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RESUMO
A prática pedagógica é um elemento fundamental para a concretização do processo de ensinoaprendizagem, que não se resume a dar aula, pois compreende todas as dimensões da ação
docente. A prática pedagógica inovadora busca superar o modelo tradicional de ensino, por
meio da ruptura com os paradigmas que sustentam a pedagogia convencional conservadora.
Dessa forma, a inovação pedagógica se dá por meio da prática pedagógica ressignificada,
reinventada e renovada na e pela ação docente. Nesse sentido, este trabalho objetiva investigar
as práticas pedagógicas que compõem os processos formativos nos Cursos de Pedagogia, em
Instituições de Ensino Superior da Associação Catarinense das Fundações Educacionais –
Acafe, e sua condição de constituírem-se inovadoras, considerando o posicionamento dos(as)
professores(as). A pesquisa se caracteriza como descritiva, de cunho exploratório e de
natureza qualitativa. A amostra da pesquisa foi composta por professores(as) em cursos de
Pedagogia, oferecidos na modalidade presencial, em 06 (seis) Instituições de Ensino Superior
vinculadas à Acafe. Os principais autores que fundamentaram a pesquisa foram: Anastasiou
(2006), Becker (2012), Carbonell (2002), Cunha (2019), Farias (2006), Franco (2011), Freire
(2020), Hernandez (2000), Imbernón (2012), Libâneo (2004), Pimenta (2012), Saviani (1980),
Tardiff (2014), Veiga (2008), Zabala (1998). O procedimento de coleta de dados utilizado foi
o questionário, composto por questões abertas e fechadas, organizado e enviado via
formulário eletrônico do Google Forms. O procedimento de análise de dados foi a análise de
conteúdo das respostas dos(as) participantes. Os resultados permitiram verificar que não há
um entendimento único sobre o que se compreende por prática pedagógica inovadora, pois o
termo inovação pedagógica se sustenta em diversas concepções, de acordo com o
conhecimento, a interpretação e a vivência dos sujeitos pesquisados, as quais fundamentam
suas práticas. Alguns elementos centrais foram identificados nas respostas dos(as)
participantes, a partir dos quais elencaram-se critérios para a compreensão do que é e como se
constitui a prática pedagógica inovadora: protagonismo dos(as) estudantes; ruptura com o
tradicional; novo; tecnologia; pesquisa; e metodologias ativas. A análise destes elementos
possibilitou compreender que nem tudo que se entende por inovação pedagógica constitui, de
fato, uma prática pedagógica inovadora. O protagonismo discente assume uma importante
condição para a constituição da prática pedagógica inovadora, ao romper-se a lógica de
sujeito e objeto; a ruptura com o tradicional é condição essencial para a prática pedagógica
inovadora; o novo representa uma inovação ao constituir uma mudança efetiva na prática
pedagógica tradicional; a mera utilização de tecnologias não constitui uma prática pedagógica
inovadora, pois representa um meio, não um fim; a pesquisa é um elemento significativo para
a constituição da prática pedagógica inovadora; a utilização de metodologias ativas não é
suficiente para tornar a prática pedagógica inovadora. A análise das práticas relatadas
pelos(as) participantes permitiu constatar que práticas pedagógicas inovadoras compõem os
processos formativos nos cursos de Pedagogia nas IES pesquisadas e que a vivência destas
pelos(as) futuros(as) professores(as), nos seus processos formativos, pode representar uma
condição diferenciada na construção da identidade docente e na constituição da prática
pedagógica, como professor(a) inovador(a), no exercício da profissão docente.
Palavras-chave: Prática pedagógica. Inovação. Formação Docente.
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ABSTRACT
Pedagogical practice is a fundamental element for the implementation of the teaching-learning
process, which is not limited to teaching, as it comprehend all dimensions of teaching action.
The innovative pedagogical practice seeks to overcome the traditional teaching model, by
breaking with the paradigms that support conservative conventional pedagogy. In this way,
pedagogical innovation takes place through a resignified, reinvented and renewed pedagogical
practice in and through teaching action. In this sense, this task aims to investigate the
pedagogical practices used in Pedagogy Courses, in Higher Education Institutions of the
Santa Catarina Association of Educational Foundations - Acafe, considering the positioning
of the teachers, and their condition of constituting themselves innovative. The research is
characterized as descriptive, exploratory and qualitative in nature. The research sample was
composed of teachers in Pedagogy courses, offered in the presential modality, in 06 (six)
Higher Education Institutions linked to Acafe. The main authors who supported the research
were: Anastasiou (2006), Becker (2012), Carbonell (2002), Cunha (2019), Farias (2006),
Franco (2011), Freire (2020), Hernandez (2000), Imbernón (2012), Libâneo (2004), Pimenta
(2012), Saviani (1980), Tardiff (2014), Veiga (2008), Zabala (1998). The data collection
procedure used was the questionnaire, composed of open and closed questions, organized and
sent via Google Forms electronic form. The procedure of data analysis was the analysis of
contente of the participants' answers. The results showed that there isn’t single understanding
of what is meant by innovative pedagogical practice, because the term pedagogical
innovation is based on different conceptions, according to the knowledge, interpretation and
experience of the researched subjects, which justify their practices. Some central elements
were identified in the participants' answers, from which standard were listed for
understanding what innovative pedagogical practice is and how it is constituted: student
protagonism; break with the traditional; new; technology; search; and active methodologies.
The analysis of these elements made it possible to understand that not everything that is
understood by pedagogical innovation constitutes, in fact, an innovative pedagogical practice.
The student protagonism assumes an important condition for the constitution of innovative
pedagogical practice, to breaking the logic of subject and object; the breaking with the
traditional is an essential condition for innovative pedagogical practice; the new represents an
innovation by constituting an effective change in traditional pedagogical practice; the mere
use of technologies doesn’t constitute an innovative pedagogical practice, because it
represents a means, not an end; the research is a significant element for the constitution of
innovative pedagogical practice; the use of active methodologies is not enough to make the
pedagogical practice innovative. The analysis of the practices reported by the participants
made it possible to verify that innovative pedagogical practices composes the training
processes in the Pedagogy courses in the researched IES and that the experience of these by
future teachers, in their training processes, it can represent a different condition in the
construction of the teaching identity and in the constitution of the pedagogical practice, as an
innovative teacher, in the exercise of the teaching profession.
Keywords: Pedagogical practice. Innovation. Teacher Training.
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1 INTRODUÇÃO

A prática pedagógica é um elemento fundamental no processo de ensinoaprendizagem, que se constrói na relação entre professor(a), aluno(a) e conhecimento. É a
dinâmica do processo de ensinar, que não se resume ao momento da aula, mas compreende
um antes e um depois, envolvendo todas as dimensões do processo educativo, desde o
planejamento, a intervenção, até a avaliação da aprendizagem (ZABALA, 1998). Assim, mais
que dar aulas, a prática pedagógica percorre toda a dinâmica e sistematização que envolve a
ação docente, tendo como finalidade a concretização do processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Fernandes (1999, p. 447), prática pedagógica é uma prática intencional de
ensino e de aprendizagem, não reduzida à questão didática ou metodológica, que se articula à
educação, como prática social, e ao conhecimento, como produção histórica e cultural, em
uma “[...] relação dialética e tensionada entre prática-teoria-prática, conteúdo-forma, sujeitossaberes-experiências e perspectivas interdisciplinares”.
A prática pedagógica se mostra como elemento-chave no processo de ensinoaprendizagem porque o modo como se ensina se reflete no modo como se aprende (BECKER,
2012), ou seja, a forma com que o(a) professor(a) compreende o processo de ensino e com
que ele vê o(a) aluno(a) e se posiciona em sala de aula, influencia a forma com que o(a)
aluno(a) lida com o conhecimento e com que se dá a aprendizagem, reverberando-se na sua
formação e em sua vida como um todo.
Ainda é muito comum no meio educativo a visão e os métodos tradicionais de ensino
(ANASTASIOU, 2006), em um contexto escolar em que o(a) aluno(a) é habituado(a) a
reproduzir e memorizar conteúdos para acumular conhecimento, ou seja, um(a) aluno(a)
passivo(a) e não pensante, não habituado(a) a refletir, questionar, criar. Freire (2020, p. 33)
denominou esse modelo de ensino como “educação bancária”, quando o(a) educador(a)
(sujeito) conduz os(as) educandos(as) à memorização mecânica do conteúdo, como vasilhas
ou recipientes a serem enchidos, de forma que “[...] a educação se torna um ato de depositar,
em que os educandos são os depositários e o educador o depositante [...], em que a única
margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e
arquivá-los”.
Segundo essa concepção, o(a) educador(a) é aquele(a) que educa, que sabe e pensa, e
os(as) educandos(as) são os(as) educados(as), aqueles(as) que não sabem, portanto, os(as)
pensados(as). Nesta visão bancária de educação, os indivíduos são vistos como seres da
adaptação, do ajustamento, pois conforme se exercitam no arquivamento dos depósitos,
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menos em si desenvolvem a consciência crítica necessária para sua inserção no mundo, como
sujeitos transformadores (FREIRE, 2020).
Práticas convencionais de ensino não apresentam nada de novo: mantém-se o(a)
aluno(a) passivo(a), o(a) professor(a) detentor(a) do saber, o conhecimento como algo
acabado, transmitido e reproduzido, em um modelo diretivo de ensino (BECKER, 2012).
Ajustam-se, assim, ao modelo social dominante e alimentam a alienação, a conformação e,
por consequência a segregação e a exclusão sociais, pois
quanto mais se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de
transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos
recebidos. Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador dos
educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade,
satisfaz aos interesses dos opressores. (FREIRE, 2020, p. 34).

Já as práticas inovadoras rompem com os modelos tradicionais de ensino e
estimulam a mudança, com alunos(as) e professores(as) ativos(as), exercendo este(a) o papel
de mediador(a) do saber e aqueles(as) o papel de protagonistas, e compreendendo-se o
conhecimento como algo inacabado a ser refletido e construído, por meio de um processo de
interação entre educando(a) e educador(a), em um modelo pedagógico relacional de ensino
(BECKER, 2012). Visam, assim, superar a lógica dominante e promover a conscientização, a
transformação e a emancipação sociais, pois, como assinala Freire (2020, p. 33), “só existe
saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens
fazem no mundo, com o mundo e com os outros”.
O modelo de ensino tradicional se mostrou há muito ultrapassado (ANASTASIOU,
2006). Porém, mudar os paradigmas tradicionais de ensino é uma tarefa complexa, que
avança a passos lentos, pois constituem práticas e concepções há muito enraizadas nos
processos educativos.
Tal realidade apresenta-se como um desafio para o desenvolvimento de novas
práticas, que promovam mudanças nos processos de ensinar e de aprender, os quais reclamam
renovação. Esta mudança, por sua vez, precisa partir de um processo de ruptura de
paradigmas, o que significa novas formas de se compreender o ensino e a aprendizagem,
tendo como fim a superação das práticas baseadas na transmissão e reprodução de conteúdo,
na memorização mecânica e na objetificação do(a) educando(a).
Anastasiou (2006) questiona as práticas tradicionais de ensino, mediante o quadro de
imprevisibilidade, mudanças e incertezas que permeiam o contexto educativo, uma vez que
os(as) educandos(as), a cada ano, chegam à escola com novas e diferenciadas experiências em
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suas histórias de vida, não podendo continuar se atuando na formatação da aula utilizada
desde o descobrimento do Brasil e já proposta na Ratio Studiorum1 pelos jesuítas. A autora
propõe, em contraponto, estratégias de ensinagem, como um desafio a uma ação docente
inovadora e comprometida, na qual “a ação de ensinar é definida na relação com a ação de
aprender, pois para além da meta que revela a intencionalidade, o ensino desencadeia
necessariamente a ação de aprender.” (ANASTASIOU, 2006, p. 20).
Partindo-se da premissa de que para se compreender como se ensina, antes é
necessário compreender como se aprende (SANTOS, 2008), depreende-se que novas formas
de se ensinar precisam ser gestadas, tendo em mente o(a) educando(a) como sujeito de
aprendizagem em um processo contínuo de desenvolvimento que se dá ao longo da vida, no
qual professor(a) e aluno(a) não determinam-se unilateralmente, mas cooperam e constroemse mutuamente (BECKER, 2012).
Dentre as mudanças que têm se evidenciado no cotidiano escolar, destaca-se a
formação de um novo perfil discente, fortemente caracterizado pela proximidade de crianças e
jovens, desde cedo, com as diferentes mídias e tecnologias (FIORESE, 2014), e pelo acesso
facilitado à informação, o que tem gerado mudanças em seu comportamento (VEEN;
VRAKKING, 2009).
Segundo Veen e Vrakking (2009), a nova geração de crianças e jovens cresceu em
um mundo onde a informação e a comunicação estão amplamente disponíveis por meio de
recursos tecnológicos variados, que lhes permitem acessar grandes quantidades de
informação, mesclar comunidades virtuais e reais, comunicarem-se e colaborarem em rede.
Por outro lado, os autores ressaltam que as crianças de hoje parecem não criticar nem refletir
sobre o que digerem por meio da televisão e da internet.
Tal realidade evidencia a fragilidade do contexto de formação das crianças e jovens,
que estão chegando nas escolas com um perfil não crítico, em que a informação não é
refletida. Assim, as tecnologias medeiam o acesso à informação, desde cedo, porém, de forma
desarticulada da crítica e da reflexão, esta não adquire sentido e não se transforma em
conhecimento, além de representar riscos de desinformação. Nesse sentido, Pimenta (2012)
ressalva que acesso à informação não significa, necessariamente, acesso ao conhecimento,
tampouco, a sua compreensão crítica, pois conhecer não se reduz a informar, assim como

1

Modelo de ensino utilizado pelos jesuítas no Brasil colonial, e que consistia na exposição oral de conteúdos
pelo(a) professor(a) e na memorização destes por parte dos(as) alunos(as).
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expor-se aos meios de informação não basta para que esta seja apreendida. (PIMENTA,
2012).
Carbonell (2002) corrobora nesse sentido ao falar sobre a superficialidade do
domínio tecnológico, que não ultrapassa o nível da navegação. Ou seja, há um acesso
facilitado à tecnologia, que não representa o domínio aprofundado do conhecimento em
relação à tecnologia, limitada à mera utilização. Da mesma forma, a informação não refletida
mantém-se na superfície da compreensão, de forma que não se torna um conhecimento
significativo.
Essa é uma questão relevante, pois sem a construção do conhecimento não há
aprendizagem, e sem aprendizagem o processo formativo se torna infecundo. Logo, sem
conhecimento não há transformação. Pessoas habituadas a simplesmente repetir conteúdos
sem processá-los, correm o risco de passarem pela escola sem uma aprendizagem efetiva e
sem tornarem-se sujeitos de ação na sociedade. Nesse sentido, Pimenta (2012) vê um grande
trabalho a ser realizado pela escola e pelos(as) professores(as), que é fazer a mediação e
possibilitar aos(às) alunos(as) adquirirem a sabedoria que os auxiliará no processo de
construção de sua humanidade, por meio do desenvolvimento da reflexão.
Para tanto, faz-se necessário mudar as formas de se ensinar para mudar as formas de
se aprender. Isso implica em tornar o processo de formação das crianças e jovens crítico e
reflexivo, para que estes(as) possam problematizar o conhecimento e construí-lo, participando
ativamente de seu processo de aprendizagem e de desenvolvimento, enquanto sujeitos no
mundo.
A educação brasileira, desde seu início, enfrenta obstáculos, muitos dos quais ainda
são presentes. O modelo tradicional de ensino não é crítico, logo, este não é um problema
restrito à sociedade da informação. Trata-se de um problema que afeta a formação de
todos(as) os(as) educandos(as), em todos os níveis de ensino: formam-se bons(boas)
alunos(as), que sabem dar respostas certas, porém, não se formam alunos(as) que saibam
pensar certo (FREIRE, 2020).
Para Freire (2020), faz parte da tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas
também ensinar a pensar certo, ou seja, ensinar a pensar, questionar, problematizar e não se
conformar, reproduzir ou submeter-se. Por isso, a importância de um processo formativo
reflexivo, que proporcione a inquietação indagadora, a crítica e a pesquisa, de forma que o(a)
professor(a), ao invés de ensinar a dar respostas corretas, ensina a fazer as perguntas; ensina a
pensar, mas sem dizer o que pensar e sem pensar pelos(as) alunos(as), fazendo, assim, a
mediação entre o(a) educando(a) e o conhecimento.
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Então, como tornar o processo educativo dos(as) educandos(as) crítico e reflexivo?
Como prepará-los para a vida em sociedade? Estes são alguns dos questionamentos que
desafiam a prática docente frente às demandas do cotidiano atual. Ao mesmo tempo são
desafios que estimulam o pensar e o repensar de práticas pedagógicas que assimilem as
mudanças e tornem os processos de ensino e de aprendizagem mais dinâmicos, participativos,
reflexivos e criativos; práticas que favoreçam a formação de elos entre o conhecimento e a
vida dos(as) educandos(as), agregando-lhes sentido, e que mobilizem os saberes nas
diferentes dimensões do desenvolvimento, transformando, assim, o ensino e ressignificando a
aprendizagem.
Por isso, a mudança na esfera educativa não pode se dar na superfície, e sim, ir à raiz.
Se existem problemas nos métodos de ensino, há que se repensar esses métodos. No entanto, é
necessário ir mais a fundo e se buscar a base, que é o processo formativo docente, por meio
do qual torna-se possível a reflexão sobre a prática pedagógica e a mudança nos processos de
ensinar e de aprender.
No entanto, ainda é muito presente o ensino tradicional nas universidades (MOTA,
2011), de forma que, muitas vezes, o processo formativo dos(as) professores(as) não é crítico.
Segundo Anastasiou (2006) a formação da maioria dos(as) professores(as) de hoje se deu nos
moldes da educação tradicional, prevalecendo um habitus de trabalho baseado na exposição
de conteúdo para passagem de informação, o que reforça a ação de transmissão de conteúdos
prontos e acabados.
Foi assim que vivenciamos a universidade como alunos. [...] E os próprios alunos
esperam do professor a contínua exposição dos assuntos que serão aprendidos.
Quando o professor é desafiado a atuar numa nova visão em relação ao processo de
ensino e de aprendizagem, poderá encontrar dificuldades, até mesmo pessoais, de se
colocar numa diferenciada ação docente. Geralmente, essa dificuldade se inicia pela
própria compreensão da necessidade de ruptura com o repasse tradicional.
(ANASTASIOU, 2006, p. 71).

Percebe-se, então, que a formação reflexiva da nova geração de educandos(as) está
atrelada à formação reflexiva dos(as) professores(as). Portanto, deve-se, primeiramente,
refletir sobre o processo de formação docente: como tem se dado a formação dos(as)
professores(as)? Esta formação tem proporcionado aos(às) novos(as) professores(as)
condições para que estes(as) sejam sujeitos do processo de mudança na educação? Estarão
estes(as) professores(as) preparados(as) para a formação da nova geração de educandos(as) e
para o desenvolvimento de práticas diferenciadas que sustentem a transformação do ensino,
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visando à formação integral dos(as) educandos(as) como sujeitos pensantes, conscientes e
atuantes na sociedade?
É no processo formativo que os(as) futuros(as) professores(as) tomam conhecimento
das teorias educativas, em articulação com as práticas pedagógicas. E é no seu processo
formativo que os(as) futuros(as) professores(as) iniciam o processo de reflexão sobre a prática
pedagógica e de construção da própria prática. Portanto, para que a mudança seja possível, o
processo de formação docente não pode se firmar em métodos ou práticas tradicionais de
ensino, que obliteram quaisquer perspectivas de renovação. Afinal, se há uma tendência de se
replicar as práticas apreendidas durante o processo de formação inicial, e se este for pautado
por práticas tradicionais de ensino, há também um risco de se perpetuar estas práticas na
educação dos(as) novos educandos(as), reproduzindo-se, assim, o modelo convencional de
ensino e contribuindo-se com a manutenção do status quo e não com a mudança.
nesse sentido, muito tem se discutido no meio educativo sobre inovação pedagógica,
vendo nesta uma saída para os problemas e demandas do contexto educativo atual
(FERREIRA; ESTRELA, 2020). Vê-se, porém, a generalização e até a banalização do
conceito de inovação nos discursos e práticas pedagógicas, muitas vezes associado a
tecnologias ou novidades, que em uma análise mais profunda, pouco ou nada tem de
inovação. Isso se deve, em muito, pela pluralidade do conceito, que permite diversas
interpretações (CARBONELL, 2002; TAVARES, 2019).
Percebe-se, assim, a necessidade de, primeiramente, compreender-se o que é
inovação pedagógica e refletir-se sobre o seu significado no contexto educativo, para, então,
compreender-se como se constitui uma prática pedagógica inovadora. Somente assim, com a
apropriação dos conceitos e significados, pode-se compreender em que medida uma prática
pedagógica representa de fato uma inovação.
Dentre as possíveis definições do termo inovação, uma bastante aceita é a de
Carbonell (2002, p. 19), que compreende inovação educativa como o “[...] conjunto de
intervenções, decisões e processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que
tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas”.
Para o autor, em determinados contextos, a inovação educativa está associada à renovação
pedagógica, à mudança e à melhoria na educação.
Busca-se amparo também em Saviani (1980), que defende como primeiro critério
para se caracterizar a inovação, o que se opõe ao tradicional, ou seja, que não se centra no(a)
educador(a), no intelecto ou no conhecimento, mas no(a) educando(a), na vida, na ação.
Segundo o autor, afirmar que algo é inovador porque se opõe ao tradicional, significa não

19

apenas substituir métodos convencionais por outros, mas reformular a própria finalidade da
educação.
Ainda, busca-se respaldo em Imbernón (2012, p. 24), que associa a ideia de inovação
à ressignificação da prática pedagógica por meio da reflexão, favorecendo o processo de
formação docente ao promover o rompimento das inércias e práticas do passado, assumidas
passivamente.
Assim, a inovação pedagógica está associada à mudança e à renovação, porém, não
quaisquer mudanças, mas aquelas que modificam as concepções sobre ensino e aprendizagem
e que rompem com o conservadorismo enraizado no meio educativo, pois, do contrário, não
passam de simples modernização (CARBONELL, 2002).
É importante essa compreensão, pois a inovação tem sido comumente associada à
tecnologia ou a avanços tecnológicos. Isso se deve, em muito, à utilização do termo inovação,
na sociedade contemporânea, associado ao desenvolvimento social e econômico das nações
(BORGES; TAUCHEN 2012). Porém, na esfera educativa, isso não é suficiente para
caracterizar uma inovação, pois não basta a inserção de tecnologias na sala de aula para se
constituir uma prática pedagógica inovadora (CARBONELL, 2002).
Ver a inovação por esta ótica é uma perspectiva limitada, pois restringe-se ao que é
aparente ou visível na prática, sem aprofundar-se em sua essência, que é pedagógica.
Isso demonstra que inovar no ensino não é uma ação externa ou instrumental, mas
sim, interna e estrutural, que implica em mudança de conceitos e atitudes.
(FIORESE; TREVISOL, 2020, p. 47).

Em outras palavras, se se almeja uma inovação pedagógica, esta mudança não pode
ser externa à prática. Para que represente uma inovação educativa, a transformação precisa se
dar intrinsecamente, modificando as formas de se conceber, pensar e colocar em prática o
processo de ensino-aprendizagem, ou seja, uma inovação que se dá por meio da prática
pedagógica ressignificada, reinventada e renovada na e pela ação docente, nas palavras de
Imbernón (2011), uma inovação a partir de dentro.
Isso não significa, por outro lado, desprezar a utilização de tecnologias como
instrumentos didáticos no desenvolvimento da prática pedagógica. Carbonell (2002) entende
que, embora a tecnologia não possa ser utilizada como solução para tudo, também não deve
ser ignorada. É importante se compreender a tecnologia como ferramenta de apoio
pedagógico, na condição de meio, não de fim, pois, mais que introduzir recursos tecnológicos
na prática educativa, a inovação pedagógica se refere a uma nova visão sobre o conhecimento,
os sujeitos e o processo de ensino-aprendizagem (BORGES e TAUCHEN, 2012).
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Isso demonstra que nem toda mudança nos processos educativos representa,
verdadeiramente, uma inovação (CARBONELL, 2002) e que de nada adianta somente
agregar recursos externos às práticas se estas, internamente, continuam as mesmas. Por outro
lado, a inovação, quando concebida em uma perspectiva de mudança ou de renovação
pedagógica, a partir de uma nova visão sobre o ensinar e o aprender, apresenta implicações
que podem contribuir com a melhoria dos e nos processos educativos, propiciando
experiências de ensino mais exitosas e aprendizagens mais significativas (CARBONELL,
2002; IMBERNÓN, 2011; SAVIANI, 1980; TAVARES, 2019).
Então, como mudar essa realidade? Por meio da reflexão sobre a prática pedagógica,
a qual deve partir do(a) próprio(a) professor(a) em relação a sua prática. Mas, para que a
mudança de fato se concretize, é necessário que se inicie por meio da formação docente, pois
é nesta que se possibilita a reflexão do(a) futuro(a) professor(a) sobre sua prática, a partir da
qual desenvolve-se a capacidade docente de gerar conhecimento pedagógico e promover a
inovação a partir de dentro (IMBERNÓN, 2011). Por isso é tão importante o pensar e o
repensar da prática pedagógica desde o processo de formação docente inicial, possibilitando a
vivência de práticas inovadoras pelos futuros(as) professores(as), as quais sustentarão sua
base de formação.
Nesse sentido, ao se conceber a inovação pedagógica por meio da prática educativa
renovada, o(a) professor(a) assume papel fundamental, pois a constituição da prática
pedagógica inovadora se dá na e pela ação docente. O(A) professor(a) é elemento-chave para
esse repensar da prática pedagógica. Ele(a) é o(a) mediador(a) entre o(a) educando(a) e o
conhecimento. A forma como ele(a) concebe o processo de ensinar se reflete em sua prática
pedagógica e esta, por sua vez, influencia o processo do aprender (BECKER, 2012).
As reflexões sobre as demandas atuais da realidade escolar voltam-se, portanto, para
a necessidade de se repensar e de se reinventar a prática pedagógica como uma forma de se
constituir novas práticas de ensino, que superem a lógica tradicional conservadora, colocando
o(a) educando(a) como sujeito da aprendizagem e dando significado a esta, em uma
perspectiva inovadora.
Destaca-se, assim, a importância de se desenvolver desde a formação inicial, em
cursos de formação de professores(as), práticas pedagógicas inovadoras, para que a vivência
destas pelos(as) futuros(as) professores(as) possa representar uma condição diferenciada na
construção de sua identidade docente e na constituição de sua prática pedagógica, como
professor(a) inovador(a), quando estiver no exercício da profissão.
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No entanto, é importante ressaltar que não existem receitas ou fórmulas prontas para
inovar no ensino, pois esta mudança se dá por meio da reflexão sobre a prática docente. Por
isso, a inovação pedagógica sustenta-se, sobretudo, em uma mudança epistemológica, cujo
processo formativo deve estar alicerçado em uma prática reflexiva e transformadora,
conforme destaca Verdum (2013, p. 96):
[...] faz-se necessário que os processos de formação levem em conta os elementos
constitutivos do saber docente, trabalhando com esses numa perspectiva crítica e
reflexiva. A partir de uma prática reflexiva é que a ação do professor poderá assumir
um caráter transformador. No entanto, tal postura não aparece de forma espontânea.
É preciso ajudar o professor a desenvolvê-la, uma vez que reflexão espontânea não é
o mesmo que um questionamento metódico, regular, com vista a conduzir uma
tomada de consciência e possíveis mudanças. Formação inicial e contínua devem
estar orientadas para essa perspectiva.

Daí a necessidade do(a) professor(a), em cursos de formação docente, ter consciência
de seu papel formador de outros(as) professores(as), os(as) quais, por sua vez, irão atuar na
educação das crianças e jovens. Neste processo, a prática docente do(a) professor(a)
formador(a) assume caráter fundamental, pois os(as) futuros(as) professores(as) se espelham
nela para refletir e construir suas próprias práticas.
Isso demonstra a importância de os processos formativos propiciarem a reflexão
sobre a prática pedagógica e de nestes se desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, tendo
em vista formar sujeitos críticos e conscientes de seu papel social, com base na reflexão,
problematização e ação. Assim, quando os(as) futuros(as) professores(as) estiverem no
exercício efetivo da prática docente, poderão, também, ser sujeitos da mudança,
comprometidos com uma educação que forme e transforme, contribuindo, assim, com a
emancipação dos indivíduos e a transformação da realidade educativa e social.
Foi com este pensamento que se iniciou a presente pesquisa. O contexto da educação
superior faz parte de minha vivência profissional. Atuo como colaboradora de uma instituição
de ensino superior desde 2002, antes mesmo de minha formação no curso de Pedagogia, e
como professora, desde 2018. Nesta minha experiência na educação superior, tenho
observado os processos de reforma e os esforços empreendidos frente às demandas que
surgem a cada dia no cotidiano educativo. Da mesma forma, embora iniciante ainda na
docência, minha experiência como professora em cursos de licenciatura me aproximou da
temática da pesquisa, pois me permitiu vivenciar de perto este processo de busca por
renovação e mudança pelo qual a educação vem passando.
O interesse pela pesquisa nos processos formativos coincide com minha motivação
para ingressar no curso de Pedagogia, pois desde essa época acalentava o desejo de atuar na
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formação de crianças e jovens, e contribuir com seu processo de desenvolvimento e
aprendizagem, tendo como fim participar de um processo ainda maior, de mudança,
acreditando que, por meio da educação das pessoas, o mundo pudesse se tornar mais justo e
melhor de se viver. Eu não conhecia Paulo Freire ainda, mas já compartilhava de seu
pensamento sobre transformar pessoas para transformar o mundo. Queria eu ser parte desse
processo de formação e transformação de pessoas e de mundos.
Minha trajetória acadêmica no curso de Pedagogia fortaleceu meu desejo de ser
docente e me ensinou a ver a realidade de forma crítica, mostrando-me que a educação,
especialmente no Brasil, tem enfrentado obstáculos, desde seus primórdios, os quais
dificultam a formação plena do ser humano e a educação para todos. Por outro lado, permitiume ver que a mudança que tanto se almeja no mundo, precisa começar por dentro, em cada
pessoa.
Compreendi, assim, a necessidade de uma mudança educativa que envolva a
formação dos(as) educandos(as), o que, por sua vez, requer uma mudança mais a fundo,
iniciando pelo processo formativo dos(as) professores(as) desses(as) educandos(as). Se por
um lado, isso me mostrou que o caminho para a transformação é árduo e complexo, por outro,
longe de me desmotivar, fortaleceu ainda mais o desejo de prosseguir, com a esperança de
quem acredita na educação, fazendo o melhor para que a mudança seja possível.
Como aluna egressa do curso de Pedagogia e como profissional docente, esse olhar
de dentro para fora tornou possível uma reflexão mais aprofundada e crítica sobre a prática
pedagógica e o processo de formação docente, pois a mudança na educação das crianças e
jovens, começa pela mudança na prática educativa, que por sua vez, tem base no processo
formativo dos(as) futuros(as) professores(as).
Sabe-se, no entanto, que a maioria dos(as) professores(as) de hoje teve uma
formação tradicional (ANASTASIOU, 2006), o que possivelmente, tende a se refletir em suas
práticas pedagógicas, perpetuando metodologias de ensino conservadoras e limitantes da
aprendizagem e do desenvolvimento. Tal pressuposto motiva a reflexão sobre as possíveis
implicações dos processos educativos na formação dos(as) futuros(as) professores(as), uma
vez que, é possível e até mesmo provável que estes(as) espelhem-se em seus(as) mestres ao
formar sua identidade docente e construir sua prática pedagógica.
Esta reflexão toma vulto ao se deparar com as novas diretrizes para formação
docente, definidas na Res. CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que institui a Base
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNCFormação), com o objetivo de estabelecer competências profissionais aos(ás) professores(as),
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em conformidade às aprendizagens essenciais previstas na BNCC-Educação Básica. Trata-se
de uma questão delicada, que expõe a necessidade de se debater os processos de formação
docente, desde sua base, face ao caráter pragmático e utilitarista da proposta, desconectado do
saber teórico, necessário para a consolidação da práxis pedagógica. Mais um motivo para se
deter a discussão sobre os princípios emancipatórios de formação docente, caracterizados pela
reflexão crítica do saber, em oposição aos paradigmas tradicionais que persistem nos
processos formativos dos(as) professores(as) brasileiros(as).
Foi assim que se deu meu ingresso no Programa de Pós-graduação em Educação, o
que ampliou minhas perspectivas e meu entendimento de mundo, possibilitando um olhar
ainda mais crítico sobre a realidade. Esse foi um dos motivos pelo quais optei pelo curso de
pós-graduação em Educação na linha de pesquisa em processos educativos. Outro motivo foi
a possibilidade de qualificação docente, com vistas ao aperfeiçoamento formativo como
professora formadora de professores(as), podendo dar continuidade ao propósito de participar
do processo de formação de pessoas, de forma crítica e reflexiva, e, assim, contribuir com a
transformação das realidades.
Dentre outras compreensões, o curso de pós-graduação em Educação fez-me
perceber que, por um lado, existe uma crítica ao sistema atual de ensino, em todos os níveis
da educação, com muitos discursos que proclamam a necessidade de mudança e inovação,
mas por outro, ainda se repetem os modelos tradicionais de ensino, desde a educação básica
até o ensino superior.
Isso reforça a importância de uma pedagogia crítica, embasada em uma prática
crítico-reflexiva e emancipatória, que vise a mudança além da sala de aula, tendo como fim a
transformação social, que, por sua vez, começa com a transformação dos sujeitos. Como diria
Freire (2020), uma prática que propicie condições para que os(as) educandos(as) possam
assumir-se como sujeitos históricos e sociais, seres pensantes, capazes de criar e transformar,
superando assim, a opressão, que aprisiona, pela ação que liberta. Tal transformação só se
torna possível por meio da ação e reflexão sobre a ação, ou seja, por meio da práxis educativa,
de forma que o(a) professor(a) seja sujeito e exerça sua autonomia no processo de ensinar e
o(a) educando seja sujeito e exerça sua autonomia no processo de aprender, e, assim, ambos,
professor(a) e educando(a) possam ensinar e aprender uns com os outros (FREIRE, 2020).
A perspectiva emancipatória se opõe ao paradigma tradicional de ensino, tanto em
relação à prática pedagógica como em relação ao processo de formação docente, ao
considerar o contexto social, político e econômico, e buscar a mudança das realidades, por
meio de uma perspectiva de educação comprometida com a transformação social.
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Assim, o interesse pelo tema de pesquisa surgiu de minha inquietação ao refletir
sobre as práticas pedagógicas empregadas nos cursos de formação docente, no intuito de
investigar se e em que medida tais práticas podem constituir-se como inovadoras.
Porém, chegar ao objeto de pesquisa não foi uma tarefa fácil. De início, eu não sabia
por onde começar. Tudo era um grande quebra-cabeça. O que pesquisar? Essa era a peçachave para iniciar a pesquisa. Então, fui juntando as peças e organizando as ideias por meio
de inclusões e exclusões. Minha intenção era realizar a pesquisa no ensino superior, em cursos
de formação docente, considerando as mudanças no contexto histórico-cultural e que afetam o
processo educativo, a começar pela mudança no perfil dos(as) alunos(as) e por tudo que tem
se feito para atender às demandas do cotidiano educativo atual, pensando-se na formação
discente e nas consequências dessas mudanças.
Nesse ínterim, no primeiro semestre do curso de pós-graduação em Educação, cursei
a disciplina eletiva de Ensino, Aprendizagem e Práticas Pedagógicas, ministrada pela
professora Maria Teresa Ceron Trevisol, minha orientadora, na qual realizou-se pesquisas e
debates sobre experiências de ensino por meio de práticas pedagógicas inovadoras. Dessas
discussões sobre os processos de ensinar e aprender e, a partir de reflexões sobre a prática
pedagógica, como elemento essencial para o desenvolvimento dos processos educativos,
surgiu o tema de minha pesquisa: práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior, em
virtude de minha atuação profissional nesta área. Eis que a primeira peça do quebra-cabeça
estava definida. Mas, ainda restavam dúvidas: o que investigar? Como investigar? Por quais
caminhos seguir? Por quê?
A leitura da literatura relacionada ao tema auxiliou no desenvolvimento da pesquisa
e novas peças foram surgindo. Obviamente, novas dúvidas também. Foi neste momento que
se efetuou o levantamento bibliográfico sobre a temática de pesquisa e, nesse diálogo com os
autores e o aprofundamento da discussão, as ideias foram se reorganizando e acomodando, de
forma que melhor se pudesse ver e compreender o fenômeno a ser investigado.
Como a formação em cursos de pós-graduação stricto sensu pressupõe produção de
conhecimento, é mister propor-se problemas de pesquisa comprometidos social e
politicamente com a disseminação de conhecimento e sua utilização para a busca de soluções
aos problemas enfrentados pelos indivíduos, considerando as demandas sociais atuais. Assim,
juntando-se o referencial teórico às experiências pessoais da pesquisadora, com os
conhecimentos tácitos, o problema e os objetivos de pesquisa foram se delimitando e
compondo o objeto de pesquisa.
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Dentre outras constatações, percebeu-se que nos últimos anos, muito tem se falado
sobre inovação nos processos educativos, especialmente na educação superior. Porém,
embora a universidade constitua-se como ambiente propício para a produção de conhecimento
e inovação, ainda mantém historicamente um caráter conservador (MOTA, 2011). Por outro
lado, mediante à pluralidade de interpretações que admite este conceito, é de se questionar se
todas as mudanças implementadas no ensino representam, de fato, inovações pedagógicas,
além de serem muito comuns os modismos nesse meio (CARBONELL, 2002).
Assim, pode-se compreender que a simples modernização não evidencia uma
inovação se esta não modificar as concepções conservadoras sobre o ensino e a aprendizagem,
limitando-se a mudanças meramente epidérmicas, que se adequam muito bem à moda, e que,
muitas vezes, não passam de simples rótulos, sendo muito comum, tanto na educação, como
em outros âmbitos sociais, “[...] mudarem-se apenas os nomes das coisas e deixar tudo
exatamente igual”. (CARBONELL, 2002, p. 20).
Isso mobilizou a reflexão para questionamentos como: que práticas pedagógicas
podem constituir-se inovadoras? O que as torna inovadoras? Quais as concepções
epistemológicas que as fundamentam? Afinal, o que é e como se constitui uma prática
pedagógica inovadora?
Tais inquietações, por sua vez, deram lugar a outros questionamentos relacionados às
práticas que vêm sendo desenvolvidas em cursos de formação de professores(as): serão estas
práticas inovadoras ou conservarão ainda o viés tradicional no ensino? Como tem sido o
processo de formação dos(as) futuros(as) professores(as)? Em que medida o processo de
formação destes(as) professores(as) pode contribuir para a constituição de uma prática
pedagógica inovadora? Em outras palavras, quais as possíveis implicações da vivência de
práticas pedagógicas inovadoras no processo formativo dos(as) futuros(as) professores(as)?
Consolidou-se, assim, a opção pela pesquisa em cursos de formação docente,
partindo-se do pressuposto de que a vivência de práticas pedagógicas inovadoras pelos
futuros(as) professores(as), no seu processo de formação docente, pode influenciar a
composição de novas práticas quando estes(as) estiverem no exercício efetivo da profissão,
contribuindo, assim, com a sua constituição enquanto professor(a) inovador(a) e,
consequentemente com a diferença no processo formativo dos futuros(as) educandos(as).
Foi assim que se constatou a pertinência de se investigar pela perspectiva de quem
pratica – o(a) professor(a) – o que torna a pesquisa mais próxima da realidade: o que pensam
os(as) professores(as) sobre suas práticas de ensino? Que práticas estes(as) professores(as)
realizam nos cursos de formação docente? Os(As) professores(as) as consideram inovadoras?
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Por quê? Quais os critérios que os(as) professores(as) utilizam para considerar suas práticas
inovadoras? Serão tais práticas de fato inovadoras? Os(As) professores(as) têm consciência do
seu papel de formadores(as) de professores(as) e da importância destas práticas nos processos
formativos dos futuros(as) professores(as)?
Decidiu-se, por fim, realizar a pesquisa em cursos de Pedagogia por ser este, entre os
cursos de formação de professores(as), o de maior abrangência e com maior número de
estudantes nas instituições de ensino superior brasileiras (INEP, 2019), bem como, por ser a
base de formação dos(as) futuros(as) professores(as) de educação básica, além de ser o curso
de formação da presente pesquisadora, e no qual esta atua como docente.
A princípio, pensou-se em realizar a pesquisa somente na Instituição em que a
pesquisadora atua como colaboradora, porém, no curso da pesquisa ampliou-se o campo de
investigação para as Instituições de Ensino Superior comunitárias do Estado de Santa
Catarina, que juntas constituem a Acafe - Associação Catarinense das Fundações
Educacionais. Esta escolha foi motivada pela perspectiva de se conhecer a realidade de ensino
dos cursos de formação de professores(as) nas diferentes Instituições de Ensino Superior do
Estado de Santa Catarina, entre as quais inclui-se a IES à qual pertence a presente
pesquisadora. Ampliou-se, assim, as perspectivas de pesquisa em relação ao que se
compreende por práticas pedagógicas inovadoras e às práticas que vem sendo desenvolvidas
nestas instituições.
Estabeleceu-se, portanto, o seguinte problema de pesquisa: que práticas pedagógicas
são empregadas por professores(as) formadores(as) nos Cursos de Pedagogia, em Instituições
de Ensino Superior da Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, e qual a
sua condição de constituírem-se inovadoras?
O problema de pesquisa demonstra a importância de se conhecer as práticas
empregadas pelos(as) professores(as) nos cursos pesquisados, bem como os critérios que
estes(as) consideram em relação a uma prática pedagógica inovadora, para, então, poder-se
realizar a análise destas, perspectivando avaliar sua condição de se constituírem inovadoras.
Quanto às questões que orientam a presente pesquisa, estabeleceu-se:
a) Quais são e como caracterizam-se as práticas pedagógicas empregadas nos
cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação
Catarinense

das

Fundações

Educacionais

– Acafe,

considerando

o

posicionamento dos(as) professores(as) formadores(as) que atuam nesses
cursos?
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b) Que práticas, segundo o posicionamento dos(as) professores(as) formadores(as)
que atuam nos cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da
Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, podem ser
consideradas inovadoras?
c) Que critérios os(as) professores(as) formadores(as) que atuam nos cursos de
Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação Catarinense das
Fundações Educacionais – Acafe, utilizam para considerar as práticas
pedagógicas como inovadoras?
d) Quais as implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras no
processo de formação inicial docente e na constituição do(a) professor(a)
inovador(a), considerando o posicionamento dos(as) professores(as) que atuam
nos cursos de Pedagogia em Instituições de Ensino Superior da Associação
Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe?
A fim de contemplar o problema e as questões de pesquisa, elaborou-se o seguinte
objetivo geral: investigar as práticas pedagógicas empregadas por professores(as)
formadores(as) nos Cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação
Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, e sua condição de constituírem-se
inovadoras.
No intuito de se atingir esse objetivo, estabeleceram-se os seguintes objetivos
específicos:
a) Verificar as práticas pedagógicas empregadas nos cursos de Pedagogia, em
Instituições de Ensino Superior da Associação Catarinense das Fundações
Educacionais – Acafe, considerando o posicionamento dos(as) professores(as)
que atuam nesses cursos.
b) Analisar as práticas consideradas inovadoras, segundo o posicionamento dos(as)
professores(as) formadores(as) que atuam nos cursos de Pedagogia, em
Instituições de Ensino Superior da Associação Catarinense das Fundações
Educacionais – Acafe.
c) Analisar os critérios que os(as) professores(as) formadores(as) nos cursos de
Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação Catarinense das
Fundações Educacionais – Acafe, utilizam para considerar as práticas
pedagógicas inovadoras.
d) Avaliar as implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras no
processo de formação inicial docente e de constituição do(a) professor(a)
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inovador(a), considerando o posicionamento dos(as) professores(as) que atuam
nos cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação
Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe.
A relevância desta pesquisa está nos subsídios da discussão em torno do tema
proposto, pois perspectiva-se que o presente trabalho constitua uma possibilidade de
ampliação e continuidade em relação às pesquisas em curso, que tenham como foco questões
envolvendo a problemática inovação pedagógica, cujos resultados poderão contribuir com um
novo pensar sobre as práticas pedagógicas em cursos de formação de professores(as),
representando benefícios tanto para os(as) profissionais docentes como para os(as) estudantes,
na condição de futuros(as) professores(as) e multiplicadores(as) das práticas. Uma das
contribuições da pesquisa será discutir, investigar e refletir a respeito do que se entende por
práticas pedagógicas inovadoras. Outro contributo será investigar se práticas pedagógicas
inovadoras constituem os processos de formação de professores(as) nos cursos pesquisados.
Contribui, assim, a pesquisa com a didática e o processo de formação docente, ao promover a
reflexão sobre a docência e a prática pedagógica inovadora.
É válido, porém, acrescentar que antes de se iniciar a pesquisa, no início do ano
2020, sucedeu-se uma pandemia que causou uma crise sanitária no país e levou a um número
elevado de óbitos em todo o mundo. A pandemia foi provocada pelo coronavírus SARS-CoV2, que causa uma infecção respiratória aguda chamada Covid-19, altamente transmissível. Em
virtude da distribuição global da doença e da gravidade da situação, medidas de segurança
foram tomadas para prevenção e contenção da pandemia. No Estado de Santa Catarina, o
Decreto nº 509/2020 suspendeu atividades que envolvessem aglomeração de pessoas, como
aulas e eventos. Após um período de isolamento social, popularmente conhecido por
lockdown, com paralisação total das atividades de comércio, ensino e eventos, as atividades
foram retornando gradativamente, desde que mantido o distanciamento entre as pessoas, a
utilização de máscaras e protocolos de segurança. Situações semelhantes se repetiram em todo
o país.
Com a pandemia, a esfera educativa também foi afetada. Nas universidades e escolas
as atividades foram suspensas e se adotou o ensino remoto, o qual permitia aos
professores(as) e educandos(as) realizar as aulas em suas casas, de forma on-line, mediadas
pela tecnologia. Após algum tempo, algumas instituições possibilitaram aos acadêmicos(as)
optar pelo ensino remoto ou presencial, desde que não excedido o número máximo de
alunos(as) em sala de aula e respeitado o distanciamento mínimo entre as pessoas. Para isso,
algumas escolas passaram a realizar rodízios de estudantes, por semana.

29

Em meados de 2021, um novo Decreto do Estado de Santa Catarina permitiu às
escolas de educação básica retornarem à presencialidade com sua capacidade total. Porém,
destarte as ações coletivas, como a vacinação da população, e a redução dos casos da doença,
a pandemia ainda é realidade e as consequências desse período só serão conhecidas no futuro.
Pode-se antever, entretanto, que as implicações pedagógicas serão inúmeras, a começar pelos
prejuízos de ordem intelectual em relação ao ensino-aprendizagem de milhares de estudantes,
em um primeiro momento, face à dificuldade ou falta de acesso a tecnologias que permitissem
o acesso remoto, causando atrasos e evasão, e até mesmo à falta de preparo dos(as)
professores(as) para o manejo das tecnologias no ensino.
Conforme citam Saviani e Galvão (2020), mesmo para funcionar como substituto,
algumas condições primárias seriam necessárias para colocar o ensino remoto em prática,
como: acesso ao ambiente virtual por meio de equipamentos adequados, o que não se entende
por celulares, por exemplo; acesso à internet de qualidade; e a preparação de professores(as) e
alunos(as) para a utilização de ferramentas virtuais.
É de se considerar, ainda, os impactos da pandemia na formação docente, uma vez
que os processos formativos, tanto dos(as) educandos(as) na educação básica, como dos(as)
professores(as), nos cursos de formação docente, também foram afetados pela pandemia, com
a paralisação das aulas e/ou com o ensino remoto. Como tem se dado o ensino? Tem se
efetivado a aprendizagem? Quais as consequências do ensino remoto na formação dos(as)
educandos(as)? Que efeitos terá a pandemia e o ensino remoto na formação dos(as)
futuros(as) professores(as)? Perguntas que ainda não se tem resposta, mas que se pode antever
os impactos, uma vez que o modelo tradicional de ensino ainda é predominante nos processos
formativos, inclusive, de professores(as), o que pode ter se intensificado com o ensino remoto,
havendo o risco de retrocesso escolar em muitos aspectos em que se vinha avançando, como a
formação crítica e emancipatória dos(as) educandos(as).
Em um segundo momento, as implicações pedagógicas remontam aos desafios do
período pós-pandemia. Além de trabalhar para recuperar os prejuízos intelectuais em relação
ao ensino-aprendizagem dos(as) estudantes em todos os níveis, há a pressão da generalização
e ampliação da educação a distância, como equivalente ao ensino presencial, baseado no
discurso da excepcionalidade (SAVIANI; GALVÃO, 2020) ou do novo normal. São desafios
que mais uma vez a educação terá que enfrentar. Mais do que nunca é e será necessário
empenhar esforços para se manter a qualidade do ensino e a aprendizagem dos(as) estudantes
de forma crítica e reflexiva para evitar retrocessos ainda maiores na educação.
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A presente pesquisa também foi afetada pela pandemia, pois realizou-se durante o
período de isolamento social, quando muitas instituições estavam com as atividades
paralisadas ou utilizando o ensino remoto. Visando impedir que as respostas dos(as)
participantes voltassem-se ou restringissem-se à prática de ensino remoto, buscou-se
explicitar no instrumento de pesquisa que as práticas pedagógicas relatadas deveriam referirse ao período anterior à pandemia, ou seja ao contexto do cotidiano presencial de ensino.
Porém, é possível que as respostas tenham sido influenciadas por essa nova realidade de
ensino, haja vista o tempo de duração da pandemia, que já se estende por quase dois anos.
Entende-se, assim, que esse é um fator a ser considerado nas análises do conteúdo dos
professores(as) pesquisados(as).
Feitas as observações, por fim, apresenta-se a estrutura do presente trabalho:
Na primeira seção, apresenta-se a introdução do tema com sua justificativa, problema
de pesquisa, questões de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos.
Na segunda seção, apresenta-se o estado do conhecimento, com o levantamento de
produções científicas, efetuado com base no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes,
considerando o período de 2014 a 2020.
Na terceira seção, apresenta-se o referencial teórico.
Na quarta seção são apresentados os procedimentos metodológicos para a realização
e desenvolvimento da pesquisa.
Na quinta seção, contempla-se a análise e discussão dos dados coletados.
Na última seção, destacam-se as conclusões e considerações finais da pesquisa.
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2 ESTADO DO CONHECIMENTO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NO
ENSINO SUPERIOR
Este capítulo tem por objetivo apresentar o estado do conhecimento sobre a produção
acadêmico-científica relacionada ao tema: práticas pedagógicas inovadoras.
O estado do conhecimento possibilitou a reflexão e a síntese sobre o que já foi
produzido em relação ao objeto de estudo, bem como o aprofundamento deste e a
identificação de possíveis lacunas em relação à problemática da pesquisa.
Assim, permitiu a identificação, a delimitação e a compreensão do objeto de estudo,
em suas múltiplas perspectivas, visando dar rigor científico e validar a problemática da
pesquisa, em torno de algo inédito e relevante para a qualificação da pesquisa em educação.
Mediante a complexidade da temática, buscou-se conhecer as abordagens sobre
práticas pedagógicas inovadoras em produções acadêmicas, a partir de um levantamento
bibliográfico realizado no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, tendo como foco o
ensino superior e o recorte temporal de 2014-2020.
Buscou-se, com isso, compreender as diferentes concepções de inovação que
fundamentam as práticas pedagógicas, visando auxiliar na compreensão sobre o que é e como
se constitui uma prática pedagógica inovadora.
Utilizou-se como referência o artigo de Jacques Therrien e Silvia Maria Nóbrega
Therrien (2004), sobre o Estado do Conhecimento.

2.1 LEVANTAMENTO E PERFIL DAS PESQUISAS

No levantamento bibliográfico, inicialmente, foi utilizado o descritor: práticas
pedagógicas inovadoras, a partir do qual se obteve 301 resultados. Para delimitar o tema,
acrescentou-se à busca o descritor: ensino superior, excluindo-se, assim, todos os trabalhos
atinentes à educação básica. Refinou-se, ainda, a busca com um recorte temporal de 07 anos,
considerando o período de 2014 a 2020. Foram eliminados, assim, os trabalhos anteriores a
2014, que não apresentam conteúdo disponível no Banco de Teses e Dissertações da Capes,
por serem anteriores à Plataforma Sucupira, o que resultou em 59 trabalhos. Com esse recorte
temporal de 07 anos, manteve-se a atualidade dos dados, para auxiliar na compreensão das
concepções de inovação a partir de um período mais recente, e, ao mesmo tempo, contou-se
com um histórico para a análise das tendências em relação ao conceito e abordagem da
temática, concomitantemente à pesquisa. O número de trabalhos foi ainda reduzido, por meio
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da leitura dos seus títulos e resumos, selecionando-se somente aqueles que continham relatos
de práticas pedagógicas consideradas inovadoras por seus interlocutores, e que obtiveram
impacto nos processos educativos. Foram excluídos, assim, os trabalhos que, mesmo
apresentando semelhança nos títulos, não apresentavam objetivos ou resultados atinentes ao
tema de pesquisa. A partir destes critérios de inclusão e de exclusão, obteve-se o resultado de
38 trabalhos, dos quais 24 dissertações e 12 teses, sendo este o escopo do presente estudo.
Passa-se, na sequência do texto, a analisar os dados apreendidos no estado do
conhecimento efetuado, tendo como norteador o descritor: práticas pedagógicas inovadoras
no ensino superior.

2.2 ANÁLISE E SÍNTESE DO ESTADO DO CONHECIMENTO

O Estado do Conhecimento auxiliou no levantamento bibliográfico das produções
acadêmicas referentes à temática de estudo e constituiu base importante para compreensão
desta e para a definição do problema de pesquisa.
Uma das reflexões sobre a temática se deu em relação às diferentes perspectivas
abordadas nos trabalhos para o conceito de inovação pedagógica, cuja concepção se reflete na
compreensão sobre o que se entende por práticas pedagógicas inovadoras, e que pode
conduzir as práticas educativas por caminhos diversos, nem sempre condizentes com o
objetivo a que se propõem. Nesse sentido, observa Tavares (2019, p. 15) que a inovação é
muitas vezes empregada indeliberadamente, a exemplo de práticas consideradas inovadoras,
que, em uma análise mais profunda, têm pouco ou nada de inovação.
Assim, um primeiro aspecto a se destacar em relação aos resultados do estudo foi
que, embora todos os trabalhos abordem a mesma temática, não há consenso sobre o que se
entende por uma prática pedagógica inovadora, ou seja, os trabalhos apresentam diferentes
perspectivas e interpretações para a mesma temática.
Isso ocorre porque inovação é um termo que permite muitas e diversas definições
(CARBONELL, 2002), cujo conceito, quando aplicado à educação, embora sinônimo de
transformação de propostas curriculares e de alteração de práticas costumeiras, detém uma
ampla rede de significados, por sua vez vinculados às diferentes concepções epistemológicas
e ideológicas acerca dos processos educativos (TAVARES, 2019).
Daí a necessidade de se compreender o enfoque dado à inovação pedagógica em cada
um dos trabalhos selecionados, para análise dos resultados, de forma a avaliar se e em que
medida tais práticas podem ser consideradas inovadoras.
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Xavier (2014), em um dos trabalhos selecionados, menciona a importância de se
assimilar os elementos conceituais em relação à inovação para a compreensão e realização de
práticas pedagógicas inovadoras, pois, caso esta concepção não esteja bem definida, pode-se
demandar esforço e investimento em práticas que não ultrapassam o lugar-comum e que não
oferecem nada de novo ou de inovador, a exemplo de Carvalho (2016), segundo o qual os(as)
professores(as) possuíam uma concepção inexata de inovação, que os fazia ver suas práticas
como inovadoras, quando estas ainda se mostravam conservadoras.
No intuito de se realizar a análise dos dados, as concepções de inovação pedagógica
presentes nos trabalhos foram classificadas, por semelhança, em duas grandes perspectivas:
1) inovação associada à mudança paradigmática/ruptura do paradigma tradicional de
ensino;
2) inovação associada à introdução de tecnologias nos processos educativos.
Vale ressaltar que em um dos trabalhos a concepção de inovação não se mostrou
evidente.
Sustentam

a

lógica

da

inovação

pedagógica

associada

à

mudança

paradigmática/ruptura do paradigma tradicional de ensino, 25 trabalhos: Adada (2017); Bueno
(2020); Campos (2014); Capelo (2014); Carvalho (2016); Castilla (2016); Cazella (2014);
Costa (2014); Costa (2016); Ferreira (2017); Franco (2014); Joucoski (2015); Junges (2014);
Leal (2017); Machado (2015); Magalhães (2014); Melo (2014); Miranda (2018); Oliveira
(2017); Oliveira (2018); Ozorio (2020); Sales (2015); Souza (2016); Souza (2016); e Xavier
(2014).
Os 25 trabalhos relacionados à inovação pedagógica associada à mudança
paradigmática/ruptura do paradigma tradicional de ensino abordam a inovação pedagógica
por meio de mudanças em relação a: metodologias de ensino; currículo; avaliação; processos
formativos; e mudanças epistemológicas, ou seja, mudanças que incidem diretamente na
dinâmica e organização da prática pedagógica, afetando-a internamente em uma ou mais de
suas dimensões.
Apresenta-se, a seguir, uma síntese das abordagens dos trabalhos:
• a inovação educativa pela percepção discente, com a aplicação de novos modelos
de ensino e aprendizagem (ADADA, 2017);
• a inovação na docência do Ensino Superior, a partir da perspectiva das práticas
educativas declaradas inovadoras pelos professores (BUENO, 2020);
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• a ABP (Aprendizagem baseada em Problemas) e a religação de saberes e promove
o desenvolvimento da autonomia do aluno no processo de aprender a aprender
(CAMPOS, 2014);
• a concepção de avaliação formativa em três projetos curriculares considerados
inovadores, direcionados para a aprendizagem dos(as) alunos(as) (CAPELO,
2014);
• conhecimentos pedagógicos de professores universitários em relação a sua prática
docente (CARVALHO, 2016);
• práticas pedagógicas inovadoras que contribuem para o ensino e a aprendizagem
em programas de retenção de estudantes (CASTILLA, 2016);
• concepção dos gestores e professores de uma Universidade sobre docência
universitária e inovação pedagógica (CAZELLA, 2014);
• o portfólio coletivo reflexivo como método de ensino, avaliação e aprendizagem
(COSTA, 2014);
• a inovação em duas instituições de ensino superior, uma pública e outra privada, a
partir de uma experiência com educação a distância (COSTA, 2016);
• a inovação, por meio da utilização de metodologias ativas, em um estudo que
compara interlocutores brasileiros com interlocutores portugueses (FERREIRA,
2017);
• elementos com potencial de contribuição para um novo paradigma curricular na
formação inicial de professores (FRANCO, 2014);
• o desenvolvimento profissional e o processo de inovação curricular (JOUCOSKI,
2015);
• caminhos para uma formação pedagógica numa perspectiva reflexiva e suas
possíveis repercussões para uma prática pedagógica inovadora (JUNGES, 2014);
• a produção da docência inovadora (LEAL, 2017);
• caminhos para a prática apoiada no paradigma da complexidade e suas
implicações na prática pedagógica (MACHADO, 2015);
• o desenvolvimento da Pedagogia Histórico-crítica como orientadora da prática
pedagógica (MAGALHÃES, 2014);
• a contribuição de Projetos Integradores, enquanto componentes curriculares, para
uma proposta curricular inovadora no processo de formação inicial de professores
(MELO, 2014);
• práticas pedagógicas inovadoras em experiências formativas (MIRANDA, 2018);
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• a formação continuada dos(as) professores(as) na implementação de uma proposta
curricular inovadora (OLIVEIRA, 2017);
• experiência docente, limites, possibilidades e desafios para o desenvolvimento de
práticas inovadoras (OLIVEIRA, 2018);
• as contribuições e desafios na implantação da cultura de inovação, em uma
Instituição que privilegia a proposição de práticas pedagógicas inovadoras
(SALES, 2015);
• Sala de Aula Invertida na percepção dos estudantes (SOUZA, 2016);
• um modelo de formação docente alternativo, em uma proposta inovadora
(SOUZA, 2016);
• os desafios dos(as) professores(as) universitários no desenvolvimento da prática
pedagógica, em ambientes de inovação curricular, por meio de uma perspectiva
interdisciplinar (XAVIER, 2014).
Por outro lado, a inovação pedagógica é compreendida como resultado da introdução
de elementos tecnológicos nas práticas educativas em 12 trabalhos, nos quais a tecnologia
assume papel central, de forma direta ou indireta, nas mudanças pretendidas, quais sejam:
Bernardo (2015); Bortolato (2016); Choti (2017); Freitas (2017); Gomes (2017); Pisa (2016);
Musskopf (2019); Neckel (2016); Riedner (2018); Santos (2016); Silva (2014); e Vidal
(2015).
Os trabalhos relacionados à inovação pedagógica associada à introdução de
tecnologias nos processos educativos apresentam:
• o processo de mobile learning (aprendizagem móvel) como prática da pedagogia
dos multiletramentos e a viabilidade da leitura em dispositivos móveis digitais na
formação inicial de professores (BERNARDO, 2015);
• a inovação por meio do Moodle no ensino presencial e suas consequências nas
práticas pedagógicas dos professores (BORTOLATO, 2016);
• a utilização de recursos encontrados na web 2.0 na formação pedagógica de
professores universitários (CHOTI, 2017);
• reflexões sobre os caminhos da inovação no ensino a partir do contexto dos avanços
tecnológicos, em especial, de startups de educação (FREITAS, 2017);
• redes de coautoria científica de docentes com práticas inovadoras declaradas
(GOMES, 2017);
• práticas pedagógicas inovadoras com recursos digitais e sua influência no nível
linguístico dos alunos (MUSSKOPF, 2019);
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• o desenvolvimento de objeto digital de aprendizagem para Mobile Learning
(NECKEL, 2017);
• a inovação do processo de ensino e aprendizagem, unindo educação e tecnologia,
com a apropriação do WhattsApp como recurso inovador (PISA, 2016);
• o nível de capital tecnológico dos professores e a relação deste com práticas
pedagógicas consideradas inovadoras (RIEDNER, 2018);
• as práticas declaradas inovadoras por professores com uso de tecnologias
(SANTOS, 2016);
• perspectiva de ensino CTS (ciência, tecnologia e sociedade) na formação inicial e
sua contribuição para a mudança de visão de licenciandos e para o planejamento de
uma ação docente inovadora (SILVA, 2014);
• a incorporação das tecnologias na prática pedagógica (VIDAL, 2015).
Como se pode observar, há uma incidência maior de trabalhos que partem de uma
concepção de inovação pedagógica associada à mudança paradigmática/ruptura do paradigma
tradicional de ensino, os quais totalizam 25 de um total de 38 produções, equivalendo a
65,78%. Já os trabalhos que apresentam uma concepção de inovação associada à introdução
de tecnologias nos processos educativos totalizam 12 de 38 produções, equivalendo a 31,58%.
Percebeu-se nos resultados dos trabalhos selecionados, que alguns atingiram seus
objetivos em relação à utilização de práticas pedagógicas inovadoras, porém, houve relatos de
resistência e dificuldades por parte de professores na aceitação e na utilização de práticas ou
mecanismos inovadores, bem como na sua operacionalização e na apropriação crítica das
tecnologias. Constatou-se, também, práticas que não resultaram na inovação presumidamente
proposta.
Por exemplo, dentre os trabalhos, Santos (2016) e Miranda (2018) mencionam o
distanciamento do ensino tradicional e a ruptura da lógica de ensino tradicional; Oliveira
(2017) observa um esforço por parte dos envolvidos em superar a concepção tradicional de
formação e de ensino-aprendizagem; e Campos (2014) constata um processo que exige
rupturas paradigmáticas e Sales (2015) destaca que os(as) professores(as) reconhecem a
importância da inovação nos processos educativos.
Alguns trabalhos demonstram que as práticas pedagógicas inovadoras estão
acontecendo no contexto da educação superior (COSTA, 2016; FERREIRA, 2017), porém
ainda há muitas práticas conservadoras (MACHADO, 2015; CARVALHO, 2016) e nem
todas as Instituições apresentam clima favorável à inovação (RIEDNER, 2018), o que levou
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Bortolato (2016, p. 8) à conclusão de que “as inovações nas práticas pedagógicas não eram
tantas como presumiu-se”.
Nesse sentido, chama a atenção a observação de Carvalho (2016), segundo o qual,
embora os(as) professores(as) vejam suas práticas como inovadoras, estas não o são de fato,
pois ainda apresentam um comportamento conservador em relação ao seu planejamento.
Por outro lado, os resultados dos referidos trabalhos direcionam para novos olhares
sobre os sujeitos da aprendizagem (VIDAL, 2015), apontando o protagonismo e a autonomia
dos educandos no processo de aprender a aprender (GOMES, 2017; CAMPOS, 2014; LEAL,
2017; CASTILLA, 2016; COSTA, 2016) e o papel docente inovador ou docentis innovatus
(LEAL, 2017), como mediador da aprendizagem (VIDAL, 2015).
Machado (2015) e Carvalho (2016) constataram que ainda há muitas práticas
conservadoras no ensino superior; Riedner (2018) identificou que nem todas as Instituições
apresentam clima favorável à inovação; Carvalho (2016) chegou à conclusão de que, embora
os(as) professores(as) vejam suas práticas como inovadoras, estas não o são de fato, pois
ainda apresentam um comportamento conservador em relação ao seu planejamento.
A análise dos resultados possibilitou, também, perceber que é comum associar-se
inovação pedagógica à introdução de recursos tecnológicos nos processos educativos, cujas
experiências nem sempre representam práticas inovadoras, pois, muitas vezes consistem em
mudanças externas, que pouco ou nada modificam a prática em si, permanecendo apenas no
nível instrumental, não pedagógico.
Assim, Riedner (2018), verificou experiências inovadoras isoladas, sem um potencial
de difusão e adesão do grupo, apesar do fator preponderante do capital tecnológico dos(as)
professores(as) para as mudanças, pois, embora estes utilizem vários recursos digitais em suas
práticas pedagógicas, seu nível de incorporação de capital tecnológico não ultrapassa o
instrumental. Bortolato (2016), constatou que a maioria dos(as) professores(as) utiliza a
tecnologia (Moodle) apenas como apoio logístico para entrega de trabalhos ou para envio de
comunicações. Santos (2016) verificou a mobilização dos princípios da prática inovadora, no
entanto, dentre as práticas declaradas inovadoras pelos(as) professores(as), com o uso de
tecnologias da informação e comunicação, o recurso mais utilizado foi o vídeo, que é uma
tecnologia amplamente conhecida e utilizada.
Por outro lado, Pisa (2016, p. 55), conclui em sua investigação que o uso da
tecnologia, “se bem estruturado, pode promover maior engajamento e colaboração dos
discentes no processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais significativo e com
possibilidades de estendê-lo para além do espaço físico da sala de aula”. Também nesse
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sentido, Musskopf (2019) destaca que os recursos digitais utilizados nas práticas pedagógicas
contribuíram para a proficiência dos sujeitos da pesquisa.
Já Neckel (2016) identifica muitos desafios para a prática pedagógica inovadora,
especialmente no que se refere à apropriação crítica da tecnologia; e Freitas (2017) faz uma
ressalva sobre a tecnologia que, embora possua papel fundamental na dinâmica de inovação,
ainda enfrenta desafios referentes à infraestrutura para sua operacionalização.
Por fim, entre as conclusões dos trabalhos, pode-se destacar os seguintes resultados:
• o caráter processual da inovação, cuja cultura é retroalimentada à medida que
novas práticas são compartilhadas (SOUZA, 2016);
• o envolvimento do(a) professor(a) em um processo de formação continuada que o
leve à reflexão e à ampliação de seus conceitos e percepções sobre docência,
gerando alterações em sua prática pedagógica de forma inovadora (JUNGES,
2014);
• a mudança de paradigma na forma de ensinar e aprender, superando a concepção
tradicional de formação e de ensino-aprendizagem a partir de uma proposta
curricular transdisciplinar com opção por um currículo híbrido (OLIVEIRA,
2017);
• e a identificação de dispositivos inovadores na integração formativa na articulação
entre teoria e prática (MELLO, 2014);
• na percepção discente, a aplicação de novas metodologias é uma prática
inovadora, altamente mobilizadora, que promove o engajamento dos(as)
estudantes no processo de ensino-aprendizagem (ADADA, 2017);
• a prática inovadora na sala de aula universitária está acontecendo, porém, trata-se
de uma temática que necessita ser aprofundada (FERREIRA, 2017);
• aproximações e distanciamentos entre brasileiros e portugueses com a utilização
de metodologias ativas (FERREIRA, 2017);
• a Sala de Aula Invertida (SAI) como uma possibilidade inovadora no ensino
superior (SOUZA, 2016);
• a Aprendizagem baseada em Problemas (ABP) proporciona o aprendizado
contínuo e desenvolve a autonomia do(a) aluno(a) no processo de aprender a
aprender. Os desafios para implementar a ABP são inúmeros, pois se trata de um
processo que exige rupturas paradigmáticas e abertura à inovação, tanto pelos(as)
professores como pelos(as) alunos(as) (CAMPOS, 2014);
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• fragilidades em relação aos projetos integradores; resistência à integração do
currículo; subsídios inovadores para a ressignificação do currículo do curso de
Pedagogia (MELO, 2014);
• a reforma curricular se manifesta com movimentos de mudança e características
de inovação (FRANCO, 2014);
• a interdisciplinaridade é uma das categorias que revelam a concepção docente
sobre inovação pedagógica e apontam os desafios da docência em contextos de
inovação curricular (XAVIER, 2014);
• esforço por parte dos(as) professores(as) em superar a concepção tradicional de
formação a partir de uma proposta curricular transdisciplinar com opção por um
currículo híbrido (OLIVEIRA, 2017);
• o portfólio coletivo reflexivo é um método coerente com sua proposta de inovação
nas formas de se ensinar, aprender e avaliar, pois estimula nos estudantes a
autonomia, a liberdade, a crítica, a reflexão e a criatividade (COSTA, 2014);
• quatro elementos fundamentais para a compreensão da concepção de avaliação
formativa em projetos curriculares inovadores: a revisão do conceito de avaliação
formativa, o papel essencial da autoavaliação, a atenção à formação de professores
e a reinvenção metodológica (CAPELO, 2014).
Vale salientar a observação de Xavier (2014), em um dos trabalhos, sobre a
importância de se assimilar os elementos conceituais em relação à inovação para a
compreensão e realização de práticas pedagógicas inovadoras, pois, caso esta concepção não
esteja bem definida, pode-se demandar esforço e investimento em práticas que não
ultrapassam o lugar-comum e que não oferecem nada de novo ou de inovador, a exemplo de
Carvalho (2016), cujo trabalho constatou que os(as) professores(as) possuíam uma concepção
inexata de inovação, que os(as) faziam ver suas práticas como inovadoras, quando estas ainda
se mostravam conservadoras.
O estado do conhecimento ainda permitiu revelar uma lacuna em relação à
necessidade de se aprofundar a pesquisa no que se refere ao potencial de implicação de
práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação inicial docente, o que levou a se
pensar em como a vivência de práticas inovadoras desde a formação inicial pode ser
significativa no processo formativo dos(as) futuros(as) professores(as).
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3 A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINAR: REFLEXÕES,
DESAFIOS E TOMADA DE DECISÃO DO(A) PROFESSOR(A)

Este capítulo se propõe a contextualizar o objeto de pesquisa, tendo com intuito
situá-lo, evidenciando sua contribuição e relevância em relação aos processos educativos.
Apresenta-se, assim, o referencial teórico que embasa a discussão em torno do objeto de
pesquisa, a fim de articular teoria e prática e, com isso, criar um espaço propício para a
análise dos dados.
Primeiramente, apresenta-se a contextualização da prática pedagógica, seu
significado e importância em relação ao processo de ensino-aprendizagem e suas relações
com a docência, bem como sua relevância como elemento fundamental para a formação
dos(as) educandos(as) mediante as demandas atuais do cotidiano escolar, que emergem na
dimensão do ensino.
Em seguida, apresenta-se as tendências pedagógicas em relação às práticas de ensino,
classificadas por Libâneo (1985) como liberais e progressistas. As primeiras representam a
pedagogia tradicional e conservadora. Já as segundas sustentam-se na análise crítica da
realidade social, fazendo oposição à pedagogia tradicional, em uma perspectiva emancipatória
de educação. Por seu caráter de ruptura e superação do modelo tradicional de ensino, situa-se
as práticas pedagógicas inovadoras no âmbito das práticas progressistas.
Caracteriza-se, então, a prática pedagógica inovadora, a partir da discussão sobre o
que se entende por inovação pedagógica e sobre o que é e como se constitui uma prática
pedagógica inovadora.
Discute-se, ainda, a importância de se desenvolver práticas pedagógicas inovadoras
em cursos de formação docente, especialmente a Pedagogia, partindo-se do pressuposto de
que a vivência destas práticas, pelos(as) futuros(as) professores(as), desde sua formação
inicial, contribui com a constituição de professores(as) inovadores(as) quando estes(as)
estiverem no exercício efetivo da profissão, o que, consequentemente, contribui com a
formação dos(as) futuros(as) educandos(as).

3.1 A DOCÊNCIA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA
Segundo Libâneo (1985, p. 03), a prática pedagógica se refere à “[...] concretização das
condições que asseguram a realização do trabalho docente”. Assim, tudo que se empreende para

concretizar os processos de ensinar e de aprender ocorre por meio da prática pedagógica, a
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qual é carregada de intencionalidade e organizada para concretizar determinadas expectativas
educacionais.
A enciclopédia da Pedagogia Universitária define prática pedagógica como: “prática
intencional de ensino e de aprendizagem, não reduzida à questão didática ou às metodologias
de estudar e de aprender”. (FERNANDES, 1999, p. 447). A intencionalidade é o que dá
direção e significado à prática pedagógica. Esta é intencional porque parte de uma reflexão
dirigida, com base em pressupostos teóricos, objetivos e expectativas embutidas na ação
docente.
Segundo Anastasiou e Pimenta (2008), a prática educativa é comumente identificada
com a dimensão técnica do ensinar, característica da didática instrumental e manifesta na
prática educativa institucionalizada tradicional. Porém, embora predomine este conceito de
prática como o fazer pedagógico, em referência a técnicas ou procedimentos da ação docente,
a prática pedagógica não se limita aos procedimentos didático-metodológicos empregados e
ao visível em sala de aula, pois nela estão “[...] presentes não só as técnicas didáticas
utilizadas, mas, também, as perspectivas e expectativas profissionais, além dos processos de
formação e dos impactos sociais e culturais do espaço ensinante”. (FRANCO, 2016, p. 542).
A prática pedagógica envolve a ação de ensinar em um processo que vai além da
técnica ou das estratégias e procedimentos de intervenção pedagógica em sala de aula, ou
seja, da prática que se convencionou vulgarmente como dar aula. A didática faz parte da
prática docente e é um elemento essencial para a efetivação do processo de ensinoaprendizagem, porém, a prática pedagógica é muito mais abrangente e envolve todas as
dimensões do processo de ensinar.
Zabala (1998), em uma visão processual e reflexiva da prática, compreende que a
prática pedagógica não pode ser reduzida ao momento da aula em que acontecem os
processos educativos. Para o autor, a intervenção pedagógica apresenta um antes e um depois,
que se constituem como peças substanciais em toda prática educacional, por serem partes
inseparáveis da atuação docente, não podendo esta ser analisada sem a observação da
realidade onde se vinculam o planejamento, a aplicação da aula e a avaliação (ZABALA,
1998). Da mesma forma, Franco (2016, p. 547) entende que a prática pedagógica inclui
“desde o planejamento e a sistematização da dinâmica dos processos de aprendizagem até a
caminhada no meio de processos que ocorrem para além da aprendizagem, de forma a garantir
o ensino de conteúdos e atividades [...]”.
Fosse a prática pedagógica limitada à ação do(a) professor(a) de dar aula e estivesse
relacionada apenas a procedimentos pedagógicos, poderia ser resumida a um processo simples
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de aprendizagem de técnicas de ensino, que, uma vez apreendidas pelo(a) professor(a),
poderiam ser replicadas em um fazer mecânico, cabendo àquele(a), apenas, escolher a que
melhor garantisse a aprendizagem dos(as) alunos(as).
Porém, ensinar é um processo complexo para o qual não há modelos prontos nem
receitas, e sim, práticas que permitem aos(às) alunos(as) aprender mais nas aulas
(IMBÉRNON, 2012). Logo, as práticas pedagógicas “[...] não podem ser congeladas,
reificadas e realizadas linearmente, porque são práticas que se exercem na interação de
sujeitos, de práticas e de intencionalidades”. (FRANCO, 2016, p. 545).
Anastasiou (2006) compreende que um dos elementos básicos que envolvem a ação
docente é o ensinar, junto ao aprender e ao apreender, cujas ações são, muitas vezes,
consideradas e executadas de forma distinta. Para a autora, o ensino contém duas dimensões:
uma utilização intencional (intenção de ensinar) e uma utilização de resultado (a efetivação da
meta de ensinar). Ensinar está, portanto, relacionado a apreender, verbo este de ação ativa,
que significa compreender e apropriar-se do conhecimento; diferente de aprender, que
significa tomar conhecimento, receber informação, reter na memória. Segundo a autora, é
preciso, portanto, distinguir quais ações estão presentes na meta que se estabelece ao ensinar,
se apenas receber a informação de ou a apropriação do conhecimento pelo(a) aluno(a).
A partir destas reflexões, Anastasiou (2006) propõe o termo ensinagem, que indica
uma prática social complexa realizada entre professor(a) e aluno(a), que engloba tanto a ação
de ensinar quanto a de apreender, no processo de construção do conhecimento, a partir de
ações efetivadas dentro e fora da sala de aula. Do ensino resulta, assim, a aprendizagem do(a)
estudante, superando o simples dizer ou a exposição tradicional do conteúdo por parte do(a)
professor(a), e é nessa superação, como única forma de explicitar os conteúdos, que se
configura a ensinagem.
A ensinagem consiste, portanto, na ação inseparável, interativa e dialógica entre os
processos de ensinar e de aprender, em consonância à pedagogia freiriana, de
indissociabilidade entre o ensino e a aprendizagem ou entre docência e discência, cujo
processo não reduz aluno(a) e professor(a) à condição de objeto, um(a) do(a) outro(a), mas
coloca ambos(as) como sujeitos, de forma que aquele(a) que ensina, aprende ao ensinar, e
aquele(a) que aprende, ensina ao aprender (FREIRE, 2020).
O conceito de ensinagem vem substituir o dar aula pelo fazer aula, em oposição ao
método tradicional de ensino, centrado na exposição oral pelo(a) professor(a), que se encerra
na transmissão de conteúdos, sem garantia da apreensão do conhecimento pelos(as)
estudantes. Fazer aula, pelo contrário, pressupõe novas formas de ensinar, com estratégias
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diferenciadas, visando dar mais significado aos conhecimentos e, assim, promover a
aprendizagem significativa. (ANASTASIOU, 2006).
Tal discussão é pertinente em relação ao processo de formação discente,
especialmente, em se tratando da chamada sociedade da informação, na qual o acesso à
informação é rápido e facilitado, porém, muitas vezes desprovido da análise crítica, essencial
para a transformação da informação em conhecimento. Obviamente, essa não é uma realidade
restrita à sociedade da informação, pois afeta todos(as) os(as) alunos(as) em formação, sem
contar que a proximidade das crianças e jovens com a tecnologia, desde cedo, afeta de várias
maneiras seu pensar e seu comportamento, inclusive na escola (VEEN; VRAKKING, 2009),
com reflexos nos seus processos de desenvolvimento e aprendizagem.
Por isso, a prática docente não pode ser reduzida a dar aula e à transmissão de
informação. A compreensão de que o ensino se limita à transmissão de informação e a
aprendizagem à recepção e retenção de informação reduz o(a) aluno(a) à condição de objeto e
mero(a) depositário(a) de conteúdos e coloca o(a) professor(a) como repassador(a) de
informações. Neste modelo de ensino não há produção de conhecimento, pois o mesmo
conteúdo que está nos livros didáticos é apenas repassado pelo(a) professor(a) e reproduzido
pelo(a) aluno(a), sem qualquer reflexão, seja do(a) professor(a), seja do(a) aluno(a), e sem
qualquer questionamento ou crítica por parte de ambos(as). Sem produção de conhecimento e
sem a crítica do conhecimento, torna-se um processo de treinamento, no qual não há ensino
nem aprendizagem, apenas um(a) professor(a) que pensa que ensina e um(a) aluno(a) que
pensa que aprende.
É nesse sentido que a prática de dar aula demonstra sua inconsistência e
insuficiência, e que a prática de ensinagem e de fazer aula mostra sua relevância. Para tornar
a aprendizagem efetiva, é necessário problematizar as informações e construir conhecimento,
a partir das relações dos conteúdos já construídos com os novos conteúdos, dando-lhes
sentido e significado (AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980; BECKER, 2012). Para
tanto, destaca-se o papel do(a) professor(a) em fazer aulas, compor estratégias de ensinagem e
promover a mediação entre a realidade e a compreensão dos(as) estudantes sobre esta
realidade, com vistas à apreensão dos conteúdos, de forma crítica, reflexiva e significativa.

3.2 PRÁTICA PEDAGÓGICA: TENDÊNCIAS E SIGNIFICAÇÕES

Libâneo (1985) entende que a prática docente não se limita ao estritamente
pedagógico, pois a escola possui papel e funções sociais. Sendo, assim, a ação de ensinar uma
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prática social, “o fazer docente estará sempre impregnado com as concepções de mundo, de
vida e de existência, dos sujeitos da prática”. (FRANCO, 2011, p. 164).
A prática escolar assim, tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que
configuram diferentes concepções de homem e de sociedade e, consequentemente,
diferentes pressupostos sobre o papel da escola, aprendizagem, relações professoraluno, técnicas pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os professores
realizam sou trabalho, selecionam e organizam o conteúdo das matérias, ou
escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com pressupostos teóricometodológicos, explícita ou implicitamente. (LIBÂNEO, 1985, p. 11).

A prática educativa é guiada e estruturada por representações, especialmente no que
se refere aos objetivos ou fins da ação docente. As representações dos(as) professores(as) em
relação à natureza de suas práticas servem para defini-las, estruturá-las e orientá-las, por
estarem incorporadas na prática, o que confere inteligibilidade e sentido à atividade educativa
e oferece significações e pontos de referência à ação docente (TARDIF, 2014).
Verdum (2013) compreende que a prática pedagógica pode assumir significados
variados, alterando-se e ajustando-se de acordo com os princípios em que estiver amparada.
Da mesma forma, Franco (2016) ressalta que o conceito de prática pedagógica pode variar de
acordo com a compreensão de pedagogia e do sentido que se atribui à prática.
[...] há práticas docentes construídas pedagogicamente e há práticas docentes
construídas sem a perspectiva pedagógica, num agir mecânico que desconsidera a
construção do humano [o que] remete a uma possível mistificação da técnica no
campo pedagógico, supervalorizando-a como produtora das práticas. Considera-se
que, 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).

Libâneo (1985) descreve tendências pedagógicas da prática escolar, as quais nem
sempre aparecem em sua forma pura ou são mutuamente exclusivas, nem tampouco capazes
de captar toda a riqueza da prática escolar. No entanto, o autor classifica essas tendências, de
modo que possam ser utilizadas como instrumento de análise e avaliação da prática docente
em sala de aula. Assim, tomando como base a posição adotada em relação aos condicionantes
sociopolíticos da escola, Libâneo (1985) classifica as tendências pedagógicas em liberais e
progressistas.
A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os
indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões
individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e às
normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura
individual. A ênfase no aspecto cultural esconde a realidade das diferenças de
classes, pois, embora difunda a ideia de igualdade de oportunidades, não leva em
conta a desigualdade de condições. (LIBÂNEO, 1985, p. 11).
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Segundo Libâneo (1985), a pedagogia tradicional marca o início da pedagogia
liberal. É característica desta pedagogia acentuar o ensino humanístico, de cultura geral, no
qual os conteúdos e procedimentos didáticos não possuem relações com o cotidiano dos(as)
educandos(as) nem com a realidade social, pois o que predomina é a palavra do(a)
professor(a), as regras impostas e o cultivo exclusivamente intelectual. Fazem parte da
pedagogia liberal as tendências: renovada progressivista; renovada não-diretiva e tecnicista.
A prática tradicional, por seu caráter conservador, representa o oposto de uma prática
inovadora. Fundamenta-se no processo de ensinar como a ação de apresentar o conteúdo em
uma exposição (ANASTASIOU, 2006). Nessa perspectiva, a aula é o espaço em que o(a)
professor(a) expõe os conteúdos para os(as) alunos(as) copiarem e memorizarem, tendo como
método de ensino a transmissão de conteúdo, e o(a) professor(a) como única fonte do saber, o
qual é compreendido como verdade absoluta. A Pedagogia, assim, vista como teoria da
instrução, reduz-se à organização da transmissão de informações, cuja prática pedagógica
decorrente, volta-se, também, à mera transmissão de conteúdos instrucionais (FRANCO,
2016).
Segundo Carbonell (2002), a pedagogia tradicional utiliza como método a aula
magistral, e como mecanismo de ensino e aprendizagem a exposição-escuta-memorizaçãorepetição, pois a centralidade não está no sujeito, mas no objeto de estudo, que é o programa.
Aula magistral é outro nome dado à aula expositiva, cuja metodologia foi a mais
utilizada durante séculos, no âmbito escolar e universitário, e perdura de forma predominante
ainda hoje; uma aula meramente transmissora, na qual, por meio da palavra, o(a) professor(a)
se ocupa da transmissão unidirecional de uma mensagem aos(às) alunos(as), que, por sua vez,
limitam-se a ouvir e a tomar notas passivamente (IMBERNÓN, 2012). Assim, exclui-se a
historicidade, os nexos internos, a rede teórica, enfim, os aspectos científicos, sociais e
históricos, cuja ausência torna os conteúdos fragmentados, com fim em si mesmos
(ANASTASIOU, 2006).
Torna-se, assim, o processo de ensino-aprendizagem acrítico, pois a informação é
repassada pelo(a) professor(a) e reproduzida pelos(as) alunos(as) tal qual está nos livros e
materiais didáticos, sem questionamentos, sem reflexão, sem problematização e sem
quaisquer relações com o contexto social ou ainda com a história de vida dos(as) alunos(as).
Tem-se, assim, o conteúdo pelo conteúdo, em uma perspectiva de fora para dentro, adstrita
aos muros da escola. Dessa forma não se produz conhecimento e não se promove o
desenvolvimento do pensar, essencial para a ação no mundo.
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Predomina nesse modelo pedagógico a aula expositiva tradicional e a ideia de um
processo de ensino estruturado em passos a serem seguidos, com vistas à memorização do
conteúdo, verificado por meio de provas avaliativas (ANASTASIOU, 2006). Nesta
perspectiva, o saber se produz fora da prática, em uma relação unilateral de aplicação. Tal é a
concepção que dominou, e ainda domina, de forma geral, as visões da formação de
professores(as), que são vistos como aplicadores(as) dos conhecimentos, sendo estes
produzidos, na maioria das vezes, fora da prática do ofício dos(as) professores(as) (TARDIF,
2014).
A ênfase deste modelo de prática pedagógica está na transmissão, reprodução,
repetição e memorização do conteúdo, não na apreensão ou apropriação do conteúdo. Assim,
não há garantia de que a aprendizagem aconteça e nem se dá importância a isso, pois
relaciona-se a aprendizagem à mera reprodução de conteúdos sem qualquer reflexão crítica
do(a) aluno(a) nem do(a) professor(a) sobre suas ações.
Para Libâneo (1985) são características da pedagogia tradicional: preparar os(as)
alunos(as), intelectual e moralmente, para assumirem sua posição na sociedade;
conhecimentos e valores acumulados historicamente são repassados como verdades absolutas
aos(às) alunos(as), sem quaisquer relações com a experiência de vida e realidades sociais
destes(as); predomina a exposição verbal pelo(a) professor(a), com ênfase nos exercícios, na
repetição e memorização dos conteúdos; autoridade do(a) professor(a) e disciplina imposta;
alunos(as) em postura receptiva; o ensino consiste em repassar os conhecimentos, em uma
progressão lógica; aprendizagem receptiva e mecânica, muitas vezes, por meio de coação;
retenção do conteúdo garantida pela repetição de exercícios sistemáticos; avaliação por
verificações de curto e de longo prazo, com exercícios e provas; reforço negativo, por meio de
punições, ou positivo, por meio de emulação ou de classificações.
Cunha (2005) também descreve os pressupostos da prática de ensino tradicional:
conhecimento considerado acabado e sem raízes, ou seja, descontextualizado historicamente;
disciplina intelectual baseada na reprodução das palavras e experiências do(a) professor(a);
privilégio da memória; ênfase no pensamento convergente, na resposta única e verdadeira,
sem espaço para a criatividade; disciplinas concebidas como espaços próprios de domínio do
conhecimento; professor(a) como principal fonte de informação; e pesquisa como uma
atividade exclusiva para iniciados(as), fora do alcance discente.
Vários elementos da prática pedagógica tradicional demonstram que esta é
descontextualizada e destituída de quaisquer dimensões históricas ou sociais. Os conteúdos
são vistos como algo acabado, que não necessita de reflexão para ser aprendido, uma vez que

47

este processo se dá por repetição e memorização. O ensino, nessa perspectiva, é
compreendido como um processo de transmissão; e a aprendizagem, como um processo de
reprodução. Já o conhecimento é algo pronto, acabado, que não se questiona, nem se critica,
apenas se reproduz. O(A) aluno(a), nessa visão, é alguém desprovido do pensar e do
questionar, mero depositário de conteúdos; e o(a) professor(a) é quem detém o saber e o
transmite, por meio da exposição oral, ao(à) aluno(a).
Nesta perspectiva, aluno(a) bom(a) é aquele(a) que melhor reproduz ou que reproduz
com mais exatidão os conteúdos transmitidos. Sendo nula a criatividade e a autonomia do(a)
aluno(a), e desconsiderando a diversidade e a heterogeneidade, este modelo de ensino visa a
padronização ou a homogeneização dos sujeitos para adequar-se à realidade social, assumindo
seus papéis de sujeitos passivos dentro e fora da escola.
Freire (2020) denominou este modelo de educação bancária, na qual o(a)
educador(a) é o sujeito, que conduz os(as) educandos(as) à memorização mecânica do
conteúdo exposto, e a educação é o ato de depositar. Os(as) educandos(as) são comparados a
vasilhas a serem enchidas pelo(a) educador(a). “Quanto mais vá “enchendo os recipientes
com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente
“encher”, tanto melhores educadores serão”. (FREIRE, 2020, p. 33). Nesta perspectiva, a
educação é o ato de depositar, de transferir valores e conhecimentos. O(A) educador(a) faz
comunicados e depósitos aos(às) educandos(as), que os recebem pacientemente, memorizam e
repetem. “Eis aí a concepção “bancária” de educação, em que a única margem de ação que se
oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”. (FREIRE,
2020, p. 33).
Na visão bancária de educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos
que julgam nada saber. Doação que se funda nas manifestações instrumentais da
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui o que
chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no
outro. O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas,
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que
não sabem. A rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como
processos de busca. (FREIRE, 2020, p. 34).

Segundo Almeida e Pimenta (2011), dentre as diferentes concepções de prática
docente, a mais usual é a associada à concepção tecnicista, que considera a prática docente
uma sucessão de procedimentos metodológicos previamente prescritos e planejados para
serem executados pelo(a) professor(a). Segundo as autoras, nesta concepção, a aula é vista
como uma sucessão de eventos linearmente dispostos e previsíveis, que, para funcionar,
apoia-se em pressupostos de caráter instrutivo e de repasse de informações.
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Essa concepção considera a prática de forma independente ao sujeito que a realiza,
organizada a partir de uma sequência de fazeres, adquiridos de fora para dentro, pois
compreende o(a) aluno(a) como sujeito neutro, sem reações, que aprende ouvindo e fazendo o
que o(a) professor(a) solicita, ao passo que o ensino assume caráter instrutivo, de repasse de
informações.
Franco (2016) enfatiza que essa concepção, pautada na racionalidade técnica, embora
pareça ultrapassada, ainda predomina em muitas práticas docentes na universidade e nas
escolas, com ênfase em práticas associadas a tarefas apenas instrucionais, que inviabilizam a
prática pedagógica, voltada para resultados, sem espaço para o pedagógico, para o novo ou
para quaisquer interferências culturais. A autora observa que reflexão, diálogo e crítica estão
cada vez mais ausentes nas práticas educativas contemporâneas, haja vista a educação renderse à racionalidade econômica, dando as costas às possibilidades de formação e humanização
das pessoas.
Assim, os saberes são repassados em um processo mecânico executado pelo(a)
professor(a) aos(às) alunos(as), reduzindo-se a prática pedagógica a um saber fazer,
desprovido de reflexão tanto do(a) professor(a) como do(a) aluno(a). Ao(À) professor(a) cabe,
apenas, selecionar a melhor técnica para dar aula, na dimensão do fazer, ignorando a
dimensão do saber e do ser, ou seja, do pensar e do agir, caráter político e social da prática
educativa. Tal perspectiva de ensino se ajusta muito bem à lógica utilitarista, pois atende aos
interesses de gerar sujeitos neutros, não críticos, treinados para ouvir, obedecer e reproduzir
conteúdos e valores recebidos sem questionamento, em ajuste às demandas de mercado.
Imbernón (2012) entende que a metodologia de ensino tradicional ou de transmissão
de conhecimentos não é suficiente para uma aprendizagem efetiva e adequada à realidade
social. Isso porque, nesta perspectiva, a prática é externa aos sujeitos, cabendo ao(à)
professor(a) repassar conteúdos acabados, e ao(à) aluno(a), copiá-los e retê-los, sem quaisquer
perspectivas de reflexão e de transformação interna ou social.
Dessa forma, a educação reflete a sociedade opressora, a cultura do silêncio, mantém
e estimula a contradição, pois quanto mais os(as) educandos(as) se ocupam em arquivar os
depósitos que lhes são feitos, menos desenvolvem em si a consciência crítica, que resultaria
em sua inserção no mundo, como sujeitos da transformação. São vistos, assim, como seres da
adaptação, do ajustamento (FREIRE, 2020).
Segundo Anastasiou (2006), quando predomina no fazer docente uma metodologia
tradicional, repassadora de conteúdos, reforça-se a função idealista, desconsiderando a
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educação como fenômeno histórico, social e coletivo, e o espaço dos sujeitos, como seres
históricos, determinados e determinantes da/na realidade social.
Como se vê, a prática pedagógica tradicional atende aos interesses da ideologia
dominante, por isso, a reflexão, o questionamento e a crítica não são bem-vindos neste
modelo de ensino, pois um sujeito pensante e crítico não se submete, ele transforma. Logo,
um sujeito pensante não interessa, na verdade, oferece riscos à manutenção do status quo, por
isso, neste modelo de ensino investe-se no acúmulo de informações desconectadas da vida
social dos(as) educandos(as).
Já a pedagogia progressista, segundo Libâneo (1985), se refere às tendências
sustentadas em uma análise crítica da realidade social e que trazem implícitas as finalidades
sociopolíticas da educação. Manifesta-se em três tendências: a libertadora, a libertária e a
crítico-social dos conteúdos.
Segundo Franco (2016), a compreensão de que as práticas pedagógicas se realizam
para organizar ou interpretar as intencionalidades da ação educativa ampara-se na
epistemologia crítico-emancipatória, segundo a qual a Pedagogia consiste em uma prática
social, dirigida por um pensamento reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Nesta
perspectiva, a prática pedagógica concretiza-se na intervenção planejada sobre o objeto, tendo
como fim a transformação da realidade social (FRANCO, 2016).
A grande diferença é a perspectiva de ser crítica e não normativa; de ser práxis e não
treinamento; de ser dialética e não linear. Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas
realizam-se como sustentáculos à prática docente, num diálogo contínuo entre os
sujeitos e suas circunstâncias, e não como armaduras à prática, que fariam com que
esta perdesse sua capacidade de construção de sujeitos. (FRANCO, 2016, p. 538).

Freire (2020) defende a prática progressista, também conhecida como prática
educativo-crítica, como forma de superação da opressão e de transformação, por meio da ação
e reflexão. Para o autor,
uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o
professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se
como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador,
[...] como sujeito. (FREIRE, 2020, p. 46).

A pedagogia progressista demonstra a intencionalidade da prática pedagógica, em
uma perspectiva emancipatória, com vistas à transformação dos sujeitos e a superação da
lógica tradicional de ensino conservadora e opressora. Em oposição ao modelo tradicional de
ensino, a perspectiva progressista coloca o(a) educando(a) como sujeito da aprendizagem, não

50

mais como objeto, e o estimula a pensar, refletir, questionar, o que é fundamental para a
crítica da informação e para a transformação desta em conhecimento, bem como para a
problematização e utilização do conhecimento para atuação na sociedade, com vistas ao seu
desenvolvimento, enquanto sujeito, e ao desenvolvimento social. Assim, com base na
problematização da realidade se constrói o conhecimento em uma perspectiva crítica, por
meio da reflexão, da ação e de reflexão sobre a ação.
Assim, a prática pedagógica, em uma perspectiva progressista, busca promover a
mudança. Mas não qualquer mudança. Ao promover a análise crítico-reflexiva da realidade, a
prática pedagógica progressista traz implícita uma finalidade sócio-política de educação, que
por sua vez, objetiva a mudança da realidade educativa e social, mudança esta que começa
pelo(a) indivíduo, como sujeito pensante e atuante no mundo, e se estende por toda a
sociedade.
Dessa forma, a mudança social começa pela transformação dos sujeitos que atuam na
sociedade, em cujo processo a educação possui papel fundamental, ao formar sujeitos ativos e
participativos, sujeitos da transformação. Daí a finalidade da educação como prática social em
formar sujeitos críticos, não apenas reprodutores de conteúdo, mas sujeitos que saibam
utilizar o conhecimento construído para transformar a realidade.
Neste tipo de mudança há uma ruptura de paradigmas, que rompe com a lógica
tradicional de ensino conservadora e bancária. A prática pedagógica constituída sobre as bases
progressista e emancipatória consolida-se, assim, como uma prática inovadora, face ao
movimento de oposição, enfrentamento e superação do modelo tradicional dominante,
começando pela formação crítico-reflexiva dos sujeitos, lhes oportunizando papel ativo e
participativo no processo de construção de conhecimento e de transformação da realidade, de
forma que possam exercer sua autonomia e tornarem-se protagonistas de sua mudança e da
mudança social.
Daí a importância de se desenvolver práticas pedagógicas inovadoras nos processos
formativos dos(as) educandos(as), para que estes(as) possam compreender a realidade de
outras formas e sentirem-se pertencentes ao processo educativo, como sujeitos e não como
objetos; para que, vendo-se como sujeitos, possam transpor as barreiras do ensino tradicional
e colocarem-se como protagonistas do processo de mudança. Mais que isso, para que possam
aprender a pensar, questionar, colocar-se e atuar no mundo, na dimensão da ação e na
qualidade de sujeitos, não de meros expectadores.
Zabala (1998) destaca que por trás de qualquer prática educativa há sempre uma
resposta às perguntas: por que ensinamos e como se aprende? Por isso, qualquer que seja a
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prática, não é neutra. Há sempre uma concepção teórica embasando-a, mesmo que o(a)
professor(a) nem sempre tenha consciência. Muitas vezes são resquícios da prática
tradicional, herança de quando foi aluno(a), encrustada no seu processo de formação docente.
Seja como for, o modo com que se dá a prática docente diz muito sobre como se compreende
o(a) aluno(a0 e o processo de ensino-aprendizagem. Diz também sobre o que motiva a ação, o
que está por trás da prática, seus objetivos e expectativas, do que decorre outra pergunta: que
aluno(a) se quer formar?
Para Zabala (1998), os(as) professores(as) podem desenvolver suas atividades sem
sentir a profundidade das experiências, em uma postura de inércia, por força da tradição, ou
podem buscar compreender a influência destas experiências e intervir para que sejam o
melhor possível para o desenvolvimento dos(as) educandos(as). Porém, enquanto o(a)
professor(a) não considerar as especificidades dos processos pedagógicos e compreender a
educação como um produto, na busca por resultados, não há espaço para o pedagógico se
instalar (FRANCO, 2016).
Nesse sentido, Zabala (1998) ressalta que o conhecimento da prática docente requer
do(a) educador(a) identificar os fatores que incidem no crescimento dos(as) educandos(as),
bem como aceitar o seu papel nesse crescimento e avaliar se a intervenção pedagógica é
coerente com a sua concepção em relação à função da escola e a sua função social enquanto
educador(a), pois
[...] há uma prática que forma, informa e transforma, simultaneamente, o sujeito e
suas circunstâncias; por outro lado, há uma prática que oprime, distorce e congela,
especialmente o sujeito que nela se exercita e, nesse caso, o sujeito perde o acesso às
suas circunstâncias. Para essa prática congelada muito contribuem as condições
opressoras da instituição escolar, aliada a uma precária formação para o exercício
profissional da docência. (FRANCO, 2011, p. 564).

Como se vê, a depender da forma como é concebido o processo de ensinar e de
aprender, a prática pedagógica assume formas diversas, nem sempre efetivas em relação ao
processo de ensino-aprendizagem e nem sempre em acordo com o desenvolvimento dos(as)
sujeitos. Percebe-se, assim, que a prática docente pode, com ou sem consciência ou intenção
explícita, favorecer certos tipos de ideologias, que visam determinadas atitudes como a
conservação do status quo social ou a mudança e a transformação dos sujeitos e das
realidades, o que vem ao encontro da pergunta: que aluno(a) se quer formar? Um sujeito
passivo, estereotipado, ajustado aos padrões sociais, ou um sujeito ativo, consciente, crítico e
atuante na sociedade?
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A prática tradicional de ensino tem uma intencionalidade, que é formar bons(as)
alunos(as), reprodutores(as) de conhecimentos e valores, moldados(as) pela escola para
ajustarem-se aos padrões sociais, tendo em vista manter-se os poderes dominantes. Cabe à
escola treinar bons(as) alunos(as) para serem bons cidadãos na sociedade, não sendo
necessária a reflexão, a análise crítica, a produção e problematização do conhecimento porque
não se busca a transformação da realidade, e sim, sua reprodução. Como os conteúdos já estão
prontos, resta ao(à) educando(a) copiá-los e depositá-los, pois quanto mais depósitos fizer,
melhor aluno(a) será. A escola limita, assim, o desenvolvimento dos(as) educandos(as)
porque os(as) preenche com conteúdos e valores sociais, determinando-os(as) e direcionandoos(as) de acordo com os interesses dominantes.
Já a prática progressista busca formar sujeitos, construtores e reconstrutores de
conhecimentos e valores, para desenvolverem-se, tendo em vista transformar a realidade.
Cabe à escola promover a aprendizagem significativa e a formação crítica dos(as)
educandos(as) para serem sujeitos de sua história. Nesta escola a reflexão e a problematização
é a base de formação porque interessa a transformação das pessoas e das realidades. A escola
promove, assim, o desenvolvimento dos(as) educandos(as) e a sua emancipação, auxiliandoos(as) no seu processo de construção da cidadania.
Que aluno(a) se quer formar? A forma como se enxerga o(a) aluno(a), se
compreende o processo de ensino-aprendizagem e se constitui a prática pedagógica docente,
poderá auxiliar a responder, pois a prática, na sua intencionalidade, pode estimular a formação
de sujeitos não críticos ou críticos da realidade, e com isso, promover o ajustamento ou a
mudança educativo-social.

3.3 A CONSTITUIÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA INOVADORA

3.3.1 Inovação e Educação: origem e concepções

Etimologicamente, a palavra inovação vem do latim innovatio, que significa
renovação. O prefixo in no início da palavra quer dizer ingresso, ou seja, algo novo ou
novidade. Nesse sentido, a inovação pode representar “uma nova visão ou um olhar
diferente”. (BATTESTIN; NOGARO, 2016, p. 361).
Assim concebida, a inovação se tornou algo presente em todos os segmentos da
sociedade ao longo da história, a começar pela indústria e pelo modelo empresarial. Na
educação a inovação começou a fazer parte do discurso pedagógico e da cultura escolar na
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metade dos anos 60, principalmente, nos Estados Unidos, mas já na década de 50,
impulsionada pelo desenvolvimento de metodologias e materiais no âmbito militar, durante a
Segunda Guerra Mundial, surgiram as máquinas instrutivas e computadores, com a proposta
de maior interação do(a) estudante (FARIAS; MUSSI; RIBEIRO, 2000).
Gil e Hernandez (2011) citam um estudo de Cuban (1993) que demonstra que as
concepções de base para o ensino e as práticas educativas passaram por um número bem
reduzido de mudanças significativas, ao longo da história, uma vez que o ensino tradicional,
centrado no docente, ainda permanece como modelo predominante.
Segundo apontam Gil e Hernandez (2011), as inovações mais significativas no
campo da educação ocorreram no final do século XIX e começo do século XX, por meio de
um conjunto de proposições inovadoras apoiado na ideia fundamental de que a educação
contribui para o progresso individual e coletivo. Uma mudança significativa se deu com o
advento das iniciativas humanistas, quando o aluno passou ao centro do ensino. Outra
mudança tomou força na segunda parte do século XX, na maioria dos países ocidentais,
especialmente os Estados Unidos, onde desenvolveram-se inovações educativas com a
finalidade de enfrentar os problemas sociais emergentes, cujas propostas surgiram,
paralelamente às reformas do ensino promovidas pelos governos de diferentes países, a fim de
modernizar e adequar os sistemas educativos às demandas de mudanças da sociedade, o que
acelerou as influências subjacentes às diferentes reformas empreendidas, especialmente, por
meio do papel dos organismos internacionais, como a OCDE, a Unesco ou o Banco Mundial.
Concebia-se, assim, a inovação educativa como forma de se defrontar com os
problemas sociais, pensando-se que estes poderiam ser abordados na escola a partir de uma
série de reformas, de acordo com os problemas sociais e mudanças na educação escolar em
cada país. Porém, a maior parte dessas inovações fracassou. Um dos motivos foi a mudança
cultural proposta, pois, até então, as inovações estavam a cargo dos(as) professores(as) e
concretizavam-se, principalmente, nos livros-texto. Já as reformas curriculares vinculadas a
essas inovações se deram de cima para baixo e não levaram em conta o papel fundamental
dos(as) professores(as) nas inovações escolares (HERNANDEZ, 2000).
Nesse sentido, Gil e Hernandez (2011) entendem que as reformas promovidas nem
sempre estiveram em harmonia com as ideias inovadoras, e os estabelecimentos de ensino e
professores(as) muitas vezes tiveram seu pensar e seu agir restringidos pela legislação, tendo
sua autonomia reduzida, o que impediu uma transformação mais profunda no ensino.
Já nas décadas de 1980 e 1990, a inovação envolveu a introdução de artefatos
tecnológicos na sala de aula e a adesão ao princípio de gestão da qualidade e de excelência na
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educação, em consonância ao projeto hegemônico (GIL; HERNANDEZ, 2011). Com a
inovação buscava-se a melhoria do sistema educativo, mas não apenas algo novo, e sim, algo
que permitisse mostrar os resultados, uma melhoria tecnológica do sistema educativo. Dessa
forma, a inovação respondia “ao mesmo tempo a um sistema fechado e flexível, prefixado e
adaptável, planejado e aberto a iniciativas, hierárquico e igualitário. Quer dizer, um modelo
que idealiza o objeto da inovação e, principalmente, a maneira de envolver e fazer participar
seus destinatários.” (HERNANDEZ, 2000, p. 22).
Houve, nesta época, grande investimento de recursos financeiros em tecnologias para
a aprendizagem, visando a melhoria do ensino, tais como: televisão, projetores e
microcomputadores. Com isso, o conceito de inovação restringiu-se e sofreu inúmeras
críticas, por harmonizar-se com os processos produtivos, e por não considerar o contexto
social, histórico e político na inovação. Com isso, o termo inovação acabou estigmatizado e
associado ao tecnicismo e às concepções neoliberais (FARIAS; MUSSI; RIBEIRO, 2000).
Por outro lado, entre as propostas de inovação que tiveram uma maior incidência e
obtiveram efeitos positivos, estão aquelas que possibilitaram respostas alternativas às
necessidades da escola ou da sociedade, o que, por sua vez, lhes permitiu permanecer na
cultura escolar e favorecer melhorias na qualidade do ensino nos diferentes sistemas
educativos (HERNANDEZ, 2000).
Como se vê, desde as primeiras iniciativas de inovação na educação, estas foram
associadas ao novo e à melhoria, porém, como reformas pensadas por especialistas externos à
escola e implementadas de cima para baixo, sem a participação da comunidade escolar,
especialmente, os(as) professores(as), principais responsáveis pelas práticas pedagógicas,
diretamente ligados aos processos de ensino e aprendizagem.
Da mesma forma, a inovação foi sendo associada à tecnologia, como sinônimo de
mudança, tendo como base o modelo empresarial e a busca por resultados e qualidade
educativa, como se a mera introdução de artefatos tecnológicos nos processos educativos
garantisse a melhoria na educação.
Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre os processos de mudança e inovação.
Toda mudança representa uma inovação? Que mudança é necessária para se promover a
inovação? Para responder a essas questões, busca-se amparo em Farias (2006), que discute as
inovações e as mudanças a partir das políticas educacionais, em sua relação com as práticas
pedagógicas, por meio da análise entre as intenções de mudança e a prática dessas mudanças.
Segundo Farias (2006), as propostas de inovação institucionais chegam até as escolas
imbuídas da intenção de mudança, compreendida como melhoria da qualidade do ensino. Há
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um consenso globalizado em relação a esse entendimento, que fundamenta propostas de
mudança nos diversos países, em um contexto de mudança tutelada, que pode bem ser
considerada uma indústria da mudança.
Mas, o que é mudança? o que é reforma? o que é inovação? Tais termos, muitas
vezes utilizados como sinônimos, indiscriminadamente, e até de forma banalizada,
fundamentam propostas de mudança e inovação na educação. Porém, esclarece Farias (2006)
que a mudança se concretiza na práxis educativa, como um processo de ressignificação desta,
a partir de modificações no pensar e no agir pedagógicos, em um movimento que implica
construção crítica e participação coletiva dos envolvidos. Já a inovação, que não é sinônimo
de mudança, mas com a qual possui relações, encontra na mudança sua intencionalidade,
como uma possibilidade no campo da práxis. Por fim, a reforma é compreendida na relação
entre mudança e inovação, como estratégia de materialização destas, porém, muitas vezes de
forma imediatista e centralizada por inovações prescritas às escolas, motivadas por interesses
políticos e econômicos, de modo que o lugar estratégico da escola na mudança situa-se, na
maioria das vezes, no nível gerencial e operacional.
Nesses últimos casos, as escolas e, em especial, os(as) professores(as), recebem as
inovações como pacotes fechados, sobre os quais não têm qualquer poder de deliberação, nem
mesmo para adaptá-las, pois sua atuação limita-se à implementação das propostas, sem que se
considere as condições materiais, pedagógicas e/ou intelectuais para se colocar em prática o
solicitado (FARIAS, 2006).
Porém, segundo Farias (2006), é na relação com os(as) professores(as) que a
inovação acontece, pois é na prática docente que a mudança ganha significado e se efetiva.
Portanto, tem o(a) professor(a) papel fundamental no processo de mudança e inovação
educativa, como agente de mudança e sujeito da práxis crítica e transformadora.
No entanto, dois aspectos devem ser considerados nesse sentido. O primeiro é a
natureza da mudança, pois esta precisa ser compreendida além da superfície, uma vez que a
verdadeira inovação consiste em novas formas de se conceber e desenvolver o processo de
ensino-aprendizagem. O segundo aspecto reside no papel do(a) professor(a) na mudança
educativa, pois ele(a) não é, nem pode ser, o(a) único(a) responsável pela mudança, embora
tenha nela papel central, pois existem fatores que extrapolam seu alcance, como aspectos do
contexto político, econômico e social (FARIAS, 2006).
Segundo Farias (2006), tal realidade é um dos fatores responsáveis pelo fracasso de
grande parte das reformas empreendidas no Brasil e em outros lugares do mundo, no sentido
de sua pouca efetividade em suscitar mudanças reais no processo educativo. Muito se deve ao
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fato destas reformas não conseguirem engajar os(as) professores no processo, uma vez que é
extremamente difícil abandonar seus princípios e práticas em favor de mudanças externas, das
quais pouco conhecem ou compreendem o significado, o que, somado à carência de recursos e
condições de trabalho adequadas, representa empecilhos à efetivação de práticas pedagógicas
inovadoras. Assim, compreende-se que a inovação somente acontece quando a intenção de
mudança envolve a comunidade escolar.
Portanto, para que os processos de inovação aconteçam e a mudança realmente se
efetive na ressignificação da prática pedagógica, são fundamentais a adesão e a atuação
docente, de forma crítica e reflexiva, para que o processo de formação dos(as) educandos(as)
também se dê nesta perspectiva. Assim, a introdução de inovações na escola mobiliza a
comunidade escolar em relação à mudança, especialmente os(as) professores(as), visando a
modificação da prática pedagógica, como possibilidade de mudança, não como uma garantia
(FARIAS, 2006).
Compreende-se, assim, que a inovação implica em mudança, mas nem toda mudança
representa uma inovação. Um exemplo são as reformas implementadas de cima para baixo,
sem a participação do(a) professor(a), que é quem planeja e intervém nos processos
educativos, por meio de sua prática pedagógica. Tratam-se de mudanças prescritas, não de
inovações educativas, pois não provocam modificações profundas nos processos de ensinar e
aprender, motivo pelo qual muitas vezes fracassam.
Tais mudanças não ultrapassam a superfície dos processos educativos, pois são
propostas de fora para dentro, ou seja, sem a participação dos envolvidos diretos na prática
educativa, a comunidade escolar, principalmente os(as) professores(as). Permanecem, assim,
como algo externo aos sujeitos do processo educativo e se dão de forma fechada: a inovação
pela inovação; a tecnologia pela tecnologia; o conteúdo pelo conteúdo, sem considerar a
prática e a experiência docente. Por isso, dificilmente mudanças como estas têm possibilidade
de dar certo, pois não consideram as necessidadees da comunidade escolar, os interesses
dos(as) professores(as), tampouco dos(as) alunos(as), já que partem de uma estratégia voltada
para os resultados e não para os processos.
Como se vê, mudanças e reformas existem muitas no meio educativo, na maioria das
vezes motivadas por interesses alheios aos educacionais e que não buscam, efetivamente, a
transformação dos sujeitos e sua emancipação. Nem todas essas mudanças podem ser
consideradas inovações, podendo até mesmo representar retrocessos nos processos
educativos. Fato é que seus efeitos se fazem sentir em toda a comunidade escolar, sendo os
maiores prejudicados os(as) professores(as) e os(as) educandos(as). Estes(as) por lhes serem
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negadas oportunidades a um processo formativo crítico e reflexivo, que lhes possibilitem
serem sujeitos de ação e transformação no mundo; aqueles(as) por sentirem-se tolhidos no
exercício de sua autonomia e no desenvolvimento de sua prática pedagógica de forma crítica e
reflexiva.

3.3.2 Fundamentos epistemológicos da inovação pedagógica

A prática pedagógica é carregada de intencionalidade, com base em uma visão
epistemológica sobre o processo de ensinar e de aprender. Por isso, quando se fala em
inovação pedagógica é importante conhecer as bases epistemológicas que sustentam tais
concepções para compreender em que sentido se entende e o que se espera da inovação.
Ferreti (1980) entende que a inovação não é neutra e sua ocorrência em determinado
contexto, não é fortuita. Para o autor, inovar significa introduzir mudanças em um objeto, de
forma planejada com intuito de produzir melhorias. Ele explica que mudança é uma alteração
significativa de algo, que envolve um primeiro e um segundo momento. Objeto é qualquer
elemento afetado pela mudança. Planejada é a ação orientada por objetivos definidos, visando
a solução de problemas específicos da realidade, de acordo com um plano de etapas
claramente explícitas. E melhoria é um termo carregado de conotações valorativas, que
“implica a passagem de um estado anterior considerado menos desejável, para um posterior
considerado mais atraente em função de fins especificados”. (FERRETI, 1980, p. 56). Assim,
para o autor, analisar o conceito de inovação pela perspectiva pedagógica depende do
conceito de educação que orienta o procedimento inovador.
Na educação as inovações aparecem vinculadas a questões ideológicas, sociais e
econômicas, e dependem da conjuntura em que emergem, dos seus promotores, da incidência
e da extensão que adquirem. Logo, a inovação, em virtude de suas diferentes
conceitualizações e formas adotadas na prática, não é um campo homogêneo e “suas
diferentes acepções andam paralelas à ideologia dominante na educação escolar, nas formas
de ensino e na atuação dos professores”. (HERNANDEZ, 2000, p. 19).
Saviani (1980) apresenta quatro concepções de inovação a partir de diferentes
correntes no âmbito da filosofia da educação: a concepção “humanista” tradicional; a
concepção “humanista” moderna; a concepção analítica; e a concepção dialética.
Na concepção “humanista” tradicional, o homem é visto como constituído por uma
essência imutável, à qual deve conformar-se a educação. Nesta concepção não há espaço para
a inovação, que ou não é considerada ou é acidental. É esta a concepção que sustenta os
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métodos tradicionais de ensino, segundo a qual “a inovação será entendida de modo acidental,
como modificações superficiais que jamais afetam a essência das finalidades e métodos
preconizados em educação. Inovar é, pois, sinônimo de retocar superficialmente”. (SAVIANI,
1980, p. 25).
Segundo Saviani (1980), desta concepção resulta um primeiro critério para se
caracterizar a inovação: o que se opõe ao tradicional. Trata-se, portanto, de uma perspectiva
que auxilia a compreender o processo de inovação educativa, de forma a se concluir que só
haverá inovação na educação se esta representar uma ruptura de paradigmas, em oposição ao
modelo tradicional conservador.
Na concepção “humanista” moderna a visão de homem centra-se na existência com
uma ordem predominantemente psicológica. A natureza humana é mutável e determinada pela
existência. O homem, considerado completo desde o nascimento e inacabado até morrer, não
se pode constituir modelo. Por isso, a educação é centrada na criança. Esta concepção é a base
do Movimento da Escola Nova. Diz-se inovador o que se opõe ao tradicional por centrar-se
no(a) educando(a), na vida, na ação. De acordo com esta concepção, “inovar será alterar
essencialmente os métodos, as formas de educar”. (SAVIANI, 1980, p. 26).
Porém, embora construído como uma crítica à escola tradicional, é sabido que o
modelo educativo da Escola Nova não deu certo no Brasil, pois não conseguiu alterar a
realidade do sistema educativo, como propunha (SAVIANI, 2009). Nesse sentido, o modelo
escolanovista no Brasil
[...] assumiu um significado muito distante do que adquiriu em todos os demais
países em que emergiu. Aglutinou não apenas uma bandeira nacional, mas um
investimento político: a renovação do sistema público. [...] o Brasil foi o único país
do mundo ocidental em que a Escola Nova tornou-se um investimento do Estado.
(VIDAL, 2013, P. 582).

Dentre os fatores que contribuíram para o fracasso da Escola Nova no Brasil,
segundo Saviani (2009), destacam-se: os altos custos desse novo modelo, comparado à escola
tradicional, o que dispenderia investimentos onerosos dos cofres públicos; o afrouxamento
da disciplina; a despreocupação com a transmissão de conhecimentos; o rebaixamento do
nível de ensino em relação à escola popular e o ensino para a elite. Assim, percebe-se que,
embora tenha-se tentado inovar a educação por meio de um modelo crítico ao ensino
tradicional, tal mudança não representou, de fato, uma inovação, muito em função da forma
como foi introduzido e conduzido no Brasil, não obtendo êxito, justamente por não conseguir
cumprir com seus propósitos de mudança.
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Na concepção analítica não há uma visão explícita de homem nem critérios prédeterminados. Para se compreender o significado de inovação, deve-se recorrer ao contexto
linguístico (não histórico) em que o termo é utilizado. Assim, “do ponto de vista analítico,
inovar não será propriamente alterar nem acidental nem essencialmente; será utilizar outras
formas. Portanto, novo é o outro”. (SAVIANI, 1980, p. 26).
Nesta concepção, inovar está associado diretamente à mudança, mas como já se
observou, nem toda mudança representa, de fato, uma inovação, ou seja, o outro nem sempre
é inovador, de forma que não se pode limitar a análise ao contexto linguístico em que o termo
é utilizado, pois o contexto histórico-social também precisa ser considerado. Fosse suficiente
uma análise analítica da inovação, a prática pedagógica seria inovadora pela simples
substituição de um método por outro, porém, há que se considerar a essência da prática e o
contexto em que está inserida, não apenas a mudança metodológica.
Já a concepção dialética parte de uma visão de homem concreto no conjunto das
relações sociais. Nesta concepção os problemas educacionais não podem ser compreendidos
fora do contexto histórico em que estão inseridos. O papel da educação será, então, colocar-se
a serviço da nova formação social. Concebe-se a inovação em um sentido radical, de mudança
de bases; uma concepção revolucionária de inovação. “Dizer-se que algo é inovador porque se
opõe ao tradicional significa aqui não apenas substituir métodos convencionais por outros.
Trata-se de reformular a própria finalidade da educação, isto é, colocá-la a serviço das forças
emergentes da sociedade”. (SAVIANI, 1980, p. 21).
Saviani (1980) ressalta que, enquanto nas três primeiras concepções a inovação é
entendida em função do aparelho educacional, sem referência ao contexto e sem que se
questione as finalidades da educação, definidas extrinsecamente, ao nível da organização
social, na concepção dialética, inovar é colocar a educação a serviço de novas finalidades, da
mudança estrutural da sociedade.
Nesta concepção, compreende-se a mudança como uma inovação, pois altera-se a
lógica e a finalidade dos processos educativos, ou seja, muda-se a partir da prática
pedagógica, em uma perspectiva interna, de dentro para fora, tendo em vista uma mudança
mais ampla, que abrange a escola e a sociedade. Assim, considera-se o contexto históricosocial e propõe-se a mudança a partir de um processo que envolve ruptura de paradigmas, seja
em relação ao método tradicional de ensino, seja em relação ao papel do(a) professor(a) e
do(a) aluno(a), bem como em relação à intencionalidade da prática educativa, de forma a
promover a mudança dentro e fora da escola, participando esta da formação de alunos(as)
críticos(as) e reflexivos(as).
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Por fim, com base nestas quatro concepções, Saviani (1980, p. 26) apresenta quatro
níveis de inovação em educação, tendo como base de referência o ensino tradicional:
a) São mantidas intactas a instituição e as finalidades do ensino. Quanto aos
métodos, são mantidos no essencial, sofrendo, no entanto, retoques superficiais.
b) São mantidas a instituição e as finalidades do ensino. Os métodos são
substancialmente alterados.
c) São mantidas as finalidades do ensino. Para atingi-las, entretanto, a par das
instituições e métodos convencionais, retocados ou não, utilizam-se formas parainstitucionais e/ou não-institucionalizadas.
d) A educação é alterada nas suas próprias finalidades. Buscam-se os meios
considerados mais adequados e eficazes para se atingir as novas finalidades.

Compreende-se que é neste último nível em que efetivamente se dá a inovação
pedagógica, quando se altera a prática educativa em sua forma e finalidade.
Ainda, nesse sentido, Veiga (2003) apresenta a inovação sob dois aspectos: como
ação regulatória ou técnica e como ação emancipatória ou edificante.
A inovação regulatória ou técnica fundamenta suas bases epistemológicas na ciência
conservadora, com seu caráter regulador e normativo, caracterizada por: observação
descomprometida; certeza; quantificação dos fenômenos; processo de mudança fragmentado,
limitado e autoritário, incapaz de gerar novas relações entre o ser, o saber e o agir. Nesta
perspectiva, a inovação gira em torno da novidade, da reforma, de modo padronizado,
uniformizado, controlado e planejado de forma centralizada. Assim, a inovação é instituída de
fora para dentro e não produz algo novo, mas o mesmo modificado. Isso significa que
[...] os resultados da inovação são transformados em normas e prescrições e,
consequentemente, sua aplicação é também técnica. [...] Inovar é, portanto,
introduzir algo diferente dentro do sistema, para produzir uma mudança
organizacional descontextualizada. Este processo deixa de lado os sujeitos como
protagonistas, desprezando as relações e as diferenças entre eles, não reconhecendo
as relações de força entre o institucional e o contexto social mais amplo. (VEIGA,
2003, p. 22).

Já a inovação emancipatória ou edificante tem suas bases epistemológicas
fundamentadas na ciência emergente, com seu caráter emancipador e argumentativo,
sustentando-se na comunicação, no diálogo e na contextualização histórico-social, em
oposição às dicotomias do paradigma tradicional conservador e à fragmentação das ciências.
Nesta perspectiva, a intencionalidade permeia todo o processo inovador, que pressupõe uma
ruptura com vistas à indagação e a à emancipação, em um processo de “dentro para fora, [...]
quando rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar”. (VEIGA,
2003, p. 24).
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No primeiro modelo, a inovação representa algo novo ou reformado a partir do que já
existe, como uma mudança de roupagem, ou seja, o mesmo modificado, ligado à
racionalidade técnica, como algo que se institui de fora para dentro, de forma padronizada.
Segundo Pensin e Nikolai (2013), mudanças como estas, no nível técnico, preveem novos
procedimentos, com aspecto modernizante, mas não representam, necessariamente, superação
dos processos pedagógicos tradicionais. É o que afirma Carbonell (2002) em relação ao novo,
que nem sempre é sinônimo de inovação, pois pode caracterizar a modernização de algo que
já existe, apenas remodelado.
Um exemplo desta concepção de inovação são as reformas verticais, concebidas de
cima para baixo, com modelos de mudança baseados no saber dos especialistas e em
prescrições legais, que “[...] reproduzem na educação a divisão técnica e social do trabalho
entre as pessoas que pensam e planejam e as que se limitam a receber instruções e executá-las
mecânica e passivamente” (CARBONELL, 2002, p. 8), de forma que a autonomia dos(as)
professores(as) diminui extraordinariamente.
Segundo Carbonell (2002), tais reformas educativas, movidas por imperativos
econômicos e sociais, são mais gerais e isoladas e geram grandes expectativas, que nem
sempre se concretizam, sendo esta uma das causas de resistência às mudanças, em função da
aplicação homogeneizada e descontextualizada da inovação. Por isso, o autor afirma que
reforma nem sempre é sinônimo de mudança, melhoria ou inovação, e que mudança nem
sempre implica melhoria, embora toda melhoria implique mudança. Nesse sentido, Hernandez
(2000) compreende que um processo de inovação é muito mais complexo, pois se não houver
conexão com as construções conceituais e o modo de atuar dos(as) professores(as), bem
como, se não contar com a aceitação e as decisões práticas necessária e adequadas, acaba por
se diluir e perder seu sentido.
Segundo Carbonell (2002), as propostas que vêm de fora, sem o envolvimento
dos(as) professores(as), geralmente circunscrevem-se a mudanças que pouco alteram o
sentido do conhecimento, das relações cotidianas e da cultura docente. Para o autor, a
principal força impulsora da mudança são os(as) professores(as), motivo pelo qual, “as
inovações que vêm de baixo, do próprio coletivo docente, têm mais possibilidades de êxito e
continuidade do que aquelas que emanam de cima.” (CARBONELL, 2002, p. 28).
Libâneo (2004) corrobora com o entendimento de que não há mudança pedagógica
sem os(as) professores(as), pois são eles os mais diretamente envolvidos com o processo de
ensino-aprendizagem. Nesse sentido, Pimenta (2012) também entende que reformas sem a
colaboração dos(as) professores(as) como parceiros não se concretizam.
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Percebe-se que um dos motivos pelos quais as inovações de cima para baixo ou de
fora para dentro nem sempre se concretizam está justamente na falta de envolvimento dos
principais envolvidos diretos nos processos educativos. Ao se colocar a mudança em uma
perspectiva externa e, muitas vezes, imposta, torna-se dificíl a compreensão, a adesão e, até
mesmo, a realização pela comunidade escolar, especialmente os(as) professores(as), pois é
deles(as) que mais se exige e é sobre eles(as) que mais recaem as cobranças e as
responsabilidades pelo êxito ou fracasso escolar. As chances de mudanças como estas não
darem certo é muito grande.
Já no segundo modelo, a ideia de inovação ultrapassa a técnica e supera o paradigma
tradicional, apoiando-se em um processo de ruptura com o velho, em uma perspectiva de
emancipação, como algo que se institui de dentro para fora, de forma inovadora.
Assim, a inovação pedagógica começa por uma mudança de paradigmas, de
concepção: mudar o pensar para mudar o fazer e o ser docente. Nikolai e Pensin (2013, p. 38)
compreendem a inovação como ruptura, no sentido de interrupção de determinado
comportamento ou padrão que se repete no tempo, e como pioneirismo, no sentido de
produção de algo novo, tendo como fim a modificação das formas tradicionais de sala de aula,
da prática pedagógica e de docência, tanto em relação ao sentido didático como ao
protagonismo dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Por isso, Carbonell (2002) ressalta que a inovação deve ser abordada de modo
sistêmico, com ações que envolvam toda a instituição educativa, não atuações isoladas.
Imbernón (2012, p. 28) corrobora com esse entendimento e destaca que “as inovações que
vêm de baixo, do próprio coletivo docente, têm mais possibilidades de êxito e continuidade do
que aquelas que emanam de cima”. Segundo o autor, para que a mudança possa representar
uma inovação pedagógica, precisa estar amparada no coletivo, não em práticas isoladas, que
não dialogam e não compartilham conhecimentos, ideias, planos e experiências, pois estas
passam, enquanto as práticas que envolvem toda a comunidade educativa, possuem condições
de instituir uma cultura de inovação institucional, capaz de provocar a mudança educativa.
Assim, para que a inovação se efetive, é importante dar voz aos principais envolvidos
na prática educativa, especialmente, os(as) professores(as), pois são eles(as) que estão mais
próximos(as) dos(as) alunos(as) e que atuam, diretamente no processo de ensinoaprendizagem, intervindo em seus processos formativos.
Na verdade, não há como pensar a inovação na educação e a constituição de uma
prática pedagógica inovadora sem pensar na atuação docente, pois é o(a) professor(a) que
realiza a prática pedagógica em todas as suas dimensões, desde o planejamento, a intervenção,
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até a avaliação. Ele é, portanto, peça-chave e um dos principais elos da mudança com vistas à
modificação da finalidade da prática pedagógica.
Sendo assim, o maior desafio para a inovação na educação é concentrar ações que
envolvam pessoas e instituições, em relação direta ou indireta com o ensino, de forma
comprometida com uma educação para a mudança, e que se proponham a pensar a mudança,
modificando a prática educativa em sua essência e finalidade. Trata-se de um desafio que se
concretiza na prática pedagógica, mas que se inicia no processo de formação docente. Este
será, portanto, um tema tratado mais adiante.

3.3.3 A prática pedagógica inovadora: implicações e desafios

No contexto educativo, Tavares (2018) observa a pulverização do termo inovação em
diferentes denominações, muitas vezes empregado indeliberadamente, sem significado
explícito ou assumindo uma série de significados, vinculados a diferentes concepções
epistemológicas, o que pode gerar inúmeras interpretações.
Isso ocorre porque o termo inovação possui caráter polissêmico, plural e complexo
(CARBONELL, 2002), que varia de acordo com o contexto histórico, social e até mesmo
linguístico em que é aplicado. Segundo Hernandez (2000, p. 19) “há diferentes concepções
sobre o que é uma inovação”.
[...] Isso pode implicar que o que é inovação para uma pessoa pode não sê-lo para
outra dentro do mesmo sistema. Por essa razão, o problema na hora de aproximar-se
a temática da inovação não é tanto sua definição, mas sua interpretação, quer dizer o
reconhecimento do ponto de vista do qual parte quem a ela se refere. Assim, a
inovação não é a mesma coisa para quem a promove, para quem a facilita, para
quem a põe em prática ou para quem recebe seus efeitos. Portanto, a definição do
que constitui uma inovação resulta da confluência de uma pluralidade de olhares e
opiniões que procedem dos que têm algum tipo de relação com ela. (HERNANDEZ,
2000, p. 19).

O conceito de inovação, não é, portanto, fixo. House apud Hernandez (2000, p. 27)
apresenta três perspectivas históricas que marcaram o desenvolvimento do conceito e da
prática de inovação: a orientação tecnológica, em meados dos anos 70, em um enfoque
sistemático e racional, relacionado à ideia de tecnologia como sinônimo de progresso,
enfatizando as melhorias nos métodos e materiais em detrimento dos conhecimentos e das
relações entre os diferentes agentes educativos; a perspectiva política, vendo a inovação como
objeto de conflitos e compromissos; e a perspectiva cultural, que considera os distintos setores
e culturas envolvidos, com seus conflitos de valores e diferentes significados em relação à
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realidade, de forma a conceber a inovação a partir da interação de culturas diferenciadas e da
forma como as pessoas interpretam os fatos.
Destarte a polissemia do conceito de inovação, toma-se essa terceira perspectiva
como referência de orientação neste trabalho. No entanto, para se manter uma linha coerente
de análise e discussão das possíveis relações e contraposições na dimensão do conceito e dos
significados, faz-se necessário eleger uma definição que mais se aproxime do que se entende
por inovação. Apresenta-se, assim, uma definição bastante aceita, que compreende a inovação
educativa como:
[...] o conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de
intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas,
conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. E, por sua vez, introduzir, em uma linha
renovadora, novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino
e aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o currículo, a
escola e a dinâmica da classe. (CARBONELL, 2002, p. 19).

Carbonell (2002) faz uma ressalva sobre a amplitude e multidimensionalidade desta
definição, que pode se prestar a diversas interpretações e traduções, em função dos
condicionamentos ideológicos, das relações de poder no controle do conhecimento, dos
contextos socioculturais e das conjunturas econômicas e políticas em que estão envoltos os
processos educativos. Assim, a inovação educativa, em determinados contextos, está
associada à renovação, à mudança e à melhoria pedagógica.
Inovar implica modificar, mudar, renovar. Logo, a inovação pedagógica está
associada à mudança educativa. Destaca-se, assim, nessa definição um elemento significativo:
a mudança.
Outra definição para inovação, no contexto educativo, encontra-se na Enciclopédia
de Pedagogia Universitária (2006, p. 445):
[...] de caráter histórico social marcado por uma atitude epistemológica do
conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade e
caracterizado por experiências que são marcadas por: ruptura com a forma
tradicional de ensinar e aprender e/ou com os procedimentos acadêmicos inspirados
nos princípios positivistas da ciência moderna; gestão participativa, em que os
sujeitos do processo inovador sejam os protagônicos da experiência; reconfigurações
dos saberes anulando ou diminuindo as dualidades entre saber científico/saber
popular, ciência /cultura, educação/ trabalho, etc.

Essa definição traz outro elemento significativo em relação à inovação: a mudança
epistemológica marcada pela ruptura com o paradigma tradicional de ensino, a partir da
reconfiguração do saber e de mudanças em relação ao papel do(a) aluno(a) e do(a)
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professor(a) nos processos do ensinar e do aprender, com o protagonismo dos sujeitos, em um
processo de interação participativa.
Dessa forma, compreende-se que inovação implica mudança e que inovadora é a
prática pedagógica que ultrapassa o lugar comum, que rompe a lógica tradicional de ensino e
aprendizagem, por meio da proposição de novos paradigmas, superando os modelos
dominantes e propondo novas formas de ensinar.
Nesse sentido, Nikolai e Pensin (2013) entendem que a inovação da prática
pedagógica pode assumir o aspecto de superação, ruptura, pioneirismo, devendo ser
compreendida a partir do seu caráter temporal e espacial, por tratar-se de uma ação educativa
intencional, de natureza teórico-prática, contextualizada. Mas, segundo as autoras, é
importante ressaltar que
[...] assumir a “inovação” como pressuposto orientador da prática educativa, nesse
sentido, não significa se render ao novo porque é diferente, mas assumir sua
dimensão histórica procurando romper com práticas tecnicistas de ensinoaprendizagem as quais não possibilitam a reflexão crítica sobre os fatos históricos,
políticos, sociais e culturais implicados no trabalho educativo. (NIKOLAI; PENSIN,
2013, p. 33).

É importante essa observação, pois o conceito de inovação na educação foi sendo
historicamente construído e, comumente, associado ao novo, este, muitas vezes caracterizado
pela tecnologia.
Essa ideia de inovação como algo novo foi influenciada pelo ambiente empresarial,
da produção, do espaço mercadológico (BATTESTIN; NOGARO, 2016; TAVARES, 2018).
Foi assim que se sedimentou, ao longo do tempo, a concepção de inovação com base na
concepção tecnicista de educação, orientada para o mercado e para a lógica utilitarista nos
processos de formação acadêmica, fortemente enraizada nos paradigmas modernos, cujas
mudanças preconizam a inclusão de novos procedimentos, modernizantes, mas que nem
sempre representam a superação de processos educativos tradicionais, pois visam o
aperfeiçoamento de uma estrutura que se mantém, essencialmente, a mesma (NIKOLAI;
PENSIN, 2013).
Especialmente, no campo da indústria e do meio empresarial, a inovação está
fortemente associada ao novo, à melhoria e aos avanços tecnológicos. Essa concepção de
inovação, amplamente difundida, tem influenciado o meio educativo. A inovação pedagógica
é, assim, confundida com a introdução de tecnologias nos processos educativos. Toma-se,
dessa forma, o instrumento como finalidade e considera-se a inovação como algo externo ao
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pedagógico; denomina-se de inovador algo que não passa de mera modernização, pois em
essência, a estrutura da prática permanece a mesma.
Nesse sentido, Carbonell (2002) entende que modernizar o ambiente educativo não
significa inovar se tais mudanças não modificarem as concepções sobre o ensino e a
aprendizagem cristalizadas no conservadorismo. Para o autor, mudanças como estas são
meramente epidérmicas e se vendem muito bem para estar na moda, ou não passam, muitas
vezes, de simples rótulos, pois, “[...] na educação, como em outros âmbitos sociais, é muito
comum mudarem-se apenas os nomes das coisas e deixar tudo exatamente igual”.
(CARBONELL, 2002, p. 20).
Dessa forma, a inovação pedagógica está associada à mudança, mas não qualquer
mudança, e sim, toda modificação que implique em ruptura e superação dos paradigmas
tradicionais de ensino, representando uma transformação ou renovação dos processos
educativos.
Portanto, não basta ser novo ou diferente para ser inovador, pois estes podem, muitas
vezes, representar apenas uma nova forma ou denominação para algo que já existe. Do
mesmo modo, não é a introdução de tecnologias nos processos educativos que lhes garante o
caráter inovador, pois a prática pedagógica inovadora se constitui em mudanças
epistemológicas e não em novas técnicas ou ferramentas didáticas.
Entende-se, assim, por inovação pedagógica toda ruptura paradigmática em relação à
práxis docente, em outras palavras, toda prática que promova a ruptura dos modelos
tradicionais de ensino, firmados nos princípios modernos e no conservadorismo. É inovadora,
portanto, a prática pedagógica que ultrapassa o lugar comum e promove a superação dos
modelos dominantes de ensino, modificando-os em sua estrutura e essência, dando lugar a
novas formas de se compreender e colocar em prática os processos de ensinar e aprender.
Em uma perspectiva progressista, a prática educativo-crítica é inovadora, pois rompe
com o modo tradicional de dar aula, centrado na transmissão de conteúdos prontos, acabados
e tomados por verdade absoluta, sem questionamentos ou crítica. Enquanto na perspectiva
tradicional o(a) educando é mero(a) depositário(a) de conteúdo, na perspectiva progressista
emancipatória, ele(a) é sujeito de seu processo de aprendizagem, atuando ativamente na
construção de seu conhecimento, com autonomia, como sujeito da transformação individual e
social, dentro e fora da escola.
Há, portanto, uma base crítico-reflexiva que fundamenta a prática pedagógica
inovadora. Por isso, a inovação no ensino “pressupõe renovar a prática educativa a partir do
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existente, criar ideias, métodos e estratégias educativas, as quais não prescindam da análise
crítico-reflexiva do contexto histórico [...]”. (NIKOLAI; PENSIN, 2013, p. 33).
Entende-se, assim, que a constituição da prática docente inovadora se inicia pela
práxis educativa, uma vez que se constitui na reflexão, na ação e na reflexão sobre a ação,
quando o(a) professor(a) se torna sujeito de sua prática, não se limitando a mero(a)
repassador(a) de conteúdos prontos, mas sendo sujeito da mudança, em um processo
interativo no qual o(a) educando(a) deixa de ser visto como objeto e passa à condição de
sujeito.
A práxis, segundo Freire (2020, p. 93), implica “ação e reflexão dos homens sobre o
mundo para transformá-lo”. A práxis é transformadora das realidades e promotora da
libertação, ou seja, da emancipação dos sujeitos. Para Freire (2020) a práxis, para ser
autêntica, necessita ancorar-se na reflexão crítica sobre a prática, pois a teoria pela teoria se
torna blablablá e a prática pela prática, ativismo.
Segundo Pimenta (2004), para se promover a práxis transformadora não basta ao(à)
professor(a) o conhecimento da teoria, faz-se necessária, também, a reflexão sobre a prática,
ou seja, a articulação entre o conhecimento teórico, que fundamenta a prática, e o
conhecimento prático, que dá sentido à teoria. O aporte teórico é, portanto, o primeiro passo
para a práxis transformadora, pois é por meio deste que se constituem as bases para a
construção da prática docente.
Assim, a prática pedagógica inovadora orienta-se por uma perspectiva emancipatória,
considerando as dimensões histórica, política e social da educação, como elementos
indissociáveis dos processos educativos. Logo, a inovação, sob esta perspectiva, visa romper
com o modelo tradicional de ensino, que se constitui acrítico e não reflexivo, tendo como fim
a transformação dos sujeitos e das realidades.
É relevante discutir a esse respeito, ainda mais nos dias atuais em que se vive um
contexto novo de ensino, em função da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2,
causador da COVID-19.
As consequências da pandemia atingem todas as esferas de atuação dos indivíduos,
desde a saúde, a sanitária, a social e a educativa. Na esfera da educação, preocupa-se com os
prejuízos que a pandemia poderá ter causado no ensino e aprendizagem de milhares de
educandos(as) brasileiros(as) devido às mudanças drásticas nos processos educativos, quando
esses foram, forçadamente, alterados da noite para o dia, em resposta à necessidade de
adequação ao ensino remoto.
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Segundo Saviani e Galvão (2020), o ensino remoto foi uma alternativa excepcional,
emergencial e temporária para substituir o ensino presencial, dadas as circunstâncias geradas
pela pandemia e a gravidade da situação, pois medidas de segurança eram necessárias para
evitar a propagação do vírus e poupar vidas. Porém, tais medidas, embora necessárias, não se
deram sem prejuízos de outras ordens, como a qualidade da educação dos(as) educandos(as),
os atrasos e prejuízos intelectuais e até mesmo a exclusão escolar.
Um dos problemas enfrentados pelas famílias e escolas foi a falta de estrutura e de
recursos para o ensino remoto, pois nem todas possuíam acesso à tecnologia ou à tecnologia
adequada. A solução encontrada por algumas escolas foi levar as atividades escolares até as
casas dos(as) educandos(as), havendo o risco de baixo retorno das atividades à escola. Outra
dificuldade enfrentada foi a falta de preparo para o ensino remoto, que foi marcado por
amadorismo e dificuldades, tanto de professores(as) como de educandos(as), além da falta de
engajamento dos pais, uma vez que eles também não estavam preparados para o ensino
remoto em casa.
Conforme ressaltam Saviani e Galvão (2020, p. 38),
mesmo para funcionar como substituto, excepcional, transitório, emergencial,
temporário etc. [...] determinadas condições primárias precisariam ser preenchidas
para colocar em prática o “ensino” remoto, tais como o acesso ao ambiente virtual
propiciado por equipamentos adequados (e não apenas celulares); acesso à internet
de qualidade; que todos estejam devidamente familiarizados com as tecnologias e,
no caso de docentes, também preparados para o uso pedagógico de ferramentas
virtuais.

Como se vê, as implicações pedagógicas ocasionadas pela pandemia são inúmeras,
assim como os desafios aos(às) professores(as) e alunos(as) nas escolas em todo o Brasil. O
primeiro deles será trabalhar para a recuperação dos atrasos e prejuízos intelectuais causados
pelo ensino remoto e pela exclusão escolar de muitas crianças e jovens no período crítico da
pandemia.
O segundo, porém, não menos importante, será o retorno às atividades do cotidiano
escolar anterior à pandemia. Fala-se em um novo normal, mediante argumentos que vão desde
a ampliação do ensino a distância como equivalente ao presencial, até o ensino domiciliar,
conhecido como homeschooling. Em relação a este último, os movimentos de regulação já
iniciaram. O Estado de Santa Catarina, recentemente, sancionou a Lei Complementar
775/2021, que altera o Sistema Estadual de Ensino e institui a educação domiciliar no Estado
de Santa Catarina. Porém, dadas as manifestações contrárias e a inconstitucionalidade da Lei,
cuja normatização é de responsabilidade da União, a lei estadual foi suspensa e o mérito da
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ação ainda será julgado. Argumenta-se, em defesa desses movimentos, que a escola não
voltará ao seu contexto anterior à pandemia e que o novo normal veio para ficar, o que
acentua a pressão pela generalização e ampliação da educação a distância, como equivalente
ao ensino presencial, não mais em caráter de excepcionalidade, mas definitivo (SAVIANI;
GALVÃO, 2020).
Tal fato é preocupante, pois normatizar o ensino a distância na educação básica de
crianças e jovens poderá acentuar as dificuldades escolares, bem como a evasão e a exclusão
escolar e social. O sistema educativo brasileiro e a estrutura das escolas não estão preparados
para as exigências mínimas de qualidade do ensino remoto, como alertam Saviani e Galvão
(2020), podendo acentuarem-se ainda mais as desigualdades educativas e sociais no Brasil.
Preocupa-se com a formação reflexiva e crítica dos(as) educandos(as) nessa nova
realidade. São desafios que a escola já enfrenta e que se veem acentuados em uma perspectiva
nunca antes vista, podendo gerar graves consequências à formação dos(as) educandos(as). Por
outro lado, o processo de formação docente também tem sido afetado pela pandemia, com a
paralisação das aulas e/ou com o ensino remoto, o que torna o desafio educativo ainda maior
porque implica em ampliar esforços para a manutenção da qualidade de ensino e de formação
dos(as) professores(as), em uma perspectiva emancipatória, crítica e reflexiva.
Outro fator que merece destaque está na compreensão do que se entende por
inovação pedagógica, uma vez que o contexto de ensino remoto pode ter potencializado o
entendimento de inovação associada à tecnologia. Trata-se de mais um desafio à educação
pós-pandemia avaliar os prejuízos causados pela pandemia em relação ao ensino e
aprendizagem dos(as) educandos(as) e trabalhar, desde já, para reparar os danos gerados,
para não se creditar ao ensino remoto o caráter de inovador pelo simples fato da utilização da
tecnologia, tomando, assim a inovação tecnológica por inovação pedagógica.

3.4 PRÁTICA PEDAGÓGICA, FORMAÇÃO DOCENTE E INOVAÇÃO

3.4.1 O processo de formação docente e a aprendizagem da docência

A palavra docência vem do latim docere, que significa ensinar, instruir. Enquanto
profissão, a docência, é produzida pelas ações dos(as) professores(as), que são seus atores
sociais, cuja função principal é ensinar, por isso, requer formação profissional para seu
exercício. Assim, “formar professores implica compreender a importância do papel da
docência”. (VEIGA, 2008, p. 16).
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A docência se constitui de diversos saberes, cuja natureza só pode ser compreendida
em íntima relação com o que os(as) professores(as) “são, fazem, pensam e dizem”, nos
espaços de trabalho cotidianos, sempre em uma relação com outros, em uma realidade social
que se materializa por meio de uma formação (TARDIF, 2014, p. 15).
Neste processo, Tardif (2014) identifica os saberes docentes em: profissionais, que
são o conjunto de saberes oriundos da formação docente institucionalizada; disciplinares, que
são os saberes sociais definidos pela instituição universitária; curriculares, que se apresentam
sob a forma de programas escolares; e experienciais, que são saberes específicos, produzidos
pelos próprios(as) professores(as) na sua prática pedagógica, transformados e mobilizados no
exercício da profissão, em uma relação que não se reduz à transmissão de conhecimentos já
constituídos.
A formação de professores(as), conforme assinala Veiga (2008), constitui o ato de
formar o futuro profissional para o exercício do magistério, ou seja, envolve o
desenvolvimento de ações com pessoas que vão desempenhar a tarefa de educar, de ensinar. É
para Almeida e Pimenta (2011, p.83), “um conjunto de atividades organizadas com o objetivo
de proporcionar ao futuro docente os conhecimentos, destrezas e disposições necessárias para
desempenhar sua docência”.
Veiga (2008) destaca algumas características da formação docente: é uma ação
contínua e progressiva; é contextualizada histórica e socialmente e constitui um ato político;
implica preparar professores para o incerto e para a mudança; é inspirada por objetivos que
sinalizam a opção política e epistemológica adotada; articula formação pessoal e profissional;
configura-se um processo coletivo de construção docente.
Como processo, a formação docente apresenta três dimensões, segundo Almeida e
Pimenta (2011): a dimensão profissional, que se refere aos elementos definidores da atuação
docente, entre eles a construção da identidade profissional; a dimensão pessoal, que se refere
às relações de envolvimento e compromisso com a docência; e a dimensão organizacional,
que se refere às condições de viabilização do trabalho para a atuação profissional.
A formação inicial é o espaço para a construção e legitimação das bases do
desenvolvimento profissional do(a) futuro(a) professor(a), no qual este(a) constrói as
condições para exercer a atividade educativa (GATTI et al., 2011; IMBERNÓN, 2011). Por
isso, Santos (2013) ressalta o compromisso com a aprendizagem da docência e o desafio da
formação inicial.
O processo de ensinar se concretiza na prática pedagógica, por meio de ações
dirigidas para um fim. Porém, o(a) professor(a) não nasce professor(a), ele(a) se constitui
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historicamente, e é por meio das relações que ele(a) estabelece e das possibilidades de
apropriar-se do processo de ensinar, que ele(a) vai se formando, ou seja, aprendendo a ser
professor (LOPES, 2018).
No entanto, nem todo processo que envolve professores(as) pode ser considerado
formativo. Somente o processo que, efetivamente, promove a aprendizagem da docência
assume caráter de formação, visando o desenvolvimento da atividade de ensino, por meio da
participação ativa na sua organização e realização, não como meros executores de tarefas ou
de receitas (LOPES, 2008). Ou seja, o processo de formação deve preparar o(a) professor(a)
para a prática na dimensão do ser, não como “reprodutor de modelos práticos dominantes,
mas como agente capaz de desenvolver a atividade material para transformar o mundo natural
e social humano”. (PIMENTA, 2012, p. 9).
A formação docente constitui-se em um processo fundamental para que ocorram
mudanças no âmbito escolar e social. Entendemos que a qualidade do processo
educativo na escola passa, de um certo modo, fundamentalmente pela tessitura de
elementos da e na formação docente, elementos estes que instrumentalizarão o
professor a lidar melhor e com mais propriedade em relação aos desafios e percalços
inerentes a sua práxis docente. (COELHO FILHO; GHEDIN, 2018, p. 8).

Alguns modelos de formação têm marcado a prática docente institucional, conforme
assinalam Anastasiou e Pimenta (2008): o modelo de formação baseado na prática tradicional
ou prático-artesanal; o modelo de formação técnico ou academicista; e o modelo
hermenêutico ou reflexivo. As autoras destacam algumas características de cada modelo:
O modelo de formação baseado na prática tradicional ou prático-artesanal tem por
finalidade transmitir conhecimentos, reproduzir e conservar o modo de pensar e as práticas
tradicionais, socialmente valorizadas. Neste modelo, a formação se dá na prática, ou seja, o(a)
professor(a) aprende a fazer, fazendo. Ensinar é sinônimo de transmitir e o conhecimento
profissional resulta do processo de adaptação ao papel social de conservação, sendo a
docência um dom inato.
Já no modelo de formação técnico ou academicista, o conteúdo do ensino é composto
dos conhecimentos científicos, tendo o(a) professor(a) a tarefa de traduzi-los em um fazer
técnico e transmiti-los aos alunos, cuja aprendizagem consiste em introjetá-los. Neste modelo
de formação, o(a) professor(a) adquire competências comportamentais para executar o ensino,
não lhe sendo necessário o domínio dos conhecimentos, mas tão somente o desenvolvimento
de habilidades técnicas. “A crença que se estabeleceu com base nesse enfoque é a do avanço
científico e tecnológico, que, incorporado ao ensino, naturalmente daria bons resultados, pois
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estaria diretamente relacionado à positividade das técnicas, originárias das verdades
científicas”. (ANASTASIOU; PIMENTA, 2008, p. 185).
No enfoque hermenêutico ou reflexivo, o ensino é uma atividade complexa,
influenciada pelo contexto, com resultados nem sempre previsíveis, que contempla conflitos
de valor e questões éticas e políticas. O(a) professor(a) é um intelectual que desenvolve seus
saberes e criatividade para fazer frente a situações únicas, incertas e conflituosas em sala de
aula. O conhecimento é elaborado não como norma ou prescrição externa, mas como
ferramenta para a compreensão do real, e se compõe “da sensibilidade da experiência e da
indagação teórica. Emerge da prática (refletida) e se legitima em projetos de experimentação
reflexiva e democrática no próprio processo de construção e reconstrução das práticas
institucionais”. (ANASTASIOU; PIMENTA, 2008, p. 185).
Pensin (2018) observa a predominância destes modelos nos processos formativos de
professores(as) no Brasil. Segundo a autora, até a metade da década de 1970 a formação
docente estava orientada por um modelo em que o papel do(a) professor(a) era transmitir
conhecimento, tendo sua eficiência medida pela quantidade de conhecimento retido pelos(as)
alunos(as). A base do processo formativo era o treinamento do(a) professor(a) para a
aquisição de habilidades técnicas, gerenciais e de uso de recursos de ensino.
Já a partir da segunda metade dos anos de 1970, ganharam espaço as concepções de
docência orientadas pela Psicologia, que valorizavam as relações interpessoais nos processos
de ensino-aprendizagem, dando espaço às emoções, sentimentos e experiências. Em ambas
abordagens, o centro do processo educativo estava no ensino e no(a) professor(a). A partir da
década de 1980, a dimensão política da educação passou a orientar os processos de formação
docente, voltando-se para a articulação com o social e tendo como fim a transformação da
sociedade. Já, a partir da segunda metade da década de 1990 e início dos anos 2000, houve um
retorno à formação orientada por um viés administrativo/organizacional, de articulação e
dependência entre o sistema educativo e o mercado produtivo, em uma perspectiva utilitarista
e pragmática, com foco nas tecnologias da educação e estratégias de ensino (PENSIN, 2018).
Ainda, segundo Pensin (2018), é nesse período que se iniciam as discussões de uma
formação docente em relação direta aos conhecimentos, atitudes e valores que constituem o
ser professor, a partir de uma perspectiva teórico-prática de formação, por meio da qual os(as)
professores(as) passam a protagonizar os próprios processos formativos e teorizar sobre suas
práticas, como protagonistas da própria profissão, além de proporcionar a aquisição de
saberes, em direção à constituição do que se considera ser um(a) professor(a) reflexivo.
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3.4.2 Formação Docente, Mudança e Inovação

Imbernón (2012, p. 14) entende que o modelo formativo baseado na transmissão de
conteúdo pode se tornar nefasto ao consolidar um “círculo vicioso em que os professores
reproduzem os conhecimentos tais como os receberam”. Da mesma forma, o autor entende
que o(a) professor(a) não deve ser um(a) técnico(a) que executa inovações prescritas e aplica
mecanicamente receitas vindas de fora. Pelo contrário, “o processo de formação deve ser
compatível com o contexto social, político e econômico, comprometido – técnica e
politicamente – com a construção de perspectivas emergentes e emancipatórias que se
alinhem com a inclusão social”. (VEIGA, 2008, p. 22).
Por isso, é importante que práticas pedagógicas inovadoras constituam o processo de
formação de professores(as) para que estes(as) possam atuar na formação crítica e reflexiva
dos(as) educandos(as). Ou seja, a mudança deve começar pelo processo de formação docente,
dando lugar à prática pedagógica inovadora, que por sua vez será a base dos processos
formativos dos(as) estudantes nas escolas.
Esse movimento configura o que se pode denominar de concepção ecológica da
formação docente, que sustenta a necessidade de se formar um professor capaz de
desenvolver uma cultura profissional que lhe assegure a possibilidade de ser,
individual e coletivamente, um agente de mudança que dê conta de enfrentar
situações problemáticas contextualizadas, em meio às quais ele saiba não só o que
fazer e como fazer, mas também por que e para que fazê-lo. (ALMEIDA;
PIMENTA, 2011, p. 27).

Para Imbernón (2012), o modelo formativo convencional, comumente, não oferece
preparo suficiente para se desenvolver, implantar e avaliar processos de mudança, que, apesar
de embasarem as reformas educativas do final dos anos 80 e 90, tornaram-se lugar-comum e
dificilmente se concretizam na realidade da prática educacional e da formação. O autor
entende que a mudança não pode se dar desvinculada de um novo conceito e de uma nova
mentalidade sobre o ser docente, devendo os(as) professores(as), além de aprender a ensinar,
desaprender muitos aspectos que não funcionam no ensino, e, com isso, romper com as
práticas e inércias do passado, assumidas passivamente, gerando, assim, um novo conceito de
formação docente.
Imbernón (2011) ressalta que quando a mudança educativa parte dos próprios(as)
professores(as), tem mais chances de se concretizar. É o que ele chama de um processo de
inovação a partir de dentro, a partir de uma formação docente na mudança e para a
mudança, tendo em vista formar professores(as) ativos(as) e críticos(as), agentes de mudança
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e inovação, a partir de e em seu próprio contexto; profissionais práticos reflexivos, tendo
como eixo de formação o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre a própria prática e
a promoção da emancipação dos sujeitos.
Nesse sentido, Carbonell (2002, p. 103) salienta que processos isolados “[...] podem
criar experiências de inovação, mas dificilmente uma inovação da instituição e da prática
coletiva dos profissionais. Um indivíduo isolado muda apenas a si mesmo; trabalhando juntos,
muda-se a realidade”. A inovação é, assim, mistura de formação e contexto, ou seja, para se
mudar a educação, há que se mudar o professorado, em cujo processo a formação é
fundamental (IMBERNÓN, 2011).
É comum ouvir-se falar em inovação na educação e no ensino, porém, sem a
modificação nas bases de formação docente, a mudança se torna algo mais distante da
realidade e sobrecarrega o(a) professor(a), no qual se deposita a responsabilidade de inovar,
sem lhe dar, muitas vezes, as condições para que ele(a) possa ser agente da mudança, a
começar pelo seu processo formativo, nem sempre orientado por uma proposta inovadora.
Por outro lado, a mudança que se inicia com a formação docente possibilita a
mudança de pessoas, processos e realidades, pois, conforme assinala Gatti et al. (2019), o
ensino é um fenômeno complexo, enquanto prática social realizada por seres humanos com
seres humanos, que se modifica pela ação e relação dos sujeitos, que são, também,
modificados nesse processo. A profissão docente comporta, portanto, um compromisso moral
com a formação de outros seres humanos, sobre os quais exerce influência.
Gatti et al. (2019) ressalta que a formação se constitui a partir de práticas concretas e
da sua análise, não se restringindo ao fazer, mas em uma atividade de reflexão apoiada na
teoria. Assim, o processo de reflexão é a base para a sistematização da prática pedagógica, ou
seja, a formação inicial só pode se dar a partir da prática existente, pois esta é a expressão do
saber pedagógico, que fundamenta a ação docente e que orienta a atuação do(a) professor(a).
Por isso, na formação inicial, é importante que o futuro(a) professor(a) vivencie
modelos de trabalho com base na colaboração, de forma a estabelecer relações entre os
processos formativos vivenciados durante a formação inicial e os vivenciados na prática
escolar (GATI et al, 2019). Porém, como ressaltam Anastasiou e Pimenta (2008), não há
modelos que possam simplesmente ser aplicados, pois a experiência acumulada serve apenas
de referência, não de padrão de ações com garantia de sucesso.
Assim, é fundamental para a mudança, que o processo de formação docente esteja
orientado para a aquisição de saberes teóricos e práticos, indispensáveis para a ação docente e
para a reflexão docente sobre a ação. É nesse processo de ação e de reflexão sobre a prática
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docente, apoiada na teoria, que reside a práxis educativa transformadora, essencial para a
mudança (PIMENTA, 2004). Por isso, a práxis deve compor os processos de formação
docente, tendo como fim superar a dicotomia entre teoria e prática, típica na educação
tradicional.
Gatti et al. (2019) assinala que a reflexão crítica sobre ações comprometidas com as
necessidades de formação docente tem gerado novas formas de se compreender os processos
de ensino e aprendizagem, redefinindo as práticas de formação, cujos processos não devem
treinar professores(as) para serem seguidores(as) de um manual, mas promover uma formação
que os(as) prepare para raciocinar profundamente sobre seu ensino, construindo saberes e
ressignificando conceitos e princípios sobre as diferentes fontes do conhecimento que estão na
base da profissão docente.
Nesse sentido, é importante ressaltar as mudanças propostas pela Res. CNE/CP nº 2,
de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação
Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a
Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Com o objetivo de
estabelecer competências profissionais aos(às) professores(as), com base nas aprendizagens
essenciais previstas na BNCC-Educação Básica, a presente resolução institui a BNCFormação.
Tal proposta se fundamenta no art. 62 §8º da LDB (BRASIL, 1996), segundo o qual
os currículos dos cursos da formação de professores terão por referência a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC); na Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que estabelece, no
art. 11, o prazo de 2 (dois) anos, a partir da homologação da BNCC-Educação Básica, para a
implementação da adequação curricular da formação docente; e no art. 5º §1º da Res.
CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, que dispõe que a BNCC-Educação Básica deve
contribuir com a articulação de políticas e ações referentes à formação docente.
Cabe observar, nesse sentido, que desde que foi concebida até o momento em que foi
homologada, esta proposta sofreu mudanças estruturais e de concepção, ao longo do processo,
que modificaram seu sentido e conteúdo, não sendo a versão aprovada, a proposta
inicialmente construída.
A Resolução CNE/CP 2/2019 possui trinta artigos, organizados em nove capítulos, e
apresenta como anexo a proposta da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica (BNC-FORMAÇÃO), em alinhamento com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC-Educação Básica), tendo como fim formar professores(as)
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aptos(as) a desenvolver nos(as) educandos(as) as competências e habilidades estabelecidas
pela BNCC, conforme previsto em seus art. 2º e 3º:
Art. 2º A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando, das
competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem como das
aprendizagens essenciais a serem garantidas aos estudantes, quanto aos aspectos
intelectual, físico, cultural, social e emocional de sua formação, tendo como
perspectiva o desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral.
Art. 3º com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela
BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes
competências gerais docentes. (BRASIL, 2019).

Tal resolução vem sendo amplamente criticada por entidades e comunidades
educativas, como um retrocesso em relação às conquistas empreendidas pelas diretrizes
anteriores, “pela falta de discussão do seu conteúdo, e por apresentar um viés pragmático para
formação docente”. (GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020, p. 361).
Segundo Gonçalves, Mota e Anadon (2020), a proposta da BNC-Formação não foi
discutida com as universidades e escolas, nem teve participação de professores(as) da
Educação Básica, pois consistiu em um texto elaborado por um grupo de especialistas
vinculados a empresas e assessorias educacionais privadas, bem distante da proposta inicial e
amplamente discutida. O documento toma por base o modelo de formação docente utilizado
pela Austrália, o qual incorpora as propostas neoliberais em relação ao trabalho docente,
tendo como fim o desempenho no PISA (Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes).
Ainda segundo as autoras, este direcionamento é contrário ao que propõe a base
comum nacional defendida pela ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação), que se constitui por princípios orientadores dos processos
formativos em cursos de licenciatura, quais sejam: “uma sólida formação teórica e
interdisciplinar no campo da educação; a unidade entre teoria e prática; compromisso social,
político e ético com um projeto comprometido com a transformação das relações sociais;
caráter problematizador do trabalho educativo.” (GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020,
p. 372).
Desse modo, a BNC-Formação apresenta um viés pragmático, que confere ao ensino
um caráter prescritivo e padronizado, reduzindo a autonomia do(a) professor(a) na construção
e condução de sua prática pedagógica, uma vez que os saberes essenciais já estão previamente
definidos, cabendo ao(à) professor(a), apenas, “traduzir e ter os atributos necessários para
colocar em prática o que já está definido na BNCC”. (GONÇALVES; MOTA; ANADON,
2020, p. 370).
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Assim, mantém-se em segundo plano o saber construído na práxis docente e
incentiva-se a dicotomia entre a teoria e a prática, bem como volta-se o processo educativo às
demandas de mercado, com ênfase em resultados e não nos processos. Torna-se, assim, o
processo de formação docente mecânico e homogeneizado, havendo pouco espaço para o(a)
professor(a) criar e inovar na prática pedagógica, ou seja, para exercer sua autonomia,
enquanto sujeito e profissional da educação.
Carece, assim, a formação docente de uma perspectiva reflexiva e crítica de
educação, essencial para a ação do(a) professor(a), o que afeta o processo de formação dos(as)
educandos(as) na educação básica, afinal, o(a) professor(a) em formação hoje será o(a)
professor(a) em sala de aula amanhã. Logo, os efeitos dessas mudanças na formação docente,
tornam a formação dos(as) educandos(as) um desafio ainda maior para as escolas e
professores(as).
Conforme se discutiu em seção anterior, percebe-se que tal proposta de formação
consiste em uma mudança em relação ao processo de formação docente, com implicações na
prática pedagógica, a partir de uma reforma vertical, por força de lei, na qual os principais
envolvidos nos processos educativos não tomaram parte. Tal mudança, porém, não pode ser
considerada uma inovação porque não apresenta nenhum novo elemento, e sim, o mesmo já
conhecido, apenas reformulado em um novo formato, e que não modifica os paradigmas
tradicionais de ensino. Como afirma Carbonell (2002), mudam-se os rótulos, mantêm-se a
natureza.
Em diferente perspectiva, a prática emancipatória parte do princípio de que a
educação é uma prática social, a qual, na sua intencionalidade, não desconsidera o contexto
socioeducativo nem se isenta do seu compromisso com a transformação da realidade social
(FRANCO, 2016). Pensar a formação docente por essa perspectiva é compreender a prática
pedagógica como elemento essencial para a transformação da realidade, de maneira que a
prática se realiza para concretizar a intencionalidade da ação educativa, por meio da
intervenção planejada, tendo como fim promover a mudança e a transformação.
Assim, o processo de formação docente, em uma perspectiva emancipatória, assume
caráter crítico e reflexivo na construção dos saberes e da prática docentes. Longe de se ajustar
à realidade social, a formação crítico-reflexiva promove a sua transformação, por meio da
problematização do conhecimento, que será a porta de passagem dos indivíduos como
sujeitos de ação no mundo. Promove, assim, a superação dos paradigmas tradicionais de
ensino, ao reconhecer a práxis pedagógica como elemento de transformação.
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A práxis ampara-se no conhecimento teórico para a consolidação da prática
pedagógica. Segundo Pimenta (2004), a aquisição de saberes teóricos e práticos é
indispensável no processo de formação docente, pois o(a) professor(a) necessita do
conhecimento teórico para fundamentar e orientar sua prática, assim como, precisa do
conhecimento prático para dar sentido ao saber. Somente assim, a práxis se torna parte do
processo formativo dos(as) professores(as) e da construção dos saberes docentes.
Dessa forma, o processo formativo dos(as) professores(as) se orienta por princípios
da prática pedagógica inovadora, uma vez que a ação do(a) professor(a) não se limita a
inovações prescritas por outros(as), como mero(a) executor(a). Pelo contrário, participa do
processo de mudança, que começa por sua formação crítica e reflexiva, e se consolida pela
prática pedagógica inovadora na formação dos(as) educandos(as), rompendo com as formas
tradicionais e conservadoras de ensino.

3.4.3 O processo de formar professores(as) formadores(as) e a reflexão sobre a prática

Segundo Anastasiou e Pimenta (2008), a maioria dos(as) professores(as)
brasileiros(as) teve sua formação no modelo jesuítico ou técnico, cuja influência persiste até
hoje, nas concepções e práticas tradicionais, que impregnaram fortemente o ensino em todos
os níveis de escolaridade e com mais intensidade no ensino superior. Foi assim que eles(as)
aprenderam a ser professores(as), orientados(as) pelo paradigma tradicional, de professor(a)
palestrante e aluno(a) ouvinte, desde sua vivência enquanto alunos(as), sendo o que eles(as)
sabem fazer, por experiência ou hábito.
A formação docente inicial é a base em que o futuro(a) professor(a) constrói seu
conhecimento pedagógico, que se concretizará na prática docente, logo “[...] os modelos com
os quais o futuro professor ou professora aprende perpetuam-se com o exercício de sua
profissão docente já que esses modelos se convertem, até de maneira involuntária, em pauta
de sua atuação”. (IMBERNÓN, 2011, p. 63).
Todos os professores foram alunos de outros professores e viveram as mediações de
valores e práticas pedagógicas. Absorveram visões de mundo, concepções
epistemológicas, posições políticas e experiências didáticas. Através delas foram se
formando e organizando, de forma consciente ou não, seus esquemas cognitivos e
afetivos, que acabam dando suporte para a sua futura docência. (CUNHA, 2006, p.
259).

Segundo Gatti et al (2019), isso significa que as práticas utilizadas no processo de
formação do conhecimento docente contribuem para consolidar um pensamento e uma
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imagem da docência. Portanto, as experiências vivenciadas na formação influenciam
diretamente o processo de aprendizagem da docência, refletindo-se na construção da
identidade docente e na constituição da prática de ensino dos futuros(as) professores(as).
Os(as) professores(as) formadores(as) são os responsáveis pela formação dos(as)
futuros(as) professores(as). São eles(as) os protagonistas das práticas no contexto da formação
inicial, o que “implica considerar que o professor formador, suas concepções, representações
e formas de atuação, assim como as condições em que realiza seu trabalho interferem nas
práticas de formação inicial e na constituição profissional do futuro professor”. (GATTI et al.,
2019, p. 273).
Nesse sentido, Anastasiou e Pimenta (2008, p. 182) ressaltam que as práticas, assim
como a realidade, são sociais, construídas e reconstruídas, por meio da continuidade
proporcionada pelo diálogo entre ações do presente com as do passado, de forma que “a
prática gera a prática. As práticas são reprodutoras das regularidades, nas quais foram
geradas. [...] Entre o indivíduo e a realidade social o habitus funcionaria como mediação [e]
os conceitos se tornam em práticas consolidadas nas ações dos sujeitos”. (IMBERNÓN, 2011,
p. 182). Criam-se, assim, espaços de práticas conservadoras ou transformadoras.
Daí a necessidade e importância de um processo permanente de reflexão do(a)
professor(a) sobre a própria prática, mediatizada pela de outrem, pois a prática existente se
torna referência para a prática futura (PIMENTA, 2012). Logo, a reflexão sobre a prática
pedagógica é fundamental no processo de formação docente porque proporciona mudar,
melhorar, inovar o ensino, gerando novas práticas, que proporcionam novas formas de
ensinar.
Superar os modelos de ensino tradicionais é um desafio que exige dos(as)
professores(as) a revisão de suas práticas e das teorias que lhes sustentam, produzindo novos
conhecimentos para a prática de ensinar. Assim, a transformação da prática docente se dá à
medida que o(a) professor(a) amplia sua consciência sobre a própria prática, a partir de
conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade (ANASTASIOU; PIMENTA, 2008).
Por isso, é importante oportunizar aos futuros(as) professores(as) a observação, a
tematização e a problematização de experiências docentes, como fontes de aprendizagem e
conhecimento, que contribuam para a identificação com a profissão, uma vez que a docência
se constrói e reconstrói por meio da interação cotidiana entre os sujeitos (SANTOS, 2013).
Ou seja, a aprendizagem da docência se dá nas relações entre pares e nas interações
decorrentes desse processo, no espaço de articulação entre modos de ensinar e aprender, em
que professores(as) e alunos(as) permutam os papéis de ensinantes e aprendentes (ISAIA,

80

2019), de maneira que “quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado formase e forma ao ser formado. [...] Não há docência sem discência”. (FREIRE, 2020, p. 25).
Para Freire, no processo de formação tradicional, o(a) aluno(a) se coloca como
objeto de formação, em relação ao sujeito formador, como um paciente que recebe o
conhecimento acumulado pelo sujeito que sabe, compreendendo e vivendo, assim, o processo
formador na condição de objeto, o que, provavelmente, terá implicações em seu futuro,
podendo se tornar o falso sujeito da formação do futuro objeto de seu ato formador. Desse
modo, perpetua-se o modelo de ensino tradicional nos processos de formação docente,
inviabilizando iniciativas de inovação desde a base de constituição da prática docente.
Por isso, é importante que a formação docente se apoie na reflexão dos sujeitos sobre
sua práxis, de modo a examinar suas teorias implícitas, perguntando-se por que fazem o que
fazem, em um processo constante de autoavaliação orientado para a mudança (CARBONELL,
2002), que lhes permita “a reflexão em e sobre sua ação”. (IMBERNÓN, 2011, p. 117).
Anastasiou (2015) ressalta que a reflexão sobre a prática pedagógica interfere no
fazer docente e em ações diferenciadas no processo de ensinagem. Assim, a formação que
transcende o paradigma de ensino voltado à mera atualização científica, pedagógica e
didática, transforma-se na possibilidade de criar espaços de formação participativos e
reflexivos para que os sujeitos aprendam a conviver com a mudança (IMBERNÓN, 2011).
A formação docente crítica e reflexiva é essencial para o processo de inovação na
educação, pois é por meio dela que o(a) futuro(a) professor(a) construirá sua prática
pedagógica. Daí a importância da reflexão do(a) professor(a) formador(a) sobre a sua prática
e de um processo de formação que propicie este momento de reflexão, pois, como ressalta
Coelho Filho (2018), a formação é fator indispensável para preparar o(a) professor(a) para as
mudanças da e na sociedade e, assim, contribuir com a formação das pessoas com as quais
interage.
Gatti et al. (2019) vê a figura do(a) formador(a) como essencial no processo de
aprendizagem da docência, pois cada professor(a) orienta os processos de ensino com
subjetividade, a partir das vivências constituídas em sua formação. Assim, também, o desejo
de inovar (ou não), parte das experiências acumuladas nesse percurso (ALMEIDA et al.,
2019). Por isso, é fundamental para a transformação mudar o processo de formação, mas
também, mudar a visão e as perspectivas dos(as) professores(as) formadores(as), uma vez que
estes(as) “nem sempre se colocam de modo consciente e com clareza a questão de estarem
trabalhando para a formação de professores, profissionais que atuarão na educação básica”.
(GATTI et al., 2019, p. 42).
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É importante que o(a) professor(a) formador(a) tenha claro seu papel na formação de
outros(as) professores(as), ou seja, a consciência de que ensina a ensinar e de que o modo
com o qual conduz sua prática pedagógica exerce influência na formação e na prática docente
dos(as) futuros(as) professores(as), com implicações na formação dos(as) educandos(as) nas
escolas de educação básica.
Mediante as demandas e desafios da sociedade humana em um mundo em constante
mudança, o processo de ensinar requer uma ação docente diferente da tradicional, com a
atuação reflexiva do(a) professor(a) formador(a), como mediador(a) entre os(as)
educandos(as) e o conhecimento, tendo como fim possibilitar-lhes o desenvolvimento da
reflexão e a construção de sua humanidade (PIMENTA, 2012).
Pimenta (2008) ressalta que as novas demandas de aprendizagem em um mundo em
mudança conduzem ao repensar dos objetivos e práticas de ensino, tendo em vista prover aos
educandos(as) meios de compreender e lidar com os desafios das realidades, especialmente no
que se refere ao desenvolvimento da razão crítica. Para a autora, a principal forma de se
alcançar estes objetivos é o ensino, mas não qualquer ensino, e sim aquele que promove o
desenvolvimento da capacidade de pensar dos(as) educandos(as) e não somente de reproduzir
conteúdo, ou seja, de uma mudança conceitual, que implica em um novo modo de pensar e
atuar didaticamente dos(as) professores(as).
Almeida e Pimenta (2011) entendem a universidade como uma instituição educativa
que tem na sua essência o permanente exercício da crítica, por meio da produção e
problematização do conhecimento, pois, mais que produzir conhecimento, há que se produzir
condições para a produção do conhecimento, o que implica em se repensar a formação de
professores(as) (PIMENTA, 2012).
Gatti et al. (2011) ressalta que é essencial que os(as) professores(as) estejam
preparados(as) para o exercício de uma prática educativa contextualizada, atenta às
especificidades atuais, à cultura local e à trajetória de vida e expectativas escolares dos(as)
educandos(as). Por isso, não basta a aproximação da formação docente e dos contextos; há
que se promover uma nova cultura formadora, capaz de gerar novos processos na teoria e na
prática, com base em novas perspectivas e metodologias (IMBERNÓN, 2010).
As demandas do cotidiano atual demonstram a necessidade de se processar profunda
renovação no contexto da prática educativa, por meio da formação docente, de modo que os
enfoques tradicionais de ensino sejam modificados.

“Trata-se, portanto, de propiciar

condições formativas para que se desenvolva uma mudança de paradigma orientador do
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processo de formação docente, constituindo-se, assim, um novo paradigma de docência”.
(ALMEIDA; PIMENTA, 2011, p. 25).
Essa mudança de paradigmas de formação contribui com um novo pensar sobre o
saber, o fazer e o ser docente, pois ao (re)pensarem a prática pedagógica, os(as)
professores(as) se abrem à possibilidade de desenvolver novas práticas de ensino, que por sua
vez, contribuirão com a aprendizagem e emancipação dos(as) educandos(as), repercutindo na
sua inserção e atuação na sociedade, em uma perspectiva de transformação.
Por outro lado, um novo pensar e um novo fazer docente incide em ser docente, pois
quando a base de formação se transforma, transformam-se também os sujeitos. Dessa
maneira, o processo de inovação, que se inicia na formação, implica em uma nova forma de se
conceber o saber e o fazer docente, contribuindo, assim, com a constituição de práticas
pedagógicas inovadoras e com a formação de uma nova identidade docente, como
professor(a) inovador(a).

3.4.4 A prática pedagógica e a formação da identidade docente

Segundo Coelho Filho e Ghedin (2018), à medida que o(a) professor(a) vai
adquirindo os conhecimentos, saberes e experiências necessários para exercer a docência, e os
colocando em prática, possibilita-lhe construir, desconstruir e reconstruir sua identidade
profissional docente.
Isso porque, conforme ressaltam Anastasiou e Pimenta (2008, p. 189), “a identidade
não é um dado imutável nem externo, mas se dá em processo, na construção do sujeito
historicamente contextualizado [...] tomando contornos conforme necessidades apresentadas
pela sociedade, e constrói-se com base nos significados sociais que lhe são dados”, ou seja, a
profissão docente, como prática social, se transforma para responder às novas demandas da
sociedade, definindo uma nova identidade docente (PIMENTA, 2012).
Segundo Anastasiou (2006), a construção da identidade docente se inicia antes do
ingresso no nível superior, desde o processo formativo básico, pela observação, análise e
convívio com os(as) professores(as), e continua no processo de formação inicial, por meio da
observação e análise das práticas dos(as) professores(as) formadores(as), prolongando-se no
decorrer do exercício e desenvolvimento da profissão.
Assim, Pimenta (2012) destaca que, quando os(as) alunos(as) chegam ao curso de
formação inicial, já possuem saberes sobre o que é ser professor(a), provenientes de sua
experiência enquanto alunos(as) e por meio da experiência socialmente acumulada, além das
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representações e estereótipos da sociedade. “Sabem, mas não se identificam como
professores, na medida em que olham o ser professor e a escola do ponto de vista do ser
aluno”. (PIMENTA, 2012, p. 21). Para a autora é um desafio à formação inicial docente
colaborar com o processo de passagem, de verem-se como alunos(as), para verem-se como
professores(as), contribuindo, assim, com a construção da identidade docente.
Percebe-se que muitas são as implicações em relação à formação e à prática docente,
pois uma se reflete na outra. Práticas tradicionais tendem a gerar práticas tradicionais; práticas
inovadoras tendem a gerar práticas inovadoras. Assim, professores(as) inovadores(as) se
formam e reformam na constituição de práticas inovadoras, o que fortalece a compreensão de
que a vivência de práticas inovadoras no processo de formação inicial dos(as) professores(as)
influencia a constituição de práticas pedagógicas inovadoras, contribuindo com a formação
do(a) professor(a) inovador(a).
Dessa forma, a constituição da prática pedagógica inovadora se dá na ação e pela
reflexão docente. Por isso, é fundamental a reflexão sobre a prática pedagógica inovadora nos
processos de formação docente, e sobre o papel dos(as) professores(as) neste processo.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Entende-se por método científico “o conjunto de procedimentos intelectuais e
técnicos adotados para se atingir o conhecimento”, em outras palavras, “o caminho para se
chegar a determinado fim”. (GIL, 2002, p. 8).
Nesta seção são apresentados os procedimentos metodológicos percorridos para
realização da pesquisa e as etapas que conduziram a investigação: o tipo de pesquisa, o lócus
de pesquisa, a população e amostra e os procedimentos de coleta e de análise de dados.

4.1 TIPO DE PESQUISA

Esta pesquisa se caracteriza como descritiva, de cunho exploratório e de natureza
qualitativa.
Gil (2002, p. 42) compreende que “as pesquisas descritivas têm como objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis”. Segundo o autor, [...] são incluídas neste grupo
as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população”.
(GIL, 2002, p. 42).
Neste sentido, a pesquisa se propõe a investigar as práticas pedagógicas relatadas
pelos(as) professores(as) dos cursos de Pedagogia das Instituições que compõem a Acafe,
considerando suas concepções teóricas e opiniões, bem como suas atitudes, evidenciadas na
descrição de suas práticas docentes. Assim, perspectiva-se descrever as características da
população investigada e, a partir destas tecer as análises dos dados.
De acordo com Gil (2002), há pesquisas definidas como descritivas, com base em
seus objetivos, que proporcionam uma nova visão do problema, aproximando-as das
pesquisas exploratórias. Sendo assim, a presente pesquisa, além de descritiva, é também
exploratória, pois permitirá conhecer o contexto em torno de como se constituem as práticas
pedagógicas da população investigada, possibilitando aprofundar o problema em diferentes e
novas perspectivas.
Ainda, a presente pesquisa demonstra sua natureza qualitativa porque responde a
“[...] questões muito particulares [...] trabalha com o universo de significados, motivos,

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.
(MINAYO, 2002, p. 21-22).
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Considerando-se que a abordagem qualitativa “[...] aprofunda-se no mundo dos
significados das ações e relações humanas.” (MINAYO, 2002, p. 22), esta é a abordagem que
melhor respalda a presente pesquisa, por permitir a coleta e a análise de dados subjetivos da
população investigada, que envolvem o universo dos significados, concepções, opiniões,
valores e atitudes, os quais são relevantes, considerando-se os objetivos desta pesquisa, e
possibilitarão uma compreensão melhor sobre a realidade investigada.

4.2 LÓCUS DE PESQUISA

O presente estudo teve como lócus de pesquisa 06 (seis) Instituições de Ensino
Superior Comunitárias do Estado de Santa Catarina vinculadas à Associação Catarinense das
Fundações Educacionais – Acafe, que oferecem o curso de Pedagogia na modalidade
presencial e que aceitaram participar da pesquisa.
A Acafe é uma associação civil, sem fins lucrativos, criada em 02 de maio de 1974,
por lei dos Poderes Públicos Estadual e Municipais, com o objetivo de congregar e integrar as
entidades mantenedoras do ensino superior no Estado de Santa Catarina.
A Acafe tem como missão “desenvolver o ensino, ciência, tecnologia e inovação
pelo compartilhamento de ações e competências para assegurar o fortalecimento das IES
associadas em prol da educação superior em Santa Catarina.” (ACAFE, 2021). Seu objetivo é
promover o intercâmbio administrativo, técnico e científico entre as Instituições de Educação
Superior.
São associadas da Acafe as fundações que a instituíram em 1974 e outras fundações
municipais ou estaduais de ensino superior sediadas no Estado de Santa Catarina.
A Acafe tem sede em Florianópolis e é constituída pelas seguintes Instituições de
Esnino Superior, aqui enumeradas em ordem alfabética: Católica SC, FURB - Universidade
de Blumenau, Udesc - Universidade do Estado de Santa Catarina, UNC - Universidade do
Contestado, Unesc - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Uniarp - Universidade Alto
Vale do Rio do Peixe, Unibave - Centro Universitário Barriga Verde, Unidavi - Centro
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unifebe - Centro Universitário
de Brusque, Uniplac - Universidade do Planalto Catarinense, Univali - Universidade do Vale
do Itajaí, Univille - Universidade da Região de Joinville, Unochapecó - Universidade
Comunitária da Região de Chapecó, Unoesc - Universidade do Oeste de Santa Catarina e USJ
- Centro Universitário Municipal de São José.
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Segundo informações disponíveis no site da Acafe, estas IES somam 132.698 alunos,
7.772 professores, em 1.468 cursos (dados de 2018/2019).
Nem todas as IEs que compõem a Acafe possuem ou oferecem, atualmente, o curso
de Pedagogia, na modalidade presencial. As Instituições que oferecem presentemente o curso
de Pedagogia são: FURB, UNC, Unesc, Uniarp, Unibave, Unifebe, Uniplac, Univali, Univille,
Unochapecó e Unoesc.
A escolha pela pesquisa em Instituições de Ensino Superior da Acafe foi motivada
pelo interesse em se conhecer a realidade de ensino nos cursos de formação de professores(as)
em Instituições de Ensino Superior comunitárias do Estado de Santa Catarina, especialmente
o curso de Pedagogia.
Já a escolha pela pesquisa com cursos de Pedagogia se deu em função do caráter
político e social da educação e do seu compromisso com a formação de professores(as), por
meio da construção de conhecimento e de soluções para os problemas enfrentados pela
sociedade brasileira, visando contribuir com a construção de uma nova sociedade.

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Segundo Rego, Cunha e Meyer (2018), em uma pesquisa de abordagem qualitativa, a
especificidade da investigação é fator relevante em relação aos critérios de inclusão e
exclusão, desde a definição da amostra, pois esta deve ser composta pelos sujeitos que detêm
os atributos que a pesquisa pretende desvelar, motivo pelo qual tais critérios são essenciais
para a definição do grupo social que terá mais condições de responder e contribuir com a
questão central da pesquisa.
A população da pesquisa foi composta por 06 Instituições de Ensino Superior
vinculadas à Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, que oferecem o
curso de Pedagogia na modalidade presencial e que aceitaram participar do estudo. São elas
(em ordem alfabética): Unesc, Unifebe, Uniplac, Univalli, Unochapecó e Unoesc. As demais
instituições que compõem a Acafe e que oferecem o curso de Pedagogia na modalidade
presencial não retornaram à solicitação de pesquisa. Vale ressaltar que a Unidavi respondeu a
solicitação de pesquisa, porém não possui o curso de Pedagogia em andamento na instituição
atualmente.
A amostra foi composta por professores(as) formadores(as) que atuam como titulares
nos cursos de Pedagogia destas instituições, na modalidade presencial, e que aceitaram
participar da pesquisa.
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O questionário de pesquisa obteve 22 respostas, porém, dentre estas, 2 (dois)
professores(as) responderam que não são titulares e não atuam no curso de Pedagogia. Assim,
tais professores(as) foram excluídos(as) da amostra, uma vez que não atendem aos critérios de
inclusão da pesquisa. Portanto, a amostra da presente pesquisa é composta de 20
professores(as).
O questionário de pesquisa foi enviado de forma on-line às Instituições de Ensino
Superior que aceitaram participar da pesquisa, após a aprovação e Parecer do Comitê de Ética
da Unoesc e demais Instituições co-participantes2. No intuito de se manter a privacidade e a
segurança dos dados dos(as) participantes, o questionário foi enviado aos(às) professores(as)
pelas próprias instituições, de forma que a pesquisadora não teve contato direto com eles(as)
nem acesso as suas contas de e-mails e dados que os(as) pudessem identificar.
A fim de preservar a identidade dos(as) participantes, estes(as) não foram
identificados(as) no instrumento de pesquisa. Assim, a título de organização, para análise dos
dados, estabeleceu-se a seguinte legenda: cada instituição participante recebeu uma letra
representante, estabelecida de maneira sequencial, iniciando por “A”, e seguindo em ordem
alfabética crescente. No mesmo sentido, os(as) professores(as) foram identificados(as) pela
letra “P”, em referência à palavra professor, seguido de um número, de acordo com a ordem
de devolução do questionário, iniciando em “1” e seguindo em ordem crescente, além da letra
representante da instituição na qual atuam.
Os dados coletados foram organizados e sistematizados em quadros e gráficos, para a
análise e discussão, conforme se apresenta a seguir.

4.3.1 Caracterização da amostra
Responderam o questionário de pesquisa 22 professores(as), no total geral, porém a
amostra foi composta de 20 professores(as), já que 2 (dois) deles(as) não atendem os critérios
de inclusão e exclusão da pesquisa.
Em relação aos resultados individuais, conforme dados apresentados no Quadro 1,
responderam os questionários os(as) seguintes professores(as), em cada instituição:

2

Parecer Unoesc: 4.551.789; Parecer Unochapecó: 4.628.317; Parecer Unifebe: 4.612.867; Parecer Uniplac
4.612.232; Parecer Univali: 4.757.679; e Parecer UNESC (UFSC): 4.619.496.
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Quadro 1 – Professores(as) que responderam o questionário de pesquisa
IES
Nº de respostas
A
11
B
02
C
02
D
02
E
03
F
02
Total
22
Fonte: dados da pesquisa.

% do total
50%
9,09%
9,09%
9,09%
13,63%
9,09%
100%

Na primeira pergunta do instrumento de pesquisa o(a) participante era solicitado(a) a
informar se atua como professor(a) titular no curso de Pedagogia, sendo este um critério de
inclusão da amostra. Do total de 22 participantes, 20 responderam que são professores(as)
titulares no curso de Pedagogia e 02 responderam que não são professores(as) titulares no
curso de Pedagogia, ambos da Instituição “E”. Sendo a atuação no curso de Pedagogia um
critério de inclusão e exclusão da amostra, as respostas destes(as) professores(as) não foi
considerada na análise dos dados, por não integrarem a amostra de pesquisa.
A seguir, passa-se a apresentar os resultados da análise dos dados, considerando-se
as respostas das perguntas 2 e 3 do instrumento de pesquisa. A pergunta 2 se refere à
formação dos(as) professores(as), e a pergunta 3 se refere ao tempo de atuação dos(as)
professores(as) no ensino superior.
Em relação às respostas da pergunta 2, o Quadro 2 apresenta a formação inicial
dos(as) professores(as) participantes, por instituição:
Quadro 2 – Formação dos(as) professores(as)
IES
Formação em Pedagogia
A
04
B
02
C
01
D
01
E
01
F
02
Total
11
Fonte: dados da pesquisa.

%
36,4%
100%
50%
50%
100%
100%
55%

Outra formação
07
01
01
09

%
63,6%
50%
50%
45%

Como se vê, do total de 20 professores(as) que responderam ao questionário de
pesquisa, 11 possuem formação inicial em Pedagogia, ou seja, 55% dos(as) professores(as)
que compõem a amostra de pesquisa, e 09 não possuem formação em Pedagogia, ou seja,
45% dos(as) professores(as) que compõem a amostra de pesquisa.
O gráfico 1 apresenta a formação inicial dos(as) professores(as) que compõem a
amostra de pesquisa, por Instituição:
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Gráfico 1 – Formação dos(as) professores(as)
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Fonte: dados da pesquisa.
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Na instituição A, dos(as) 11 professores(as) que responderam ao questionário, apenas
4 possuem formação inicial em Pedagogia, ou seja, 36,4% dos(as) professores(as). Já os 7
professores(as) restantes não possuem formação em Pedagogia, ou seja, 63,6% dos(as)
professores(as).
Como se vê, na instituição A, a maioria dos(as) professores(as) que atuam no curso
de Pedagogia, considerando a amostra de pesquisa, não possui formação inicial no curso de
Pedagogia, no qual atuam como formadores(as).
Já nas instituições B, E e F, 100% dos(as) professores(as) que responderam ao
questionário possuem formação em Pedagogia. E nas instituições C e D, 50% dos(as)
professores(as) que responderam ao questionário possuem formação em Pedagogia.
O gráfico 2 apresenta os dados referentes à formação dos(as) professores(as)
pesquisados(as), considerando o conjunto das instituições pesquisadas:
Gráfico 2 – Panorama geral da formação dos(as) professores(as)
Formação dos(as) professores(as)

45%
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Fonte: dados da pesquisa.
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Neste gráfico, pode-se perceber que 55% dos(as) professores(as) que compõem a
amostra da pesquisa possuem formação em Pedagogia e 45% possuem outra formação.
Em relação às respostas da pergunta 3, o Quadro 3 apresenta o tempo de atuação
dos(as) professores(as) que compõem a amostra de pesquisa, no Ensino Superior, por
instituição:
Quadro 3 – Tempo de atuação dos(as) professores(as) no Ensino Superior
IES

Igual ou superior a 5 anos

%

Inferior a 5 anos

%

11
01
02
02
02
18

100%
50%
100%
100%
0
100%
90%

01
01
02

50%
100%
10%

A
B
C
D
E
F
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que, do total de 20 professores(as) que compõem a amostra de pesquisa,
18 possuem tempo de atuação no ensino superior igual ou superior a 5 anos, ou seja, 90%
dos(as) professores(as), e 02 professores(as) atuam há menos de 5 anos no ensino superior, ou
seja, 10% dos(as) professores(as).
O gráfico 3 apresenta o tempo de atuação dos(as) professores(as) que compõem a
amostra de pesquisa, no Ensino Superior, por instituição:
Gráfico 3 – Tempo de atuação dos(as) professores(as) no Ensino Superior
Tempo de atuação no Ensino Superior
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Fonte: dados da pesquisa.
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O gráfico 4 apresenta o tempo de atuação dos(as) professores(as) que compõem a
amostra de pesquisa, no Ensino Superior, em um panorama geral, considerando o conjunto
das instituições pesquisadas:
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Gráfico 4 – Panorama geral do tempo de atuação dos(as) professores(as) no Ensino Superior
Tempo de atuação no Ensino Superior

10%

Igual ou superior a 5 anos

90%

Inferior a 5 anos

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação ao tempo de atuação dos(as) professores(as) no ensino superior,
considera-se como iniciantes aqueles(as) com tempo de atuação inferior a 5 (cinco) anos.
A partir deste critério e da análise das respostas da pergunta 3, observa-se que 10%
dos(as) professores(as) que compõem a amostra de pesquisa podem ser considerados
iniciantes, ou seja, 2 professores(as). Comparados estes resultados com as respostas dos(as)
mesmos(as) professores(as) na questão 6, que solicitava a análise dos(as) professores(as)
sobre suas práticas, observa-se que estes(as) 2 professores(as) responderam que consideram
suas práticas inovadoras.
Ao se analisar as respostas da pergunta 7, buscando-se compreender por que estes(as)
professores(as) consideram suas práticas inovadoras, encontram-se elementos em suas
respostas que representam uma compreensão adequada do conceito de inovação pedagógica,
situando a prática na dimensão da crítica e da emancipação dos sujeitos. É o que se verá mais
adiante, nas análises das respostas das questões específicas em torno do objeto de pesquisa.
Pode-se, assim, afirmar, desde já, que práticas inovadoras constituem a ação
destes(as) professores(as), as quais podem ter relação com seus processos formativos, uma
vez que ambos(as) fazem referência, em suas respostas, quando questionados(as) sobre as
implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras no processo de formação inicial
docente, à formação crítica e problematizadora e às questões sociais e culturais no processo
formativo docente.
Portanto, uma das conclusões da presente análise sinaliza para a possibilidade de
relação entre o perfil iniciante dos(as) professores(as) e a utilização de práticas inovadoras.
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Observa-se, ainda, que, apesar de serem professores(as) iniciantes, nenhum deles(as)
mencionou a utilização de tecnologias e a associação destas com práticas inovadoras, o que é
outro fator relevante, uma vez que é comum associar-se tecnologia com inovação,
presumindo-se uma maior incidência de uso de tecnologias por professores(as) iniciantes, o
que não se evidenciou em relação a esta pesquisa.
4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS
Como procedimento de coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas
abertas e fechadas.
O questionário é definido por Gil (2008, p. 121) como a “técnica de investigação
composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de
obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses,
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.”. Para o autor,
construir um questionário consiste em “traduzir os objetivos da pesquisa em questões
específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para
descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram
construídas durante o planejamento da pesquisa”. (GIL, 2008, p 121).
Ainda, segundo Marconi e Lakatos (2003), questionário é um instrumento de coleta
de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que podem ser fechadas e/ou
abertas, sendo estas, questões nas quais o(a) pesquisado(a) pode se exprimir e elaborar sua
própria resposta, e aquelas, um conjunto de alternativas de respostas restritas, pré-elaboradas
pelo(a) pesquisador(a).
O questionário, como técnica ou instrumento de coleta de dados, se mostra pertinente
em pesquisas na área da educação, que tratam de fenômenos que envolvem o ser humano, em
função de sua subjetividade e imprevisibilidade. A pertinência do questionário como
instrumento de pesquisa está em apresentar condições de adentrar a esfera subjetiva do sujeito
e investigar suas ideias, opiniões, sentimentos, valores e crenças, com a vantagem de dispor
de recursos que asseguram o direito à liberdade e à privacidade dos(as) participantes.
Marconi e Lakatos (2003) compreendem que o questionário, como toda técnica de
coleta de dados, apresenta vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, as autoras
destacam: economia de tempo e obtenção de grande número de dados; possibilidade de atingir
maior número de pessoas simultaneamente e de abranger uma área geográfica mais ampla;
economia de pessoal; obtenção de respostas mais rápidas e mais precisas; maior liberdade nas
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respostas, em função do anonimato; mais segurança, em função das respostas não serem
identificadas; menos risco de distorção, em razão da não influência do pesquisador; mais
tempo para responder as perguntas; mais uniformidade na avaliação; e possibilidade de
obtenção de respostas que materialmente não seriam acessíveis.
Já as desvantagens de utilização do questionário como técnica de coleta de dados
são: percentagem pequena de questionários que retornam; grande número de perguntas sem
respostas; impossibilidade de ser respondido por pessoas analfabetas; impossibilidade de
explicar ao respondente as questões mal compreendidas; uniformidade aparente de respostas
frente à dificuldade de compreensão; a leitura das questões pode influenciar as outras;
devolução tardia; difícil controle e verificação mediante o desconhecimento das
circunstâncias de preenchimento; nem sempre é a pessoa que responde o questionário; exige
um universo mais homogêneo (MARKONI; LAKATOS, 2010).
Considerando-se as vantagens e desvantagens, o questionário se mostrou o
instrumento mais adequado para a coleta de dados na presente pesquisa, dada sua pertinência,
eficiência, segurança e viabilidade no processo.
Um fator relevante para a definição do questionário como instrumento de coleta de
dados foi o número de instituições envolvidas na pesquisa e a distância geográfica entre elas,
por pertencerem a regiões diferentes do Estado de Santa Catarina. Optou-se, assim, por
utilizar como instrumento de coleta de dados um questionário composto por questões abertas
e fechadas, totalmente on-line, enviado por e-mail às Instituições Co-participantes, por meio
de formulário do software Google Forms. Compreende-se que, por meio de perguntas
fechadas e abertas é possível obter-se as respostas necessárias para a análise de dados que
permitirão responder o problema de pesquisa.
Decidiu-se pelo questionário por prever-se um número elevado de respostas, em
função do número de instituições participantes, inviabilizando outros tipos de instrumentos,
como entrevista, por exemplo. Como a pesquisa envolvia o corpo docente dos cursos de
Pedagogia de 6 (seis) Instituições, contava-se com o retorno de mais questionários
respondidos, e como este continha perguntas abertas, que remetiam a concepções e
compreensões dos(as) participantes, bem como a descrição de suas práticas de ensino,
entendeu-se mais viável a utilização de questionário como instrumento de pesquisa. Além
disso, a aplicação do questionário digital mostrou-se pertinente, pois a coleta de dados se deu
em plena pandemia, inviabilizando a pesquisa nas instalações físicas das Instituições, bem
como quaisquer formas de contato presencial com os(as) participantes.
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Outro motivo para a escolha do questionário como instrumento de pesquisa foi a
necessidade de os(as) participantes exporem e descreverem, em uma das perguntas, suas
práticas pedagógicas, justificando se e porque as consideram inovadoras. Entendeu-se mais
oportuno o questionário, em função do excesso de trabalho em que os(as) profissionais
estavam envolvidos, face ao contexto da pandemia ocasionada pelo coronavírus SARS-CoV2, causador da COVID-19, e ao desafio de responder a pesquisa, que demandaria tempo e
disponibilidade dos(as) professores(as).
Porém, o retorno de questionários respondidos foi abaixo do previsto. Obteve-se o
retorno de 22 questionários, dos quais somente 20 foram incluídos na amostra da pesquisa.
Das instituições participantes, a Instituição A retornou 11 questionários, enquanto as demais
Instituições mantiveram-se em 01 ou 02 retornos, em média.
Considera-se que os fatores já apontados, de tempo, disponibilidade e excesso de
trabalho, bem como as dificuldades ocasionadas pela pandemia, podem ter afetado a pesquisa
e motivado o baixo retorno de questionários respondidos, face ao momento de mudanças e
incertezas, em que o contexto de ensino se modificou abruptamente e os(as) professores(as)
tiveram sua dinâmica de trabalho totalmente modificada.
Como se vê, a pandemia afetou significativamente a pesquisa, desde seu início, que
foi postergado, por pretender-se realizá-la fora do contexto da pandemia, na expectativa de
um possível retorno às atividades presenciais ainda em 2021. Mediante a impossibilidade,
ajustou-se a pesquisa e o instrumento de coleta de dados para que a pesquisa se viabilizasse,
considerando as condições, o tempo e os recursos disponíveis.
A pandemia também prejudicou o encaminhamento e a realização da pesquisa, pela
dificuldade de acesso aos(às) professores(as) participantes, pois muitos(as) encontravam-se
em isolamento social, afastados(as) de suas atividades docentes ou em atividades remotas, e
pelas mudanças no cotidiano de ensino, cuja realidade foi bruscamente modificada, passando
de um dia para o outro ao ensino remoto.
Tendo em vista que a pandemia não interferisse nos resultados da pesquisa, para
evitar compreensões distorcidas e impedir que o relato das práticas pedagógicas pelos(as)
professores(as) se limitasse ao contexto da prática de ensino remoto, inseriu-se uma
observação nas orientações gerais do instrumento de coleta de dados, ressaltando o objetivo
da pesquisa em investigar as práticas pedagógicas realizadas na modalidade presencial,
anterior ao contexto de ensino gerado pela pandemia. Ainda assim, observou-se que este novo
contexto de ensino pode ter interferido nas respostas dos(as) professores(as).
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Entende-se, portanto, que a situação atípica provocada pela pandemia afetou a
pesquisa e influenciou seus resultados, porém, os prejuízos, de ordem operacional e
intelectual, não impediram que a pesquisa se realizasse nem inviabilizaram a coleta e a análise
dos dados.
Quanto ao encaminhamento do questionário aos(às) participantes, se deu da seguinte
forma: primeiramente efetuou-se o contato, por e-mail, com as Instituições Co-participantes
vinculadas à Acafe e que oferecem o curso de Pedagogia na modalidade presencial,
solicitando autorização para realização da pesquisa. Destas, 6 (seis) retornaram com o Termo
de Aceite assinado por seus representantes legais. O projeto de pesquisa foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética da Unoesc (Instituição proponente) e, em seguida,
encaminhado para submissão aos Comitês de Ética das demais Instituições participantes, via
Plataforma Brasil, nas quais foi aprovado, com exceção da UNESC (CEP UFSC), cujo
Parecer salienta que não cabe àquele CEP aprovar o projeto, uma vez que a Unoesc possui
Comitê de Ética próprio 3. Após a submissão e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê
de Ética, iniciou-se a pesquisa. Antes, porém, fez-se novo contato com as Instituições
participantes, comunicando da aprovação da pesquisa no Comitê de Ética e encaminhando o
respectivo Parecer. No mesmo e-mail encaminhou-se o link do questionário de pesquisa,
conforme acordado com as Instituições anteriormente, para que o seu encaminhamento
aos(às) professores(as) participantes se desse por meio da própria Instituição.
Dessa forma, o contato da pesquisadora com os(as) participantes da pesquisa se deu
indiretamente. Em nenhum momento a pesquisadora obteve acesso à relação de
professores(as) ou aos seus contatos, por questões relativas à lei de proteção de dados.
Manteve-se assim, a impessoalidade, o sigilo e a confidencialidade dos dados, de forma a não
identificar os(as) participantes e as suas IES de vínculo. Também não foi informado pelas
instituições co-participantes o número de professores(as) titulares nos cursos de Pedagogia.
Considerou-se que preservar a identidade dos(as) professores(as) poderia auxiliálos(as) a se sentirem mais confortáveis para responder o questionário, considerando que a sua
identificação poderia implicar em não adesão à pesquisa ou influenciar as respostas em torno
do que se espera que seja respondido, e não ao que de fato ocorre na prática. Ainda assim, o
número de respostas foi baixo.

3

Parecer CEP Unoesc: 4.551.789; Parecer CEP Unochapecó: 4.628.317; Parecer CEP Unifebe: 4.612.867;
Parecer CEP Uniplac 4.612.232; Parecer CEP Univali: 4.757.679; e Parecer CEP UNESC (UFSC): 4.619.496.
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O questionário, propriamente dito, foi encaminhado por meio de um link que remetia
ao formulário do Google Forms. Junto ao formulário do questionário de pesquisa foi enviado
o TCLE – Termo de Consentimento Livre Esclarecido, contendo informações em relação aos
objetivos e detalhamento da pesquisa. Antes de iniciar o questionário on-line, o(a)
participante era direcionado ao TCLE e somente após seu aceite iniciava o preenchimento do
questionário.
O instrumento de pesquisa consistiu em um questionário composto por 8 perguntas,
das quais 5 fechadas e 3 abertas, sendo uma destas subdividida em outras 2 perguntas abertas.
O questionário foi concebido em duas partes: a primeira, referente à caracterização da amostra
e do perfil dos(as) participantes, com base nos critérios de inclusão e exclusão da amostra; e a
segunda, referente às questões de pesquisa, de acordo com os objetivos específicos.
Contemplam a primeira parte do questionário as perguntas 1, 2, 3 e 4 do instrumento de
pesquisa; e a segunda parte, as perguntas 5, 6, 6a, 6b, 7 e 8 do instrumento de pesquisa.
Ressalta-se que, antes do envio do instrumento de coleta de dados às Instituições Coparticipantes, o questionário de pesquisa foi aplicado com alguns(as) professores(as), em um
piloto, no intuito de se verificar se estava entendível e se seria possível, por meio das
questões, recolher-se dados que permitissem o trabalho de pesquisa. Observa-se, porém, que o
conteúdo de tais respostas não foi considerado na análise de dados da pesquisa.
Os pareceres do Comitê de Ética em Pesquisa da Unoesc e das demais Instituições
Co-participantes estão no Anexo 1.
O questionário utilizado como instrumento de coleta de dados e o TCLE encontramse nos Apêndices 1 e 2.

4.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS
A análise de dados de uma pesquisa qualitativa “envolve o trabalho com os dados, a
sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta
de aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser
transmitido aos outros”. (BODGAN; BIKLEN, 1994, p. 205). Mediante as inúmeras formas
de se trabalhar a análise de dados, é fundamental que a abordagem teórico-metodológica
utilizada esteja coerente com a pesquisa em curso.
Assim, para o tratamento dos dados, optou-se pela análise de conteúdo a partir das
respostas dos pesquisados, obtidas via questionário com perguntas abertas e fechadas.
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A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não
se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor,
será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e
adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. (BARDIN, 2011,
p. 31).

Segundo Bardin (2011), esta técnica envolve um conjunto de procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, e organiza-se em três fases: a pré-análise,
para organização do material, sistematização das ideias iniciais e hipóteses; a exploração do
material, para a operacionalização das codificações e categorização dos dados; e o tratamento
dos resultados, para inferência e interpretação dos dados.
A leitura e análise dos dados coletados tomou como referência a análise de conteúdo
de Bardin (2011). O objeto de estudo foi analisado a partir da percepção dos(as)
professores(as) dos cursos de Pedagogia que compõem a amostra da pesquisa. Dessa forma,
buscou-se a organização sistemática e a categorização dos dados obtidos por meio do
questionário de pesquisa e, especialmente, das questões abertas nele contidas.
A análise de conteúdo tomou como base o estudo do referencial teórico, articulandoo ao conteúdo das respostas dos(as) pesquisados(as), estabelecendo, assim, relações entre
estes. As questões do instrumento de coleta de dados foram organizadas em categorias,
considerando os objetivos da pesquisa, para a análise do conteúdo.
Após a realização da pesquisa e recebimento dos questionários preenchidos,
primeiramente, organizou-se as respostas referentes à caracterização da amostra em quadros
de análise e gráficos, cujos dados comportavam informações quantitativas. Passou-se, então, à
análise das respostas das perguntas descritivas, referentes aos objetivos de pesquisa, de forma
criteriosa, considerando-se a compreensão e o posicionamento dos(as) participantes em
relação ao objeto investigado.
Assim, considerando-se os objetivos deste estudo, a partir do questionário de
pesquisa, foram organizadas as seguintes categorias de análise:
a) Práticas pedagógicas utilizadas nos cursos de Pedagogia: refere-se à descrição e
análise das práticas pedagógicas empregadas pelos(as) professores(as) participantes nos
cursos de Pedagogia.
b) Práticas pedagógicas inovadoras nos cursos de Pedagogia: refere-se à descrição e
análise das práticas pedagógicas consideradas inovadoras pelos(as) professores(as)
participantes.
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c) Critérios que os(as) professores(as) atribuem às práticas pedagógicas inovadoras:
refere-se à compreensão dos(as) professores(as) participantes sobre o que é uma prática
pedagógica inovadora.
d) Implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras no processo de
formação inicial docente e de constituição do(a) professor(a) inovador(a): refere-se à análise
das possíveis implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras no processo de
formação docente.
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5 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: POSICIONAMENTOS DE PROFESSORES(AS) QUE
ATUAM NOS CURSOS DE PEDAGOGIA DA ACAFE

Neste capítulo apresenta-se a análise dos dados coletados a partir das respostas
dos(as) professores(as) aos questionários de pesquisa que retornaram para a pesquisadora.
Para a análise e discussão dos dados, as respostas de cada pergunta foram analisadas
no conjunto de todas as respostas obtidas e individualmente, de acordo com cada aspecto
pesquisado, possibilitando a análise quantitativa e qualitativa, quando os dados assim
permitiram.
Apresenta-se a seguir a análise e discussão dos dados coletados a partir das
categorias de análise estabelecidas e das respostas ao instrumento de coleta de dados,
pelos(as) professores(as) participantes da pesquisa, considerando seus posicionamentos sobre
a problemática da pesquisa e os objetivos da investigação.
Conforme já mencionado no item 4.3, os(as) professores(as) foram designados(as)
pela letra “P”, em referência à palavra “professor”, seguido de um número, de acordo com a
ordem de devolução do questionário, iniciando em “1”, em ordem crescente, e da letra que
representa a instituição à qual pertencem.
Ainda, conforme já mencionado no item 4.3.1, 2 professores(as) da Instituição “E”
que responderam ao questionário de pesquisa, não atuam no curso de Pedagogia, motivo pelo
qual suas respostas não serão consideradas na análise dos dados, por estarem excluídos da
amostra de pesquisa.

5.1 DISCIPLINAS MINISTRADAS NOS CURSOS DE PEDAGOGIA DA ACAFE

A pergunta 4 do instrumento de coleta de dados objetiva verificar o tipo de disciplina
a qual se vinculam os(as) professores(as) participantes, tendo as seguintes opções de
respostas: “fundamentos da educação”; “metodologias de ensino”; “outra” 4.
O Quadro 4 apresenta os resultados referentes às disciplinas ministradas pelos(as)
professores(as) pesquisados nos cursos de Pedagogia, por Instituição:

4

As disciplinas de fundamentos da educação referem-se a componentes específicos em cursos de formação de
professores(as); as disciplinas de metodologias de ensino referem-se a componentes específicos em cursos de
Pedagogia; as outras disciplinas referem-se ao núcleo básico e geral, não específico de formação docente.

100

Quadro 4 – Disciplinas ministradas pelos(as) professores(as)
Fundamentos em
educação
A
03
B
01
C
01
D
01
E
01
F
02
Total
09
Fonte: dados da pesquisa.
IES

Metodologia de
ensino
05
01
06

%
27,3%
50%
50%
50%
33,3%
100%
45%

%

Outra

%

45,4%
50%
30%

03
01
01
05

27,3%
50%
50%
25%

Os mesmos dados podem ser observados no gráfico 5 a seguir:
Gráfico 5 – Disciplinas ministradas pelos(as) professores(as), por Instituição
Disciplinas ministradas
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Fonte: dados da pesquisa.
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O gráfico 6 apresenta as disciplinas ministradas pelos(as) professores(as)
participantes nos cursos de Pedagogia, no conjunto das Instituições pesquisadas:
Gráfico 6 – Disciplinas ministradas pelos(as) professores(as)
Disciplinas ministradas

25%
45%

30%

Fundamentos da Educação
Metodologias de ensino
Outra

Fonte: dados da pesquisa.

101

Neste gráfico observa-se que, do total de professores(as) que compõem a amostra da
pesquisa, 45% ministram disciplinas vinculadas a fundamentos da educação; 30% ministram
disciplinas vinculadas a metodologias de ensino e 25% outras disciplinas.
O Quadro 5 compara estes dados com os resultados referentes à formação dos(as)
professores(as) participantes.
Quadro 5 – Formação dos(as) professores(as) e disciplinas ministradas no curso de Pedagogia
IES

Formação
em
Pedagogia

Fundamento
s em
educação

Metodologia
de ensino

Outra

Outra
formação

Fundamento
s em
educação

Metodologia
de ensino

Outra

02
01
01
01
02
07

02
02

01
01
02

07
01
01
09

01
01
02

03
01
04

03
03

A
04
B
02
C
01
D
01
E
01
F
02
Total
11
Fonte: dados da pesquisa.

O Gráfico 7 apresenta as disciplinas ministradas pelos(as) professores(as)
participantes, com formação em Pedagogia.
Gráfico 7 – Disciplinas ministradas pelos(as) professores(as) com formação em Pedagogia
Professores(as) com formação em Pedagogia

18,2%

18,2%

Fundamentos da Educação

63,7%

Metodologias de ensino
Outra

Fonte: dados da pesquisa.

O gráfico 8 apresenta as disciplinas ministradas pelos(as) professores(as)
participantes, sem formação em Pedagogia.
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Gráfico 8 – Disciplinas ministradas pelos(as) professores(as) sem formação em Pedagogia
Professores(as) sem formação em Pedagogia

22,2%
33,4%

Fundamentos da Educação
Metodologias de ensino
Outra

44,4%

Fonte: dados da pesquisa.

Chama a atenção o percentual de 44,4% de professores(as) que ministram disciplinas
vinculadas a metodologias de ensino em cursos de Pedagogia, mas não possuem formação no
referido curso, uma vez que se trata de componentes específicos de preparação para a
docência e que exigem, a priori, conhecimentos teóricos e práticos específicos no campo da
Pedagogia.

5.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS UTILIZADAS NOS CURSOS DE PEDAGOGIA DA
ACAFE
A pergunta 5 do instrumento de pesquisa consiste em: Que práticas pedagógicas
você utiliza em suas aulas? Cite algumas das práticas que utiliza e descreva, ao menos, uma
delas. Esta pergunta está atrelada ao objetivo de pesquisa: Verificar as práticas pedagógicas
empregadas nos cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação
Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, considerando o posicionamento dos(as)
professores(as) que atuam nesses cursos.
Destacam-se nas respostas dos(as) professores(as) as seguintes práticas, apresentadas
no Quadro 6, em ordem crescente, de acordo com o número de respostas em que se observam.
Vale ressaltar que algumas respostas contêm mais de um argumento, por isso, o
número de ocorrências não corresponde ao número de participantes, em razão de conterem
mais de um argumento nas respostas.
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Quadro 6 – Práticas utilizadas pelos(as) professores(as) (continua)
Prática
Leitura, compreensão e interpretação de textos
Estudo de casos
Situações problema
Mapas conceituais/mentais
Vídeos e produção de vídeos
Júri / julgamento
Produção de textos
Sala de aula invertida
Seminários
Aula expositivo-dialogada
Pesquisa
Podcast
Portfólio
Projetos
Roteiros
Teatro
Análise
Aprendizagem compartilhada
Arco de Maguerez
Aulas expositivas
Avaliação de textos pelos pares
Brainstorming
Design thinking
Fórum de discussão
Gamefication
Jogos
Minicursos e oficinas
Organização e protagonização de eventos culturais
Padlet
Painel, GV/GO
PBL
Prova escrita com devolutiva coletiva
Questionários dialogados
Roda de conversas
Rolle Play
Síntese
Slides
Trilhas pedagógicas
Visitas orientadas
Fonte: dados da pesquisa.

Ocorrências
P4A, P5A, P7A, P10A, P11A, P1C, P1E
P1A, P8A, P10A, P11A, P2B
P3A, P1B, P2C, P1E, P1F
P4A, P5A, P10A, P1B
P9A, P10A, P11A e P1A
P1A, P11A, P1E
P7A, P11A, P1E
P7A, P2B, P2F
P1A, P5A, P1E
P11A P1E
P7A P11A
P9A, P1E
P11A, P2F
P3A, P1C
P4A, P2C
P11A, P1E
P5A
P5A
P7A
P2C
P9A
P1B
P1B
P2D
P1B
P1D
P1C
P5A
P4A
PA4
P3A
P1E
P10A
P2C
P3A
P5A
P10A
P2F
P2C

Nº de
ocorrências
7
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

As respostas da pergunta 5 serão analisadas posteriormente, juntamente com as
respostas da pergunta 6a, que solicita a descrição de uma prática pedagógica inovadora
pelos(as) professores(as).
A pergunta 6 do instrumento de pesquisa consiste em: Como você avalia as práticas
pedagógicas que utiliza na disciplina que ministra no Curso de Pedagogia? As considera
inovadoras? Esta pergunta é fechada e tem como opções as respostas Sim e Não. Visa,
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portanto, verificar como os(as) professores(as) avaliam as práticas pedagógicas que utilizam
na disciplina que ministram no Curso de Pedagogia, se as consideram inovadoras ou se não as
consideram inovadoras.
Esta pergunta está atrelada ao objetivo de pesquisa: analisar os critérios que os(as)
professores(as) formadores(as) nos cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior
da Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, utilizam para considerar as
práticas pedagógicas inovadoras.
O Quadro 7 apresenta as respostas dos(as) professores(as) pesquisados(as), com seu
posicionamento sobre como consideram suas práticas pedagógicas:
Quadro 7 – Como os(as) professores(as) consideram suas práticas pedagógicas
IES
A
B
C
D
E
F
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Inovadoras
08
02
02
02
01
02
17

%
72,7%
100%
100%
100%
100%
100%
85%

Não inovadoras
03
03

%
27,3%
15%

Como se observa no Quadro 7, a maioria dos(as) professores(as) participantes
considera suas práticas inovadoras. Do total de professores(as) que compõem a amostra de
pesquisa, somente 3 (três) consideram que suas práticas não são inovadoras, ambos(as) da
Instituição A. Nas demais instituições nenhum(a) professor(a) declarou que sua prática não é
inovadora.
A análise das respostas das demais perguntas, especialmente, da pergunta que solicita
a descrição de uma prática pedagógica empregada pelos(as) professores(as) em suas
disciplinas, bem como da pergunta em que os(as) professores(as) manifestam sua
compreensão sobre o que entendem por prática pedagógica inovadora, possibilitarão uma
análise mais criteriosa sobre os motivos que levaram tais professores(as) a tais conclusões.
No gráfico 9 apresenta-se o panorama geral das respostas, considerando-se o
conjunto de respostas obtidas na pergunta 6.
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Gráfico 9 – Como os(as) professores(as) consideram suas práticas pedagógicas
Como os(as) professores(as) consideram suas práticas pedagógicas

15%

Inovadoras
Não inovadoras

85%

Fonte: dados da pesquisa.

No quadro 8 é possível se observar a formação dos(as) professores(as) participantes,
as disciplinas às quais estão vinculados nos cursos de Pedagogia e o seu posicionamento,
sobre como eles(as) consideram suas práticas pedagógicas, se inovadoras ou não inovadoras.
Quadro 8 – Formação dos(as) professores(as), disciplinas ministradas no curso de Pedagogia e posicionamento
dos(as) professores(as) sobre suas práticas (continua)
Formação
Disciplina vinculada
Como considera prática
Formação
IES
Outra
Fundamentos
Metodologia
Não
em
Outra Inovadora
formação
em educação
de ensino
inovadora
Pedagogia
A
04
07
03
05
03
08
03
B
02
01
01
02
C
01
01
01
01
02
D
01
01
01
01
02
E
01
01
02
01
F
02
02
02
Total
11
09
07
02
02
17
03
Fonte: dados da pesquisa.

O quadro 9 apresenta, de forma individual, por IES e por professor(a), a formação, a
disciplina ministrada no curso de Pedagogia, e como cada professor(a) considera sua prática
pedagógica, se inovadora ou não inovadora.
Quadro 9 – Formação dos(as) professores(as), disciplinas ministradas no curso de Pedagogia e posicionamento
dos(as) professores(as) sobre suas práticas, por professor(a) (continua)
IES
Professor
Formação
Disciplina
Considera prática
A
P1A
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
A
P2A
Outra
Outra
Não inovadora
A
P3A
Outra
Metodologia de ensino
Inovadora
A
P4A
Pedagogia
Metodologia de ensino
Inovadora
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Quadro 9 – Formação dos(as) professores(as), disciplinas ministradas no curso de Pedagogia e posicionamento
dos(as) professores(as) sobre suas práticas, por professor(a) (continuação)
IES
Professor
Formação
Disciplina
Considera prática
A
P5A
Outra
Metodologia de ensino
Inovadora
A
P6A
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
A
P7A
Outra
Fundamentos da educação
Inovadora
A
P8A
Outra
Metodologia de ensino
Não inovadora
A
P9A
Outra
Outra
Inovadora
A
P10A
Outra
Outra
Não inovadora
A
P11A
Pedagogia
Metodologia de ensino
Inovadora
B
P1B
Pedagogia
Outra
Inovadora
B
P2B
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
C
P1C
Pedagogia
Outra
Inovadora
C
P2C
Outra
Fundamentos da educação
Inovadora
D
P1D
Outra
Metodologia de ensino
Inovadora
D
P2D
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
E
P1E
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
F
P1F
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
F
P2F
Pedagogia
Fundamentos da educação
Inovadora
Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que, dos(as) professores(as) que responderam que não consideram suas
práticas inovadoras, dois não possuem formação em Pedagogia e estão vinculados a outra
disciplina, ou seja, não vinculada a fundamentos da educação e a metodologias de ensino. Já,
o terceiro(a) professor(a) que respondeu que não considera sua prática inovadora, não possui
formação em Pedagogia e ministra uma disciplina vinculada a metodologias de ensino, ou
seja, de formação para a docência em Pedagogia.
Na pergunta 6 questionou-se como o(a) professor(a) avalia suas práticas, se as
considera inovadoras. Os(As) professores(as) que respondiam afirmativamente eram
direcionados(as) a 2 perguntas: 6a e 6b. A pergunta 6a solicita a descrição de, ao menos, um
exemplo de uma prática pedagógica inovadora desenvolvida na disciplina ministrada no curso
de Pedagogia. A pergunta 6b solicita que os(as) professores(as) relatem como se sentiram
realizando práticas pedagógicas inovadoras e o que eles(as) consideram que poderia ser feito
diferente para obterem melhores resultados. Já os(as) professores(as) que respondiam
negativamente eram direcionados, automaticamente, para a pergunta 7, sem responder as
perguntas 6a e 6b. Ambas as perguntas são abertas, portanto, de livre resposta pelos(as)
participantes da pesquisa.
As perguntas 5 e 6a são semelhantes, pois ambas solicitam a descrição de práticas
pedagógicas utilizadas pelos(as) professores(as), porém, a primeira, de forma geral, e a
segunda, com enfoque em uma prática pedagógica desenvolvida, que o(a) professor(a)
considerasse inovadora. Entendeu-se necessária essa separação para melhor compreensão e
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análise das práticas empregadas pelos(as) professores, bem como para não influenciar ou
induzir suas respostas.
A princípio havia-se pensado em solicitar apenas a descrição de uma prática
pedagógica inovadora aos(às) professores(as), porém, isso poderia induzi-los a respostas
esperadas, uma vez que a própria pergunta já anteveria a resposta, pois ao solicitar a descrição
de uma prática pedagógica inovadora, subentende-se que existem práticas pedagógicas
inovadoras, ou seja, afirma-se, implicitamente, que existem tais práticas, antes mesmo de o(a)
professor(a) responder a pergunta. Por isso, solicitou-se, primeiramente, a descrição de uma
prática pedagógica utilizada pelo(a) professor(a), sem se estabelecer critérios, de forma que
o(a) próprio professor(a) optava pela prática que lhe aprouvesse descrever. Depois, ao
responder se considera suas práticas pedagógicas inovadoras, o(a) professor(a) era novamente
solicitado(a) a descrever uma prática desenvolvida no curso de Pedagogia, considerada
inovadora, em seu entendimento, podendo ser a mesma já descrita na pergunta anterior, ou
outra.
Para uma análise melhor, juntou-se as respostas das perguntas 5, 6 e 6a, para se ter
uma visão panorâmica das práticas utilizadas pelos(as) professores(as), no seu cotidiano de
sala de aula, e das práticas desenvolvidas nos cursos de Pedagogia, que eles(as) próprios(as)
consideram inovadoras. A análise destas respostas é apresentada na seção seguinte.

5.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NOS CURSOS DE PEDAGOGIA DA
ACAFE

A pergunta 6a consistia em: Descreva, ao menos, um exemplo de uma prática
pedagógica inovadora desenvolvida na disciplina que ministra no Curso de Pedagogia. Esta
pergunta está atrelada ao objetivo de pesquisa: Analisar as práticas consideradas inovadoras,
segundo o posicionamento dos(as) professores(as) formadores(as) que atuam nos cursos de
Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da Associação Catarinense das Fundações
Educacionais – Acafe.
Percebe-se que as respostas de alguns(as) professores(as) se assemelham às respostas
da pergunta 5, como no caso de P2D, que responde: “já citei na questão anterior”. Outros(as)
descrevem uma ou mais práticas desenvolvidas na pergunta 5, com mais detalhes, focando em
algumas atividades relatadas, como é o caso de: P1A, P4A, P9A, P1B, P2B, P1C, P2C, P1E,
P2F.
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Inicia-se a análise pelos(as) três professores(as) que responderam que não
consideram sua prática pedagógica inovadora: P2A, P8A e P10A. Como os(as)
professores(as) não descreveram uma prática pedagógica inovadora na questão 6a, a análise
será realizada a partir das práticas utilizadas pelos(as) professores(as), com base em suas
respostas na pergunta 5, de cunho geral, conforme se apresenta a seguir:
O(A) professor(a) P2A respondeu: “O componente que ministro na Pedagogia é
100% online”.
O(A) professor(a) P8A respondeu: “Estudos de caso - a partir da realidade das
escolas e redes municipais de educação básica”.
O(A) professor(a) P10A respondeu:
Transmissão de experiências, com relatos de estudo de caso e materiais que possam
produzir contato entre a teoria e a prática para com os alunos. Além disso, materiais
de rotina, como leituras acompanhadas, explanação de ideias e de conceitos via
documentários, vídeos, slides, etc. (P10A).

Em relação à resposta do(a) P2A, o(a) professor(a) não descreveu nenhuma prática
na questão 5, de cunho geral, apenas respondeu que seu componente é 100% on-line. Assim, a
análise fica prejudicada e baseada em suposições. Ao que parece, o componente é ministrado
de forma EaD, ou seja, sem presencialidade, em um curso presencial, o que é permitido pela
legislação vigente, segundo a Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe
sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de
graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao
Sistema Federal de Ensino.
Nestes casos, geralmente, o desenvolvimento das aulas e os avanços dos(as)
alunos(as) se dá por autoestudo, ao seu ritmo, de acordo com uma estrutura previamente
definida pelo(a) professor(a), por meio de uma plataforma virtual. Ainda assim, existe uma
prática pedagógica, com um planejamento de abordagem dos conteúdos teóricos e de
desenvolvimento de atividades de intervenção e de avaliação.
No entanto, como o(a) professor(a) P2A optou por não descrever suas práticas, não
há como efetuar a análise nesse sentido. O que se pode analisar é a compreensão do(a)
professor(a) em afirmar que sua prática pedagógica não é inovadora, novamente por
suposições, que não necessariamente, condizem com a realidade. Como não há descrição da
prática, não se tem parâmetros para analisar ou comparar, mas supõe-se que a resposta do(a)
professor(a), ao designar sua prática como não inovadora esteja relacionada à resposta da
questão 5, quando argumenta que seu componente é ministrado de forma totalmente on-line.
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Nesse sentido, pode-se tecer algumas considerações, porém, são conclusões da
pesquisadora, uma vez que o(a) professor(a) sobre isso nada relatou. Fato é que o(a)
próprio(a) professor(a) não vê sua prática como inovadora. Percebe-se que o(a) professor(a)
não acredita que sua prática pedagógica seja ou possa ser inovadora, o que, talvez, possa gerar
uma falta de motivação para fazer algo diferente do tradicional.
Em relação ao ensino não presencial, citado na resposta do(a) P2A, não há interação
direta do(a) professor(a) com os(as) alunos(as), por isso a prática pedagógica precisa ser
pensada de forma clara e dinâmica, para que o(a) próprio(a) educando(a) conduza seu
processo de aprendizagem. Autores como Moran (2004) defendem que é possível encontrar
novos modelos para a educação presencial e a educação a distância. Para o autor,
ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho dentro da sala de aula. Implica em
modificar o que fazemos dentro e fora dela, no presencial e no virtual, organizar
ações de pesquisa e de comunicação que possibilitem continuar aprendendo em
ambientes virtuais, acessando páginas na Internet, pesquisando textos, recebendo e
enviando novas mensagens, discutindo questões em fóruns ou em salas de aula
virtuais, divulgando pesquisas e projetos. Quando alunos e professores estão
conectados, surgem novas oportunidades de interação, antes simplesmente
impensáveis. (MORAN, 2004, p. 340).

Na educação a distância, o ensino é mediado por tecnologias e se utiliza de
metodologias ativas para que o(a) estudante possa desenvolver seu protagonismo.
Obviamente, no ensino presencial, as possibilidades de ação e interação dos(as) estudantes
com o(a) professor(a) e com os(as) outros(as) estudantes são maiores. A discussão volta-se,
assim, sobre as metodologias de ensino e tecnologias aplicadas à educação.
Compreende-se, nesse sentido, que pensar a prática pedagógica pelo viés da mudança
metodológica ou tecnológica, não apresenta critérios suficientes para constituir uma prática
pedagógica inovadora, até porque a prática docente não se resume ao dar aula e a inovação
pedagógica não se dá sem a ruptura com o modelo tradicional de ensino. Mudar a
metodologia por meio de tecnologias não, necessariamente, representa uma ruptura com o
tradicional, pois pode-se dar uma aula mediada por tecnologias diferenciadas, sem que esta
deixe de ser tradicional. Não adianta, assim, mudar-se as técnicas e instrumentos, se a prática
pedagógica não for modificada. Portanto, a educação a distância, enquanto modalidade de
ensino, não constitui uma prática pedagógica inovadora, isoladamente.
Por outro lado, há que se pensar nesse sentido, pois o ensino a distância está e vai
estar cada vez mais presente nos cursos presenciais, em função da flexibilização da legislação.
O ensino a distância é uma modalidade diferenciada, que requer tratamento e metodologias
específicas. Pensar a prática de ensino por este viés implica em mudar a forma de pensar a
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prática, uma vez que não se trata de, simplesmente, transplantar o ensino presencial para
dentro do EaD.
Trata-se, portanto, de uma situação complexa, que requer análise e cuidado para não
se tomar os modismos por inovação. Pensar a prática pedagógica em uma perspectiva
inovadora é um desafio, pois o ensino tradicional ainda está muito presente nos processos
educativos. Por isso, é necessário se repensar a prática pedagógica em uma perspectiva crítica
e reflexiva, de forma que o(a) estudante seja, de fato, ativo e protagonista de sua
aprendizagem, e, mais que isso, seja sujeito de transformação de si mesmo e das realidades.
Do contrário, as mudanças são apenas mudanças, não inovações pedagógicas.
Já com relação às respostas dos(as) professores(as) P8A e P10A, que também não
consideram suas práticas inovadoras, pode-se tecer uma análise a partir das práticas por
eles(as) descritas na pergunta 5, mais abrangente.
O(A) P8A respondeu: “estudos de caso - a partir da realidade das escolas e redes
municipais de educação básica”.
Como o(a) professor(a) P8A não descreveu a prática, apenas mencionou,
brevemente, algumas atividades desenvolvidas, a análise fica prejudicada. Porém, é de se
observar que estudos de caso, com base na realidade educativa concreta, são formas
diferenciadas de trabalhar os conteúdos em um curso de formação de professores(as), cuja
prática, se bem conduzida, pode resultar em aprendizagens significativas. Embora não se
possa afirmar que tais práticas possam ser consideradas inovadoras, pode-se ver nelas indícios
de rompimento com o modelo tradicional de ensino, centrado na transmissão de conteúdos
prontos e acabados, uma vez que, por meio de estudos de caso, geralmente, estão envolvidas
atividades de reflexão e análise críticas, podendo incluir até mesmo a pesquisa.
O(A) P10A respondeu: “transmissão de experiências, com relatos de estudo de caso e
materiais que possam produzir contato entre a teoria e a prática para com os alunos”.
O(A) professor(a) menciona, assim, a transmissão de experiências, com relatos de
estudos de caso e materiais, tendo como fim. Também cita atividades de explanação de ideias
por meio de documentários, vídeos, slides, entre outros.
Nessa resposta, evidencia-se alguns elementos que representam uma ruptura com a
lógica tradicional de ensino, como a utilização de estudos de caso, com a finalidade de
articular teoria e prática. Por outro lado, também apresenta elementos da pedagogia
tradicional, como a transmissão de experiências, cuja ideia embutida lembra o modelo
pedagógico diretivo (BECKER, 2002), segundo o qual se acredita no mito da transmissão de
conteúdo e na verbalização, por meio de aulas expositivas. Isso porque está implícita a
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concepção de educando(a) como mero(a) receptor(a), uma tábula rasa, conforme o modelo
epistemológico empirista. Assim, falar em transmissão de experiências remete ao ensino
tradicional, oposto a uma prática pedagógica inovadora.
Já as práticas descritas pelo(a) P10A sugerem atividades diferenciadas, que fogem do
tradicional, como estudos de caso e outras que buscam aproximar teoria e prática, podendo ser
consideradas inovadoras. Por outro lado, cita também slides, documentários e vídeos, os quais
enquadram-se na categoria de tecnologias, porém nem sempre representam uma ruptura com
o modelo tradicional de ensino, pois muitas práticas utilizam estes artifícios, mas continuam
centradas no conteúdo e na exposição do(a) professor(a), sem a participação dos(as)
educandos(as).
De forma geral, percebe-se nas respostas destes(as) 3 professores(as) e dos(as)
demais, respostas curtas, algumas com descrição superficial das práticas desenvolvidas e
um(a) sem descrição. Embora as perguntas fossem claras em solicitar que fosse descrita, ao
menos, uma prática pedagógica utilizada pelo(a) professor(a), apenas os(as) professores(as)
P4A, P11A e P2F descreveram uma prática pedagógica do início ao fim. Os(As) demais
limitaram-se à descrição de atividades desenvolvidas, como jogos, resolução de problemas,
julgamentos, entre outras, ou, ainda, citaram várias práticas utilizadas, sem aprofundamento.
Vale ressaltar, novamente, que o questionário de pesquisa foi organizado de forma
entendível e que se efetuou um piloto com alguns(as) professores(as), antes da realização da
pesquisa, para validação da sua compreensão, sem que os resultados interferissem na análise
de dados, uma vez que tais respostas não foram computadas.
Sabe-se que são empecilhos comuns a este tipo de instrumento de pesquisa a
interpretação e a compreensão dos sujeitos participantes e já se espera que situações como
esta aconteçam. Neste caso, a entrevista como método de pesquisa poderia obter resultados
mais consistentes, porém, já se explicou os motivos pelos quais se optou pelo questionário e
não pela entrevista, no item 4.4. Assim, apesar da brevidade ou da não profundidade de
algumas respostas, entende-se que estas apresentam elementos suficientes para a análise de
conteúdo, de forma a não afetar ou prejudicar a pesquisa.
Percebe-se, ainda, que mesmo com o questionário contendo no cabeçalho as
orientações para seu preenchimento, e entre estas a observação de que a pesquisa referia-se ao
contexto da prática pedagógica presencial, ou seja, do cotidiano de sala de aula anterior à
pandemia, um(a) dos(as) professores(as), o(a) P4A, respondeu na pergunta 6a, que solicitava
a descrição de uma prática pedagógica inovadora: práticas em aulas remotas. No entanto, o(a)
professor(a) descreveu sua prática pedagógica detalhadamente, a qual consistia na montagem
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de um mural no Padlet, a partir da leitura prévia de um texto, seguido de um fórum de
discussão com imagens representativas dos conteúdos trabalhados e da exposição oral dos(as)
alunos, individualmente e em grupos, intercalando os(as) que apresentavam e os(as) que
realizavam ponderações sobre as apresentações, finalizando com o fechamento dos conteúdos
pelo(a) professor(a) e com a sintetização dos trabalhos em mapas mentais.
A prática relatada, embora realizada de forma remota, assemelha-se à prática
pedagógica habitual do contexto presencial, com a diferença de que se utilizou de
metodologias alternativas, próprias para o ensino remoto. Percebe-se que, apesar das
dificuldades do ensino remoto, o(a) professor(a) conseguiu realizar a socialização em grupo e
as discussões entre os(as) alunos(as), utilizando-se de um mecanismo de apresentações
intercaladas com análises e ponderações dos(as) próprios(as) alunos(as), de forma que eles(as)
atuassem na produção, apresentação e avaliação dos trabalhos, cuja base foram textos
encaminhados previamente para leitura pelo(a) professor(a).
Apesar de ter-se dado em um contexto remoto, percebe-se que a referida prática
pedagógica não foi prejudicada, pois o(a) professor(a) conseguiu envolver os(as) alunos em
atividades que prescindiam de domínio teórico, socialização, discussão, argumentação, análise
crítica e sintetização de ideias. O(a) professor(a) conseguiu realizar uma prática pedagógica
diferente da tradicional, mesmo em um contexto remoto, pois mobilizou os(as) alunos a sair
da posição passiva e serem protagonistas no processo, não deixando ele(a) mesmo(a) de
intervir para o aprofundamento dos conteúdos. Bem diferente da prática tradicional
expositiva, seja no ensino presencial ou remoto.
Observa-se, também, que o(a) professor(a) utilizou-se de tecnologias e metodologias
diferenciadas, próprias para o ensino remoto, já que os(as) alunos(as) não poderiam interagir
de forma presencial, entre elas o Padlet e outros mecanismos de interação virtual, não
nominados pelo(a) professor(a). No entanto, percebe-se que as tecnologias foram utilizadas
como instrumentos para viabilizar a apresentação e interação dos(as) alunos(as), não com fim
em si mesmas, mas como meios de possibilitar a aprendizagem.
Compreende-se, assim, que tal prática, mesmo em um contexto remoto, pode ser
considerada inovadora porque conseguiu romper o modelo tradicional de ensino, pois
mobilizou os(as) alunos(as) a assumir uma postura ativa, com a mediação do(a) professor(a).
As metodologias foram apropriadas para o ensino remoto e as tecnologias contribuíram para
que este fosse possível, porém, não foram nem as metodologias nem as tecnologias as
responsáveis pela prática diferenciada, e sim, a própria prática pedagógica, na qual a atuação
do(a) professor(a) foi fundamental desde o planejamento até a intervenção propriamente dita.
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Por fim, percebe-se que mesmo em um ambiente remoto, pode-se promover práticas
inovadoras, desde que haja a mudança na prática pedagógica, por meio da ruptura com o
tradicional, tal qual no ensino presencial. Para tanto, a prática docente faz toda a diferença,
como no caso em questão, em que o(a) professor(a), ao deparar-se com uma nova realidade de
ensino, buscou trabalhar uma prática diferenciada, que explorasse a reflexão e a argumentação
crítica dos(as) alunos(as), mesmo em ambiente remoto, tendo que se reinventar e reinventar
sua prática de ensino.
A análise prossegue com as respostas dos(as) demais professores(as), que
consideram suas práticas pedagógicas inovadoras, comparando-se as práticas relatadas na
pergunta 5 e na pergunta 6a.
A seguir passa-se a analisar as práticas pedagógicas descritas pelos(as)
professores(as) como inovadoras, buscando nestas possíveis contribuições para a
compreensão sobre como se constitui uma prática pedagógica inovadora.
O(A) professor(a) P1A respondeu: “Seminários sobre as correntes pedagógicas
associado a exemplos do dia-a-dia”.
Como se vê, não houve a descrição de uma prática e sim a menção de uma prática
realizada. Em relação aos seminários, sabe-se que são práticas que requerem a participação
dos(as) alunos(as), logo, estes(as), ao assumirem posição ativa no processo de ensinoaprendizagem, tornam-se sujeitos de sua aprendizagem e protagonistas. Quando o(a)
professor(a) se refere a trabalhar as correntes pedagógicas, entende-se que sejam conteúdos
específicos de desenvolvimento teórico da formação em Pedagogia, que, ao serem associadas
a exemplos do dia-a-dia, aproximam teoria e prática, auxiliando na compreensão dos
conteúdos e conferindo-lhes mais significado. O protagonismo discente, os(as) alunos(as)
como sujeitos da aprendizagem e a aprendizagem significativa são elementos que se
contrapõem ao modelo tradicional de ensino, portanto, tal prática pode ser considerada
inovadora.
O(A) professor(a) P3A respondeu: “Uso de metodologia PBL, por exemplo e Rolle
Play”.
Este(a) professor(a) menciona duas metodologias ou técnicas aplicadas ao ensino,
não descreve, propriamente, uma prática pedagógica. Ambas são consideradas metodologias
ativas. PBL vem do inglês Problem Based Learning, que significa Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP). Como o próprio nome diz, consiste na análise e busca de soluções para um
problema com base em cases reais ou simulados, em um contexto específico. Segundo Delisle
(2000), é um método de aprendizagem centrada no(a) aluno(a), com vistas ao
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desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, tendo os(as) professores(as) papel
de facilitadores no processo de construção de conhecimento. Assim, em uma primeira análise
desta metodologia, se vê o(a) aluno(a) como protagonista de seu processo de aprendizagem,
saindo de uma posição passiva, na margem do processo, para o centro, em uma posição ativa.
Porém, ao mesmo tempo, observa-se que o(a) professor(a) é deslocado(a) do centro para a
margem do processo, como mero facilitador da aprendizagem. Não representa um avanço
porque o papel do(a) professor(a) é fundamental e não pode ser reduzido a coadjuvante, pois
ele(a) é um dos sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. O(a) professor(a), nesta posição
de facilitador da aprendizagem, atende aos pressupostos da pedagogia não diretiva, segundo a
qual o(a) professor(a) não ensina nada, apenas observa, acompanha, auxilia e facilita o
aprendizado do(a) aluno(a) (BECKER, 2002). A prática, vista por essa perspectiva, não pode
ser considerada inovadora, até porque representa uma mudança ou variação metodológica,
não pedagógica.
Já a técnica de role-play refere-se à utilização de jogos que simulam a realidade,
aplicados ao ensino. Tal técnica foi criada por Jacob Moreno em 1932, com a finalidade de
desenvolver competências e habilidades práticas, comunicativas, interativas e criativas para o
mundo do trabalho, consistindo, basicamente, na simulação de situações do cotidiano para a
interpretação dos(as) alunos(as), a partir da representação de papéis e da dramatização. Assim,
possibilita a imersão em situações do cotidiano, e permite ao(à) aluno(a) assumir papéis, com
base em situações reais, preparando-o(a) para o mundo do trabalho, tendo como fim
desenvolver competências como: comunicação, criatividade, autonomia, argumentação,
capacidade crítica, responsabilidade, e até mesmo a empatia, por representarem papéis e
colocarem-se no lugar dos outros (RABELO, 2015). Vê-se que o foco dessa metodologia é o
desenvolvimento de habilidades e competências práticas voltadas para a formação
profissional dos(as) alunos(as). Porém, para que a prática não adquira viés pragmático, é
essencial a articulação da teoria com a prática, de forma que o(a) aluno(a) possa exercitar
habilidades que desempenhará na prática profissional, com o domínio teórico. A prática
relatada não pode, assim, ser considerada inovadora porque limita-se à metodologia e
permanece no domínio da técnica educativa, aplicada ao ensino.
O(A) professor(a) P5A respondeu:
Projeto na Primeira Pessoa com... Celebração de 4 datas comemorativas e alusivas
ao livro, a cultura, a leitura, a literatura infanto-juvenil, no mês de abril, através da
organização de evento de extensão, acadêmico e cultural, que oportuniza aos
acadêmicos protagonizarem todo o processo do evento. Pesquisando,
compartilhando e sedimentando conhecimentos importantes. (P5A).
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Esta prática é diferente da usual, pois trabalha com projetos, por meio da organização
de um evento de extensão, envolvendo ensino e pesquisa, com conteúdos de cultura, leitura e
literatura infanto-juvenil. Trata-se de uma prática que envolve 3 dimensões: ensino, pesquisa
e extensão, por meio de investigação, construção e socialização de conhecimento, que são
elementos essenciais para aprendizagem, pois promovem a autonomia, a participação e o
protagonismo dos(as) aluno(as) na atividade. Embora o(a) professor(a) pudesse ter
desenvolvido mais a descrição da prática, sua resposta permite a observação de elementos que
caracterizam um rompimento com a lógica tradicional de ensino, como o protagonismo do(a)
aluno(a), a pesquisa, a participação, a extensão e a construção de conhecimentos, interligando
ensino, pesquisa e extensão, com cultura e inovação. Por esses motivos, pode-se considerar
essa prática inovadora.
O(A) professor(a) P6A respondeu: “Sigo a metodologia dos quatro movimentos
proposto pela IES, e dentro dela são várias as atividades que são desenvolvidas, para cada
movimento uma atividade específica, que de conta da aprendizagem por competência”.
Este(a) professor(a) cita a metodologia de 4 movimentos, com vistas ao
desenvolvimento de competências pelos(as) alunos(as). Tal metodologia tem como base o
Arco de Maguerez e consiste em: Movimento 0: levantar os conhecimentos prévios;
Movimento 1: desenvolvimento teórico; Movimento 2: aplicação dos conhecimentos;
Movimento 3: problematização dos conhecimentos. A primeira vista, em relação ao ensino
por competências, há uma tendência a se compreender a prática pelo viés do saber fazer,
porém, esta proposta metodológica, se compreendida e realizada com base nos 4 movimentos
citados pelo(a) professor(a), pode representar uma mudança mais ampla na prática
pedagógica, não limitada ao saber fazer, uma vez que possibilita a articulação do saber ao
fazer. Percebe-se, nos 4 movimentos da competência, que a base de construção da prática é o
conhecimento, o qual é aplicado e problematizado, em uma perspectiva teórico-prática,
possibilitando a construção crítica do saber. Vê-se nessa proposta, uma ruptura com o modelo
tradicional de ensino, primeiramente, por considerar os conhecimentos prévios dos(as)
alunos(as), ao contrário da prática convencional, que os considera meros receptores de
conteúdo, sempre novos, como uma folha de papel em branco na qual se imprimem os
conteúdos vindos de fora; em segundo lugar porque há um desenvolvimento dos
conhecimentos teóricos para a aplicação prática, ou seja, um embasamento teórico para dar
condições ao desenvolvimento da prática, por meio da aplicação dos conhecimentos teóricos;
por fim, porque permite a problematização dos conhecimentos, oportunizando o pensar, o
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questionar, o analisar os conteúdos de forma crítica e reflexiva. São, portanto, elementos que
sinalizam uma prática pedagógica inovadora.
O(A) professor(a) P7A respondeu:
Utilização do Método do Arco de Maguerez. Uma dinâmica que envolve pesquisa a
partir de um tema, com cinco etapas: observação da realidade; levantamento de
palavras-chave; teorização; levantamento de hipóteses de solução; aplicação na
prática. (P7A).

Segundo Bessa, Castro e Gonçalves (2017, p. 104), o Arco de Maguerez é uma
estratégia de ensino-aprendizagem, constituído de cinco etapas: “[...] observação da realidade
(problema), pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação à realidade”. Como
o(a) professor(a) relata, consiste em uma dinâmica que envolve pesquisa, pois inicia com um
problema, que é explorado por meio da observação do objeto, fundamentado na teoria,
debatido, analisado e aplicado na prática. Toda prática que envolve pesquisa é opositora da
prática tradicional, pois pesquisar é questionar, é problematizar, é investigar e construir
conhecimento, não, simplesmente, copiar conteúdos prontos, como no ensino tradicional.
Logo, tal prática pode ser considerada inovadora.
O(A) professor(a) P9A respondeu: “Que os alunos criassem um podcast, a partir de
aplicativo de celular, narrando uma história infantil da sua infância”.
A descrição da prática pelo(a) professor(a) é bem sucinta, mas contém elementos que
podem ser analisados. Consiste, basicamente, na produção de um podcast, que é uma
ferramenta de mídia, um recurso de áudio, que pode ser utilizado com fins educativos. Como
o(a) professor(a) relata, trata-se de um recurso disponível por meio de um aplicativo de
celular e que permite a gravação de conteúdo de áudio, a exemplo do que é feito no rádio. Na
condição de ferramenta, o aplicativo utilizado implica um conhecimento mínimo de
navegação e operação, que não ultrapassa a superfície de utilização da tecnologia. Já a
atividade realizada, de narração de uma história vivida na infância, traz para dentro do
processo educativo as histórias de vida dos(as) alunos(as), antes não consideradas em uma
perspectiva tradicional. Porém, ainda assim, a prática limita-se à narração de histórias, o que
não envolve criar, produzir, refletir, analisar, problematizar, nem pesquisar, que seriam
atividades mobilizadoras de saberes, e que poderiam representar uma ruptura com o modelo
tradicional de ensino. Pelo que se observa, tal prática pouco saiu do tradicional, consistindo
mais no emprego de uma nova técnica de ensino, com a utilização de tecnologia aplicada ao
ensino, do que em uma mudança na prática pedagógica que pudesse ser considerada uma
inovação.
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O(A) professor P11A respondeu:
Uma prática inovadora que eu desenvolvo, gosto de utilizar histórias, usar imagens,
filmes, vídeos e reportagens para introduzir assuntos, com objetivo de sondar
conhecimentos prévios e iniciar uma discussão que pode ser em pares ou grupos
menores, para depois levar a discussão no grande grupo. Começo sempre com
perguntas para reflexão e utilizo atividades como pesquisas, debates e análise de
casos. Sempre que possível, proponho a criação de planos de aula, de exemplos
práticos, entrevistas com professores, relatos de casos reais para fazer a ponte entre
teoria e prática. Não é bem a descrição de uma prática, mas várias que utilizo. Posso
descrever uma que utilizei fotos antigas e fotos atuais comparando a educação
passada e presente, onde discutimos sobre a escola de ontem e de hoje e as alunas
puderam falar sobre suas memórias de estudantes. Os conteúdos aprofundamos com
pesquisa com professoras e familiares através de relatos reais, buscando informações
em fontes teóricas, comparando realidades. Os resultados foram socializados em
seminário na sala de aula e as alunas apresentaram teatro sobre a escola de ontem e a
de hoje. No final, elas produziram textos sobre a escola que temos e a escola que
queremos. Acredito que são inovadoras essas práticas. Uso bastante o portfólio
também para avaliação. Não sou adepta de provas, uso mais trabalhos em grupo.
(P11A).

Este(a) professor(a) menciona algumas práticas que desenvolve, mas depois,
descreve uma prática realizada. Primeiramente, sobre as práticas mencionadas, percebe-se a
diversificação de estratégias de ensino, por meio de estímulos variados, como: imagens,
vídeos, histórias e reportagens, com um fim pedagógico de sondar os conhecimentos prévios e
iniciar uma discussão, que, segundo o(a) professor(a), iniciam com perguntas disparadoras da
reflexão. Trata-se de uma perspectiva bem diferente do ensino tradicional, que parte sempre
de respostas prontas. O(A) professor(a) também faz uso de pesquisas, debates e análise de
casos, cujas práticas são estratégias de ensino que se opõem ao modelo tradicional, no qual
não se considera os conhecimentos prévios dos(as) alunos(as) nem se estimulam as perguntas,
a reflexão crítica e a discussão. O(A) professor(a) menciona, ainda, a importância de se fazer
pontes entre a teoria e a prática, o que, sabe-se, é fundamental para a construção dos saberes
docentes e implica em mudanças na forma de se conceber o processo de ensinoaprendizagem, muitas vezes visto somente da perspectiva teórica, como no ensino tradicional,
ou somente da perspectiva prática, como no ensino tecnicista. Utilizar os conhecimentos
prévios, estimular as perguntas e a pesquisa, bem como a reflexão crítica do conhecimento,
permite aos(às) alunos(as) fazer as relações necessárias para a construção de novos
conhecimentos e para efetivação da aprendizagem. Por fim, o(a) professor(a) menciona a
construção de planos de aula com os(as) alunos(as), o que é uma estratégia interessante para
colocá-los(as) em uma posição ativa de pensantes, aproximando-os da realidade e projetandoos na prática docente.
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Em segundo lugar, o(a) professor(a) relata uma prática pedagógica desenvolvida,
com a descrição mais detalhada de uma sequência didática, e que envolveu a pesquisa e a
reflexão crítica sobre o processo educativo, bem como a produção de conhecimento. A
estratégia utilizada foi a leitura e interpretação de imagens, por meio de fotos antigas e atuais,
para provocar a análise reflexiva, comparando passado e presente, prática aprofundada com
uma pesquisa que envolveu pessoas e fontes teóricas, possibilitando a articulação dos saberes
teóricos e práticos e a compreensão da realidade. São descritos, ainda, um seminário de
socialização, uma atividade de teatro e a produção de textos. Seminários são formas de
permitir que os(as) alunos(as) assumam uma postura ativa, que envolve o comunicar e o
ensinar, não somente o ouvir, copiar e reproduzir; os trabalhos em grupo desenvolvem a
dimensão social; o teatro estimula o desenvolvimento de outras linguagens, como a corporal,
de forma lúdica, fazendo com que a aprendizagem se torne mais significativa, criativa e
prazerosa; por fim, a produção de textos envolve dois níveis mais complexos de ensino, que
são sintetizar e criar. Nesta prática descrita pelo(a) professor(a) percebem-se muitos
elementos que se opõem ao modelo tradicional de ensino, portanto, tal prática pode ser
considerada inovadora.
Para finalizar, o(a) professor(a) aborda a prática pela dimensão da avaliação e cita o
portfólio como instrumento de avaliação, no lugar de provas. Nesse sentido, vale lembrar que
a prática pedagógica é composta de 3 dimensões, que apresentam um antes e um depois à
intervenção propriamente dita, as quais consistem no planejamento e na avaliação (ZABALA,
1998). A avaliação é, portanto, parte da prática pedagógica, sendo acertada a observação do(a)
professor(a) ao mencionar um processo avaliativo diferenciado, como uma prática inovadora,
no caso, o portfólio.
Segundo Anastasiou (2015, p. 106) “o portfólio permite aos professores
considerarem o trabalho de forma processual, superando a visão pontual das provas e testes,
integrando-o no contexto do ensino como uma atividade complexa baseada em elementos de
aprendizagem significativa e relacional”. Assim, embora o portfólio não seja uma prática
nova nos processos educativos, ao ser introduzido na avaliação da aprendizagem, rompe-se a
lógica tradicional avaliativa, centrada na verificação, mensuração e quantificação da
aprendizagem, avançando para uma avaliação processual, mais qualitativa e equitativa.
Nesta perspectiva, Anastasiou (2015) entende que o(a) aluno é colocado como
responsável por sua aprendizagem, favorecendo o trabalho do(a) professor(a), em um
processo avaliativo que leva em conta as singularidades e peculiaridades do desenvolvimento
de cada aluno(a). Já a prova é o principal, senão único, meio avaliativo utilizado no ensino
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tradicional, de forma quantitativa, mais voltada ao desempenho e aos resultados dos(as)
alunos(as). Dessa forma, o emprego do portfólio como estratégia avaliativa, conforme
mencionado pelo(a) professor(a), pode ser considerada uma prática avaliativa inovadora.
O(A) professor(a) P1B respondeu: “Desenvolvimento de mapa mental coletivo sobre
planejamento e avaliação no ensino fundamental 1, compilando informações de documentos
norteadores: BNCC, estado, município e PPP.”
Este(a) professor descreve a prática de forma muito resumida, dificultando a sua
compreensão. Pelo pouco que foi descrito, se observa a realização de um mapa mental
coletivo, o que supõe participação em grupo. Porém, ao que parece, não envolveu uma
atividade de planejamento e avaliação em grupo, com a produção de conhecimento, e sim,
uma atividade sobre planejamento e avaliação, a partir da compilação de conteúdos presentes
em documentos externos. Consiste, dessa forma, em uma prática tradicional porque o trabalho
limitou-se a compilar, reunir e sintetizar informações tal qual estão nos documentos, sem
proporcionar uma análise ou reflexão crítica dos conteúdos, permanecendo no nível mais
básico de reprodução de conhecimento. Não pode, portanto, ser considerada uma prática
pedagógica inovadora.
O(A) professor(a) P2B respondeu:
Estudo de caso. Todas as aulas são trazidas a descrição de situações problemas do
contexto escolar para que a partir dos conceitos estudados e leituras previas sejam
apresentadas diferentes alternativas para o caso em estudo. (P2B).

Estudos de caso são estratégias diferenciadas que rompem a lógica tradicional de
ensino porque mobilizam os(as) alunos(as) a pensar, questionar, analisar, investigar e propor
soluções em um contexto do cotidiano educativo. Porém, chama a atenção nessa resposta o(a)
professor(a) dizer que todas as aulas apresentam situações-problema, o que torna a prática
repetitiva, pois perde o caráter de novidade e de prática diferenciada e inovadora,
assemelhando-se à prática tradicional, que se utiliza sempre do mesmo método para o ensino,
no caso, a aula expositiva. Há que se atentar para a utilização excessiva de estudos de caso e
situações-problema, sob o risco de se tornar a prática pragmática, com foco no fazer, deixando
a teoria em segundo plano. Como o(a) professor(a) em questão cita a utilização de leituras
prévias, entende-se que o conhecimento teórico é a base de análise das situações problema,
fazendo a articulação da teoria com a prática. Pode-se considerar, assim, tal prática inovadora,
porém, com atenção às observações constatadas.
O(A) professor(a) P1C respondeu:
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Considero inovador analisarmos as diferentes realidades de escolas às quais as
acadêmicas estão inseridas e onde irão trabalhar quando formadas. Quando as
estudantes elaboram formações, minicursos ou oficinas, elas aprendem a ensinar. O
instrumento de feedbacks das aulas também é inovador, pois as estudantes se
comprometem com seus aprendizados e aprendem o valor do registro. (P1C).

Conhecer a realidade do cotidiano escolar é importante para a práxis pedagógica,
pois permite articular teoria e prática, o que, geralmente, envolve a pesquisa. Trata-se de uma
prática que aproxima os(as) alunos(as) da realidade escolar, tornando o conhecimento mais
significativo. Já a prática de elaborar formações, minicursos e oficinas coloca os(as)
alunos(as) em uma perspectiva de protagonistas e sujeitos do processo do ensinoaprendizagem, pois lhes possibilita criar, aprender, socializar e, como o(a) próprio(a)
professor(a) enfatiza, ensinar, em franca oposição ao modelo tradicional de ensino, segundo o
qual cabe aos(às) alunos(as) somente o papel de reproduzir, não de criar, e de aprender,
jamais de ensinar. Pode, portanto, ser considerada esta prática inovadora.
O(A) professor(a) P2C respondeu:
Nos seminários temáticos, trabalho com situações problemas como simulação da
realidade com plenárias avaliativas e autoavaliativas dos/as estudantes no final de
cada encontro. Quando possível se faz visitas orientadas em instituições escolares e
não escolares para se fazer relação com os conteúdos ministrados no semestre.
(P2C).

Esta prática também relata seminários temáticos e situações-problema, com a
simulação da realidade, ambas atividades já analisadas. Um elemento novo trazido por este(a)
professor(a) é a plenária avaliativa e a autoavaliação. A autoavaliação faz referência à
pedagogia não diretiva, segundo a qual o(a) aluno(a) é o sujeito do processo de ensinoaprendizagem, sendo o responsável, inclusive, pela sua avaliação. Não necessariamente seja
esta a abordagem teórica do(a) professor(a) em questão, mas trata-se de uma perspectiva
avaliativa diferenciada, que requereria um aprofundamento para melhor análise. Para que
os(as) alunos(as) realizem uma autoavaliação, a prática pedagógica precisa ser muito bem
conduzida e planejada, o que requer responsabilidade dos dois lados, dos(as) professores(as) e
alunos(as), além de consciência autocrítica e ética. A avaliação é uma questão complexa e a
autoavaliação se torna ainda mais delicada. Vê-se que na prática relatada a autoavaliação é
processual, pois os(as) alunos(as) a realizam ao final de cada encontro. É, portanto, uma
avaliação que permite ao(à) próprio(a) aluno(a) analisar sua caminhada educativa, seus
progressos e dificuldades, e autoavaliar-se. Configura-se uma mudança na prática avaliativa,
que não representa, necessariamente, uma inovação pedagógica. Quanto às visitas orientadas
a instituições escolares, é uma prática que permite a observação in loco, proporcionada por
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meio de uma prática investigativa, que possibilita a articulação dos conteúdos teóricos
trabalhados em sala de aula com o conhecimento da prática do cotidiano escolar. Pode ser
considerada uma prática pedagógica inovadora, pois aproxima o(a) aluno(a) da realidade
escolar, permitindo-lhe atuar na construção de sua própria práxis.
O(A) professor P1D respondeu:
Jogo da conquista: uma folha de papel quadriculado, 2 dados, 2 lápis de cor com
cores diferentes. Jogo em duplas. Jogar os 2 dados e os valores obtidos definem a
área a ser desenhada e pintada no papel quadriculado. Exemplo: o aluno A tira os
valores 2 e 3 no dado. Ele pinta com a cor escolhida um retângulo de área 2 X 3 no
papel quadriculado. O aluno B pinta com a outra cor escolhida os valores obtidos no
dado, por exemplo, 4 e 3. Este pinta um retângulo de área 4X 3. Este último já sai na
frente no Jogo da Conquista, pois a sua área conquistada é de 12 quadradinhos.
(P1D).

Este (a) professor(a) não descreveu uma prática pedagógica, e sim, uma atividade
realizada, que consistiu em um jogo, o qual implica trabalho em duplas e desenvolve certas
habilidades, como raciocínio lógico-matemático, entre outros. Porém, percebe-se que se trata
de uma atividade que estimula a competição entre os(as) estudantes. O(A) professor(a) não
explica a finalidade e os objetivos da atividade, mas pelo que se observa, é uma atividade que
poderia ser utilizada no ensino de matemática, por exemplo.
Trabalhar com jogos é uma oportunidade de tornar a aprendizagem mais significativa
para os(as) alunos(as), por meio do elemento lúdico, que contribui para tornar o processo de
ensino mais dinâmico e atrativo. Utilizar jogos pode representar uma estratégia de ruptura
com os métodos tradicionais de ensino, mas a descrição da prática relatada carece de mais
elementos para poder se dizer se poderia ser considerada inovadora.
Nesse sentido, vem em auxílio a resposta do(a) professor(a) P1D na pergunta 6b,
analisada posteriormente, mas que possibilita mais informações. O(A) professor(a)
respondeu: “Como desenvolvo práticas de ensino de Matemática que auxiliam o ensino e
aprendizagem, considero-as inovadoras, uma vez que, o estudo de habilidades de Matemática
é orientado a ser ministrado via jogos, materiais instrucionais ou resolução de situações
problema”. Assim, percebe-se que, de fato, trata-se de uma prática de ensino de Matemática.
O que se pode dizer sobre a prática pedagógica descrita pelo(a) professor(a) é que a utilização
de jogos no ensino de Matemática rompe com a lógica tradicional de ensino centrada em
conceitos, fórmulas, problemas e exercícios repetitivos, de acordo com modelos resolvidos
pelo(a) professor(a). Na prática com jogos, o ensino de Matemática adota uma linha lúdica e
torna a aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, sabendo-se que se trata de
metodologia do ensino de Matemática, pode-se considerar esta prática inovadora. Porém, vale

122

ressaltar que apenas a utilização de metodologias diferenciadas, como jogos educativos, nos
quais os(as) alunos(as) são meros participantes (jogadores) não os(as) coloca em uma posição
ativa de construção do conhecimento. Para que a prática possa ser considerada inovadora,
deve promover o protagonismo dos(as) alunos(as) de forma que eles exercitem a reflexão e a
análise crítica, pensando e criando conhecimento.
O(A) professor(a) P2D respondeu: “Fórum de discussão - cada aluno participa com
seus conhecimentos e considerações sobre um tema proposto”.
Fórum é uma estratégia didática, dentro da prática pedagógica, que oportuniza ao(à)
aluno(a) argumentar, posicionar-se, manifestar-se. Trata-se de uma técnica por meio da qual
pode-se expor opiniões, comentários, compartilhar ideias, e interagir com os pares e/ou com
o(a) professor(a). É, também, uma oportunidade de desenvolvimento de conteúdos pelo(a)
professor(a). Porém, não se pode afirmar que a prática é inovadora por utilizar fóruns. Embora
o(a) professor(a) não tenha mencionado, é possível que o relato se refira a uma prática de
ensino remoto. Compreende-se que, embora cada aluno(a) participe da atividade com seus
conhecimentos e considerações, ainda assim, esta permanece mais no nível da narração e
opinião, que da análise crítica, ou seja, gira em torno do próprio conhecimento e
entendimento, o que dá um caráter empírico à prática e não aprofunda o desenvolvimento dos
saberes teórico-práticos, necessários à formação docente.
O(A) professor(a) P1E respondeu:
Elaboração coletiva de podcast: o professor define uma questão é cada aluno grava
um áudio curto. Depois é feita a edição com todos os áudios. Exemplo: quando era
criança, a brincadeira que mais gostava era..., porque... O podcast serve como um
registro das preferências de cada aluno e as explicações são discutidas a partir dos
fundamentos da educação infantil. (P1E).

Esta prática também menciona a utilização de uma tecnologia aplicada ao ensino, o
podcast, que já foi abordado em um relato anterior. Trata-se de uma mudança metodológica,
com a introdução de tecnologia. Tendo como objetivo a narração de memórias da infância e
das preferências dos(as) alunos(as), a prática se apresenta na superfície dos conhecimentos,
em um nível empírico, a partir das experiências pessoais de cada um(a). O(A) professor(a) faz
uma ressalva de que os registros serão explicados e discutidos a partir dos fundamentos da
educação infantil, então, percebe-se um desenvolvimento teórico e aprofundamento dos
conteúdos, que permite articular teoria e prática, considerando as histórias de vida dos(as)
alunos(as), o que é relevante, pois cada aluno(a) possui uma história e seria interessante partir
do contexto de vida de cada um(a) para construir a prática e a identidade docente. Porém,
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ainda assim, a prática relatada permanece muito mais no nível da narração dos(as) alunos(as),
ao registrarem suas preferências nos podcasts, e da exposição do(a) professor(a), ao explicar
os conteúdos. Não parece haver uma inovação pedagógica nesta prática, e sim, a introdução
de tecnologias, apenas.
O(A) professor(a) P1F respondeu:
Na minha opinião toda a prática que tem o estudante como protagonista é uma
prática inovadora. Gosto muito de trabalhar com a metodologia de resolução de
problema, apresento uma situação problema e o estudante vai desenvolver
alternativas ou solução. (P1F).

Este(a) professor(a) não descreve uma prática pedagógica, mas menciona que
considera inovadora toda prática que coloca o(a) estudante com protagonista. Cita a
metodologia de resolução de problemas como uma prática inovadora, mas não a descreve; diz,
apenas, que apresenta a situação-problema e o(a) aluno(a) deve desenvolver alternativas para
sua solução, o que o(a) coloca na posição de protagonista e estimula o desenvolvimento do
pensamento e da análise crítica, opostos aos métodos e perspectivas do modelo tradicional de
ensino. Portanto, essa prática pode ser considerada inovadora.
O(A) professor(a) P2F respondeu:
A construção e desenvolvimento de trilhas pedagógicas é uma estratégia em que,
junto com os/as estudantes construímos as questões de estudo e pesquisa (dúvidas)
e, em seguida, estabelecemos um conjunto de passos para o estudo independente
(parte inicial e parte coletivo), em vista da resposta às questões propostas. Esses
passos (momentos) sempre envolvem, também, exercícios de buscas independentes,
onde os próprios estudantes buscam, em diferentes repositórios de textos científicos,
elementos que auxiliem na compreensão do problema em estudo. Em alguns
momentos estratégicos, são realizadas sessões de discussão coletiva dos temas,
esclarecimento de dúvidas, etc. Ao final, os estudantes apresentam (de diversas
formas), os resultados de suas buscas, por meio de produção intelectual (coletiva
e/ou individual). (P2F).

Esta prática descreve uma proposta diferenciada de construção e desenvolvimento de
trilhas pedagógicas junto com os(as) estudantes, a partir da elaboração de questões de estudo e
de pesquisa, a qual é realizada em diferentes repositórios científicos. Também são realizadas
sessões de discussão coletiva dos temas de estudo, tendo como atividade final a socialização
dos resultados das pesquisas e uma produção intelectual individual e/ou coletiva. Percebe-se a
importância da pesquisa para essa prática, permeando-a do início ao fim. Além da prática
investigativa e reflexiva, há a socialização dos resultados e uma produção intelectual, o que
possibilita a busca, a reflexão e a análise de dados teórico-práticos. Trata-se, portanto, de uma

124

prática que promove a ruptura do modelo tradicional de ensino, a qual pode, por este motivo,
ser considerada inovadora.
Por fim, a análise do conjunto das respostas dos(as) professores(as) na pergunta 6a
possibilita identificar três abordagens em relação às práticas pedagógicas descritas como
inovadoras pelos(as) professores(as), considerando o posicionamento destes(as) e os
elementos centrais presentes em suas respostas. Tendo como foco o papel da inovação na
prática pedagógica, as abordagens das práticas relatadas pelos(as) professores(as) foram
divididas em: inovação por meio da ruptura com o paradigma tradicional de ensino;
inovação por meio de metodologias ativas; e inovação por meio da introdução de tecnologias
aplicadas.
O Quadro 10 apresenta uma síntese sobre a abordagem das práticas pedagógicas
consideradas inovadoras pelos(as) professores(as) participantes.
Quadro 10 – Abordagem das práticas consideradas inovadoras pelos(as) professores(as)
Ocorrências

Nº de
ocorrências

Inovação por meio da ruptura com o paradigma
tradicional de ensino

P1A, P4A, P5A, P6A, P7A, P11A,
P2B, P1C, P2C, P1D, P1F, P2F

12

Inovação por meio de metodologias ativas

P3A, P1B, P2D

03

P9A, P1E

02

Abordagem

Inovação por meio da introdução de tecnologias aplicadas
Fonte: dados da pesquisa.

Foram agrupadas como inovação por meio da ruptura com o paradigma tradicional
de ensino as práticas consideradas inovadoras pelos(as) professores(as), cuja ideia de
inovação sustenta-se em elementos que representam uma ruptura com o modelo tradicional de
ensino.
Foram agrupadas como inovação por meio de metodologias ativas as práticas
consideradas inovadoras pelos(as) professores(as), cuja ideia de inovação sustenta-se na
utilização de metodologias ativas na prática de ensino.
Foram agrupadas como inovação por meio da introdução de tecnologias aplicadas as
práticas consideradas inovadoras pelos(as) professores(as), cuja ideia de inovação sustenta-se
na introdução de tecnologias na prática de ensino.
Vale lembrar que os(as) professores(as) P2A, P8A e P10A responderam que não
consideram suas práticas inovadoras, motivo pelo qual não constam no Quadro 10.
A análise, a partir da abordagem das práticas pedagógicas relatadas pelos(as)
professores(as), tornou possível caracterizá-las em inovadoras e não inovadoras, considerando
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o posicionamento dos(as) professores(as), os objetivos da pesquisa e suas relações com o
referencial teórico. Os resultados sobre a abordagem das práticas pedagógicas e sua condição
de constituírem-se inovadoras podem ser observados no Quadro 11.
Quadro 11 – Constituição das práticas pedagógicas
Ocorrências

Nº de
ocorrências

Inovadoras

P1A, P4A, P5A, P6A, P7A, P11A, P2B, P1C,
P2C, P1D, P1F, P2F

12

Não inovadoras

P2A, P3A, P8A, P9A, P10A, P1B, P2D, P1E

08

Abordagem

Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados sobre a constituição das práticas pedagógicas são apresentados a
seguir, no gráfico 10.
Gráfico 10 – Constituição das práticas pedagógicas
Constituição das práticas pedagógicas

40%
Inovadoras

60%
Não inovadoras

Fonte: dados da pesquisa.

Comparando-se os dados do Quadro 10 com os do Quadro 11 percebe-se que 17
dos(as) 20 professores(as) participantes responderam que consideram suas práticas
inovadoras, ou seja, 85%, enquanto 3 professores(as) responderam que não consideram suas
práticas inovadoras, ou seja, 15%.
Após a análise das respostas, a partir da descrição das práticas consideradas
inovadoras pelos(as) professores(as), observa-se que os resultados apresentam uma realidade
diversa, pois, das 20 práticas relatadas, 12 são consideradas inovadoras, ou seja, 60% das
práticas, enquanto 08 não são consideradas inovadoras, o que equivale a 40% das práticas.
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5.3.1 Considerações sobre as práticas pedagógicas inovadoras nos cursos de Pedagogia
da Acafe

A análise das respostas dos(as) professores(as) ao questionário de pesquisa
possibilitou algumas reflexões e considerações.
A começar pelo objetivo geral da pesquisa, que é: investigar as práticas pedagógicas
empregadas por professores(as) formadores(as) nos Cursos de Pedagogia, em Instituições de
Ensino Superior da Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, e sua
condição de constituírem-se inovadoras, a pesquisa permitiu constatar que práticas
pedagógicas inovadoras compõem os processos formativos nos cursos de Pedagogia nas IES
pesquisadas.
No entanto, observa-se entre as práticas pedagógicas descritas pelos(as)
professores(as) como inovadoras, algumas que apresentam elementos característicos da
pedagogia tradicional, que as impedem de se constituírem inovadoras, o que demonstra que
nem todas as práticas consideradas inovadoras pelos(as) professores(as), podem ser, de fato
inovadoras.
Compreende-se que o caráter polissêmico do conceito de inovação, os modismos e a
falta de clareza sobre o que constitui uma inovação pedagógica podem motivar compreensões
incorretas sobre o termo e fazer com que práticas sejam vistas como inovadoras, sem que
possuam uma base de sustentação teórica, que as sustentem.
Percebe-se, também, que se confunde inovação pedagógica com a introdução de
tecnologias no ensino. Porém, estas consistem em ferramentas aplicadas, cujas mudanças,
externas à prática, não ultrapassam sua superfície, impossibilitando a constituição da prática
pedagógica inovadora, por sua vez alicerçada na ruptura com o paradigma tradicional de
ensino, o que a mera introdução de tecnologias na prática pedagógica não é capaz de
promover.
Constata-se, portanto, que nem toda prática que se presume inovadora, representa, de
fato, uma prática pedagógica inovadora. Daí a importância do domínio teórico para se ter
clareza do conceito de inovação pedagógica e se promover práticas pedagógicas inovadoras.
Em relação aos critérios que definem uma prática pedagógica inovadora, estes serão
discutidos em seção posterior.
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5.3.2 Como os(as) professores(as) se sentiram realizando práticas pedagógicas
inovadoras
A análise prossegue com a pergunta 6b, complementar àqueles que respondiam
afirmativamente quando questionados(as) se consideravam suas práticas pedagógicas
inovadoras. Consistia na seguinte pergunta: Se você considera as práticas pedagógicas
desenvolvidas no Curso de Pedagogia inovadoras, como você lidou e se sentiu com elas? O
que você considera que poderia ser feito diferente para elas terem melhor resultado?
A seguir passa-se a analisar as respostas dos(as) professores(as) para a pergunta 6b.
Primeiramente, sobre como os(as) professores(as) se sentiram realizando práticas
pedagógicas inovadoras, as respostas direcionam-se para uma análise positiva sobre a
realização de práticas pedagógicas inovadoras nos cursos de Pedagogia. Percebe-se que os(as)
professores(as) estão conscientes de que trabalhar práticas pedagógicas inovadoras é um
processo complexo, de contínuo aprendizado, tanto dos(as) alunos(as) como dos(as)
professores(as) e que envolve a participação de ambos(as) para o alcance dos objetivos. É o
que se vê nas respostas:
O(A) professor(a) P1A respondeu: “Senti ampla participação dos estudantes e o
resultado foi amplamente satisfatório na minha avaliação e dos estudantes”.
O(A) professor(a) P3A respondeu: “São positivas porque envolvem os alunos e dão a
eles oportunidade de ação responsiva”.
O(A) professor(a) P5A respondeu: “[...] lidei e senti-me bem, justamente por serem
inovadoras e permitirem a realização de projetos que desenvolvem, nos acadêmicos com
quem trabalho, competências comunicativa e literária”.
O(A) professor(a) P11A respondeu:
Eu entendo que toda prática pedagógica deve ser inovadora para não continuar
dando aulas tradicionais. Lido bem com essas propostas inovadoras porque é assim
que eu vejo a prática pedagógica e me sinto bem desenvolvendo práticas inovadoras
e vendo que elas surtem efeitos positivos nos alunos e alunas porque eles mesmos
relatam. (P11A).

O(A) professor(a) P2B respondeu: “Adorei trabalhar com essas práticas inovadoras”.
O(A) professor(a) P1E respondeu: “É algo que auxilia no aprendizado dos alunos.
Buscamos sempre criar formas inovadoras para ensinar. Gosto desse desafio constante no
curso de Pedagogia”.
O(A) professor(a) P1F respondeu: “Acho que elas devem estar presentes em todo o
processo de docência”.
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Por outro lado, alguns(as) professores(as) reportaram dificuldades com a mudança e
a proposição de práticas pedagógicas inovadoras, ante o desafio do novo, e em relação ao
engajamento dos(as) estudantes, essencial para a consolidação da cultura inovadora no
processo de ensino-aprendizagem. É o que se observa nas respostas:
O(A) professor(a) P6A respondeu: “O aluno precisa aderir a proposta inovadora.
Temos uma cultura de esperar muito do professor, o que impede muitos alunos a serem
proativos”.
O(A) professor(a) P7A respondeu: “A experiência até o momento é gratificante e
com bons resultados. Contudo, há necessidade de envolver os alunos em todas as etapas da
aplicação do método de Maguerez”.
O(A) professor(a) P9A respondeu: “Tudo que é novo, angustia, gera desconforto.
Mas, após, foi muito gratificante!”
O(A) professor(a) P1B respondeu: “Alunas não estão acostumadas com práticas
inovadoras. É um desafio constante engaja-las nestas atividades, visto que nem sempre estão
dispostas”.
O(A) professor(a) P2C respondeu: “A maior dificuldade se dá com estudantes do
período noturno que vem com uma carga horário de trabalho extenuante e algumas atividades
precisam ser ressignificadas e reorientadas”.
O(A) professor(a) P2D respondeu: “Tive que aprender e me adaptar ao novo.
Aprender sempre...”.
Ainda, constata-se que houve, por parte de alguns(as) professores(as) entendimento
equivocado da pergunta, reportando-se a práticas de ensino remoto. É o caso dos(as)
professores(as) P3A e P4A:
O(A) professor(a) P3A respondeu: “Uma das dificuldades são os acessos aos meios
tecnológicos para muitos alunos”.
O(A) professor(a) P4A respondeu:
Num primeiro momento senti estranheza e dúvidas em relação a conseguir ou não
desenvolver boas práticas em aulas on line, já que presencialmente isso já era mais
fácil. Após esse primeiro momento, foi importante me abrir para aprender a
desenvolver uma prática sem a presencialidade. Além de aprender, superar o limito
do medo de não dar certo de desenvolver atividades diferentes com a turma. Há
necessidade sim de inovar, os acadêmicos precisam e o momento em que estamos
vivendo nos obriga a isso. (P4A).

Já em relação à segunda parte da pergunta, esta permitia que os(as) professores(as)
avaliassem suas práticas, analisando o que poderiam fazer para melhorá-las.
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Nas respostas, alguns(as) limitaram-se a demonstrar sua satisfação com os resultados
alcançados, sem apontar nenhum aspecto que poderia ser melhorado em relação a sua própria
prática, conforme se observa nas respostas dos(as) professores(as) P1A, P7A e P2F.
O(A) professor(a) P1A respondeu: “[...] o resultado foi amplamente satisfatório na
minha avaliação e dos estudantes”.
O(A) professor(a) P7A respondeu: “A experiência até o momento é gratificante e
com bons resultados. Contudo, há necessidade de envolver os alunos em todas as etapas da
aplicação do método de Maguerez”.
O(A) professor(a) P2F respondeu: “Já trabalho dessa forma há um bom tempo e
sempre faço avaliações e aprimoramentos. Mas, no geral, estou bem satisfeito com a
caminhada”.
Outros(as) professores(as) realizaram a análise e avaliação de suas práticas e
apontaram aspectos que poderiam ser melhorados. É o que se observa nas respostas dos(as)
professores(as) P3A, P5A, P11A, P1B, P2B, P1C e P1E.
O(A) professor(a) P3A respondeu: “Creio que explicar os procedimentos antes de
aplicar as metodologias poderia ter evitado alguns problemas que ocorreram”.
O(A) professor(a) P5A respondeu:
Ao concluirmos um trabalho, sempre se percebe que algo poderia ter sido feito
diferente a fim de melhorar os resultados. Sempre há mais o que fazer por parte dos
profissionais que ensinam e os profissionais que aprendem. A diferença está na
organização, no planejamento, na sensibilização, no engajamento e no
comprometimento de todo o grupo envolvido. (P5A).

O(A) professor(a) P11A respondeu:
Sinto que posso sempre melhorar, com novas ideias e propostas inovadoras, e faço
sempre uma avaliação minha, enquanto docente, porque a aprendizagem é um
processo contínuo onde professor e aluno aprendem e ensinam. Uma coisa que sinto
que posso melhorar é organizar melhor o tempo das atividades e orientar mais os
alunos porque as vezes eles não entendem bem a proposta. (P11A).

O(A) professor(a) P1B respondeu: “Quanto aos resultados, tento ajustar cada
atividade em seu decorrer para favorecer os processos de aprendizagem das discentes”.
O(A) professor(a) P2B respondeu: “De diferente considero que talvez organizar um
ebook com todo o material produzido (cases e os problemas)”.
O(A) professor(a) P1C respondeu: “Creio que eu poderia escrever sobre elas. O fato
de responder a esse questionário, possibilitou a reflexão das práticas. Portanto, poderia
escrever mais sobre os seus desenvolvimentos”.
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O(A) professor(a) P1E respondeu: “Buscamos sempre criar formas inovadoras para
ensinar. Gosto desse desafio constante no curso de Pedagogia”.
Destacam-se, nas respostas dos(as) professores(as), elementos que eles(as) próprios
analisam que podem melhorar em suas práticas, como explicar mais as atividades antes de
realizá-las, para o seu correto entendimento; organizar melhor o tempo das atividades;
orientar as atividades; e até mesmo produzir um e-book com as atividades realizadas pelos(as)
educandos(as). É interessante que os(as) professores(as) destacam que sempre é possível
melhorar os resultados, e para isto, a reflexão, a análise e a avaliação são essenciais, como
destaca o(a) professor(a) P11A, quando afirma que avalia constantemente suas práticas, no
intuito de se melhorar e de aprender.

5.3.2.1 Considerações sobre como os(as) professores(as) se sentiram realizando práticas
pedagógicas inovadoras

A análise das respostas dos(as) professores(as) na pergunta 6b permite algumas
reflexões e considerações.
Percebe-se que essa pergunta levou os(as) professores(as) a um processo de reflexão
e de autoavaliação, pois, para respondê-la, foi necessário que eles(as) analisassem suas
próprias práticas, considerando como se sentiram ao realizá-las e o que poderiam fazer para
melhorá-las.
Assim, os(as) professores(as) realizaram a avaliação de suas práticas e apontaram
aspectos que poderiam ser melhorados, o que é muito importante em relação à prática
pedagógica, que se constitui na ação e reflexão docente.
É importante, também, para o aprendizado permanente da docência, pois permite o
conhecimento sobre os pontos fortes e os pontos frágeis da prática docente, aprimorando boas
práticas, melhorando outras, e, assim, enfrentando e sanando as dificuldades, especialmente,
em início de carreira, ou seja, reinventando-se e aprendendo continuamente.
Ainda, outro ponto a destacar é a importância da presente pesquisa para uma prática
docente reflexiva, criativa e inovadora, pois, responder essa pergunta permitiu aos(às)
professores(as) pensar sobre práticas já realizadas e repensá-las em uma nova perspectiva,
inovadora. A resposta do(a) professor(a) P1C demonstra isso ao afirmar: “O fato de responder
a esse questionário, possibilitou a reflexão das práticas”.
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É muito gratificante, enquanto pesquisadora, este retorno, que demonstra que a
pesquisa conseguiu atingir seus objetivos, de provocar a reflexão dos(as) professores(as)
participantes, promovendo a ressignificação da prática pedagógica.
Espera-se com os resultados desta pesquisa poder contribuir com um novo pensar
sobre os processos educativos e com a constituição de práticas pedagógicas inovadoras nos
processos formativos docentes.

5.4

CRITÉRIOS

QUE

OS(AS)

PROFESSORES(AS)

ATRIBUEM

À

PRÁTICA

PEDAGÓGICA INOVADORA
A pergunta 7 do instrumento de pesquisa consiste em: Na pergunta 5 você respondeu
se considera ou não suas práticas inovadoras. De acordo com sua resposta naquela
pergunta, responda: Por quê? Posicione-se a respeito, manifestando sua compreensão sobre
o que é uma “prática pedagógica inovadora”.
Esta pergunta objetiva verificar o que motivou as respostas dos(as) professores(as)
participantes na pergunta anterior sobre como consideram suas práticas pedagógicas, se
inovadoras ou não inovadoras. De acordo com a resposta naquela pergunta, os(as)
professores(as) foram convidados(as) a se posicionar, manifestando sua compreensão sobre o
que é uma prática pedagógica inovadora. Trata-se de uma pergunta aberta, portanto, de livre
resposta pelos(as) participantes da pesquisa.
A presente pergunta está atrelada ao objetivo de pesquisa: analisar os critérios que
os(as) professores(as) formadores(as) nos cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino
Superior da Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe, utilizam para
considerar as práticas pedagógicas inovadoras.
Esta análise é importante para conhecimento da concepção de cada professor(a),
sobre o que significa para ele(a) uma prática pedagógica inovadora, uma vez que toda prática
possui uma base de sustentação teórica. Nesse sentido, vale mencionar a resposta do(a) P8A,
que demonstra consciência sobre a relação entre teoria e prática na atuação docente, nem
sempre aparente: “Cada inovação possui um projeto formativo, uma base de sustentação
teórica, que muitas vezes não é aparente”.
Daí a intencionalidade da práxis, que envolve planejamento e definição de objetivos
e métodos, considerando que aluno(a) se busca formar. Dessa forma, o planejamento se
concretiza na prática pedagógica, e a definição dos objetivos, bem como os caminhos
adotados para alcançá-los, baseiam-se nas teorias que sustentam a prática. Por isso é
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importante conhecer a concepção teórica que fundamenta a prática docente e, a partir desta
conhecer os critérios que levam o(a) professor(a) a considerar sua prática inovadora ou não
inovadora, o que, por sua vez, é fundamental para a análise das práticas.
A partir das respostas dos(as) professores(as) participantes foi possível identificar
critérios utilizados por eles(as) para definir uma prática inovadora, cujos elementos centrais
são apresentados no Quadro 12, em ordem crescente, de acordo com o número de respostas
em que se observam.
Vale ressaltar que algumas respostas contêm mais de um elemento central, por isso, o
número de ocorrências não corresponde ao número de participantes, em razão de conterem
mais de um argumento nas respostas.
Quadro 12 – Critérios utilizados pelos(as) professores(as) para definir uma prática pedagógica inovadora
Nº de
Elementos centrais
Ocorrências
ocorrências
P1A, P3A, P4A, P5A, P6A, P7A, P2B, P1C, P2C,
Protagonismo dos(as) estudantes
11
P1E, P1F
Ruptura com o tradicional
P3A, P10A, P11A, P1B, P1C, P2C, P2F
07
Novo
P2A, P3A, P8A, P10A, P2D
05
Tecnologias
P7A, P9A, P2B
03
Pesquisa
P1A, P5A
02
Metodologias ativas
P1D
01
Fonte: dados da pesquisa.

As respostas ao questionário de pesquisa permitiram observar que não há um
entendimento único entre os(as) professores(as) participantes sobre o que se entende por
prática pedagógica inovadora, cujas compreensões divergem nos critérios utilizados para
definir o que é uma prática pedagógica inovadora. Tal observação confirma a teoria segundo
a qual o termo inovação pedagógica possui caráter polissêmico, plural e complexo,
assumindo uma série de significados, de acordo com as diferentes concepções
epistemológicas dos sujeitos (CARBONELL, 2002; TAVARES, 2018).
As respostas apresentam alguns elementos centrais que auxiliam a compreensão
sobre os critérios que os(as) professores(as) participantes utilizaram para definir suas práticas
como inovadoras ou não inovadoras, e que auxiliarão na análise da condição destas em
constituírem-se inovadoras. São eles: protagonismo dos(as) estudantes; ruptura com o
tradicional; novo; tecnologias; pesquisa; e metodologias ativas.
Na sequência, são analisados cada um desses elementos centrais, considerando-os no
contexto de cada resposta.
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Para iniciar, apresenta-se no Quadro 13 as respostas dos(as) professores(as), nas
quais é possível se identificar o elemento central: protagonismo dos(as) estudantes, que
aparece, de forma implícita ou explícita, em 11 das 20 respostas.
Quadro 13 – Protagonismo dos(as) estudantes como elemento central nas respostas (continua)
Ocorrência
Excerto das respostas
P1A
Acho inovadora na medida em que promove a ampla participação dos estudantes [...]
[...] dar ao aluno um novo papel na aula. Hoje faço uma gestão diferenciada das aulas, com mais
P3A
tempo para a ação do aluno.
[...] porque consegui colocar as acadêmicas em ação, responsabilizando-as pelos trabalhos, pela
P4A
aprendizagem.
Considero minhas práticas inovadoras porque efetivamente deliberam aos acadêmicos o fazer, o
P5A
atuar, o ler, o pesquisar, o construir um conhecimento [...]
Considero inovadora pois durante todo o processo procuramos colocar o aluno como sujeito da
P6A
aprendizagem [...].
Prática pedagógica inovadora é aquela que envolve os acadêmicos de forma intensa e
P7A
significativa em todos os processos de ensino-aprendizagem [...].
P2B
Inovadora pois o aluno é o protagonista.
P1C
Prática inovadora requer sair da margem e ir para o centro. [...]
Uma prática pedagógica inovadora entendo a necessidade de conduzir o processo das aulas de
P2C
uma forma que os/as estudantes possam se envolver e produzir seus significados com os
conteúdos vislumbrando suas práticas atuais e/ou futuras.
É uma prática que estimula o interesse dos alunos, que considera a realidade, as dificuldades e as
P1E
potencialidades dos alunos.
P1F
[...] é aquela que considera o protagonismo do estudante.
Fonte: dados da pesquisa.

Percebe-se, pelas respostas dos(as) professores(as), que, tal como aconteceu com a
compreensão em relação à prática pedagógica inovadora, também se apresentam formas
diferenciadas de se compreender o protagonismo dos(as) estudantes, cujo termo assume
sentidos diversos no discurso dos(as) professores(as), conforme se apresenta no Quadro 14,
em ordem crescente, de acordo com o número de respostas. Vale ressaltar que o número de
ocorrências não corresponde ao número de participantes, em razão de algumas respostas
conterem mais de um argumento.
Quadro 14 – Protagonismo dos(as) estudantes: sentidos atribuídos pelos(as) professores(as) (continua)
Sentido atribuído
Excerto das respostas
Ampla participação dos estudantes. (P1A)
Mais tempo para a ação do aluno. (P3A)
Participação dos(as)
Colocar as acadêmicas em ação. (P4A)
alunos(as)
Deliberam aos acadêmicos o fazer, o atuar, o ler, o pesquisar, o construir um
conhecimento (P5A)
Estimula o interesse dos alunos (P1E)
Dar ao aluno um novo papel na aula (P3A)
Aluno(a) como sujeito da Responsabilizando-as pelos trabalhos, pela aprendizagem. (P4A)
aprendizagem
O aluno como sujeito da aprendizagem (P6A)
Sair da margem e ir para o centro. (P1C)
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Quadro 14 – Protagonismo dos(as) estudantes: sentidos atribuídos pelos(as) professores(as) (continuação)
Sentido atribuído

Excerto das respostas

Aprendizagem
significativa

Os acadêmicos de forma intensa e significativa em todos os processos de ensinoaprendizagem (P7A)
Os/as estudantes possam se envolver e produzir seus significados com os
conteúdos (P2C)
Considera a realidade, as dificuldades e as potencialidades dos alunos (P1E)

Fonte: dados da pesquisa.

O protagonismo discente apresenta-se como uma condição de inovação, pois, além
de romper com a relação sujeito-objeto moderna, reconhece os(as) alunos(as) como sujeitos
da prática pedagógica (CUNHA, 2019).
A seguir, passa-se a analisar os sentidos atribuídos ao protagonismo dos(a)
estudantes.
Segundo Ferreti et al. (2004), o protagonismo discente não é um conceito novo, pois
data da década de 1920-1930, com base nos estudos de Dewey, adotados por educadores(as) e
teóricos(as) da educação no Brasil. Os autores ressaltam que o protagonismo discente é um
conceito passível de diversas interpretações, geralmente associado a outros conceitos, como:
participação, autonomia, cidadania e responsabilidade social. “Ou seja, um autor pode-se
referir a "protagonismo" em contextos em que outro falaria de "participação", e vice-versa,
havendo, ainda, casos em que as duas expressões são usadas como sinônimos”. (FERRETI et
al., 2004, p. 413).
A origem do termo participação vem do grego protoquer, que significa o principal e
agonsignifica, que quer dizer luta, ou seja, o lutador principal. Levado ao teatro, o termo
passou a designar o ator principal. Já na educação, o termo protagonismo designa a atuação
do(a) aluno(a) como “personagem principal de uma iniciativa, atividade ou projeto voltado
para a solução de problemas reais. O cerne do protagonismo, portanto, é a participação ativa e
construtiva na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla”. (COSTA, 2001,
p. 10).
Em relação ao sentido de participação dos(as) alunos(as), encontra-se nas respostas
dos(as) professores(as): P1A, P3A, P4A, P5A, P1E.
O(A) professor(a) P1A entende que sua prática é inovadora “[...] na medida em que
promove a ampla participação dos estudantes”.
O(A) professor(a) P3A respondeu: “Hoje faço uma gestão diferenciada das aulas, com mais
tempo para a ação do aluno”.
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O(A) professor(a) P4A respondeu: “[...] porque consegui colocar as acadêmicas em
ação [...]”.
O(A) professor(a) P5A considera suas práticas inovadoras porque “[...] efetivamente
deliberam aos acadêmicos o fazer, o atuar, o ler, o pesquisar, o construir um conhecimento”.
O(A) professor(a) P1E entende que “é uma prática que estimula o interesse dos
alunos”.
Cunha (2019) compreende que a gestão participativa constitui uma das dimensões
que caracterizam as experiências inovadoras. “Nela os sujeitos do processo inovador
participam da experiência, desde a concepção até a análise dos resultados. Nesse sentido há
uma quebra com a estrutura vertical de poder responsabilizando o coletivo do processo de
ensino e aprendizagem pelas propostas formuladas”. (CUNHA, 2019, p. 25).
Assim, o protagonismo discente implica a participação efetiva dos(as) alunos(as) no
processo de ensino-aprendizagem, de construção do conhecimento, o que, por sua vez,
implica na problematização e na reflexão crítica do saber, ou seja, em ser participante no
pensar, não só no fazer; exercitar a autonomia, construir e construir-se; ser agente de sua
própria formação. Para isso, o(a) aluno(a) precisa atuar como protagonista dentro e fora da
escola, como sujeitos de transformação, em uma perspectiva emancipatória, ou seja, não ser
protagonista somente na escola e para a escola, mas na construção de um conhecimento
construído na escola e vivenciado na sociedade, mobilizando os conhecimentos para que a
finalidade da educação não fique restrita à escola, e sim, assuma sua finalidade sócioeducativa, por meio da reflexão crítica e problematização do conhecimento. Do contrário o(a)
aluno(a) permanecerá na condição passiva de mero(a) receptor(a).
Por outro lado, a participação ativa do(a) aluno(a) em seu processo educativo
representa uma mudança em relação ao seu papel em sala de aula, de objeto para sujeito do
conhecimento. À essa mudança de papel em relação à postura e atuação do(a) aluno(a) nos
processos de ensino-aprendizagem, como sujeito da aprendizagem, atribuiu-se também
sentido de protagonismo discente por alguns(as) professores(as): P3A, P4A, P6A e P1C.
O(A) professor(a) P3A respondeu: “[...] dar ao aluno um novo papel na aula”.
O(A) professor(a) P4A respondeu: “[...] porque consegui colocar as acadêmicas em
ação, responsabilizando-as pelos trabalhos, pela aprendizagem”.
O(A) professor(a) P6A respondeu: “considero inovadora, pois durante todo o
processo procuramos colocar o aluno como sujeito da aprendizagem, lógico que sem o
professor perder a autoridade de professor”.
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O(A) professor(a) P1C entende que a “prática inovadora requer sair da margem e ir
para o centro”.
Nesse sentido, Cunha (2019, p. 27) entende que ser protagonista de sua
aprendizagem implica “a participação dos alunos nas decisões pedagógicas, a valorização da
produção pessoal, original e criativa dos estudantes, estimulando processos intelectuais mais
complexos e não repetitivos”, afastando-se dos parâmetros únicos e estimulando a autoria dos
aprendizes na construção do conhecimento.
Imbernón (2012) assinala que, geralmente, verificam-se dois polos opostos em
relação ao processo de ensino-aprendizagem: a aprendizagem passiva, quando o(a)
professor(a) assume o protagonismo durante a aula explicativa, e a aprendizagem ativa, em
que os(as) alunos(as) exercem maior protagonismo na participação do ensino-aprendizagem.
Entende-se que o(a) aluno(a) é protagonista quando assume uma postura ativa e
participativa, colocando-se, assim, no centro do seu processo de aprendizagem, ou seja,
saindo da margem e deslocando-se para o centro, como mencionado pelo(a) P1C, em
oposição à postura de mero(a) expectador(a), característica da pedagogia tradicional.
Na prática pedagógica tradicional o centro do processo de ensino-aprendizagem está
no(a) professor(a), na condição de sujeito ativo. Já o(a) estudante não é compreendido(a)
como sujeito, mas como objeto, em uma postura passiva, submissa à autoridade do(a)
professor(a). Becker (2012) denominou esse modelo pedagógico de pedagogia diretiva.
No modelo da pedagogia diretiva, o(a) professor(a) dá aula. É ele quem ensina,
enquanto os(as) alunos(as) aprendem. O(a) professor(a) age assim porque acredita no mito da
transmissão do conhecimento e porque considera o(a) aluno(a) como uma tábula rasa frente a
cada novo conteúdo. Tal concepção é legitimada por uma epistemologia, segundo a qual o
sujeito é totalmente determinado pelo mundo do objeto, o que, em sala de aula, se representa
na figura do(a) professor(a). Nessa relação, ensino e aprendizagem encontram-se em polos
opostos: o(a) professor(a) jamais aprenderá e o(a) aluno(a) jamais ensinará. É o modelo, por
excelência, do fixismo, da reprodução, do conservadorismo, do autoritarismo, da
heteronomia, do silêncio da crítica, da atividade reflexiva, filosófica ou científica. “[...] O
produto acabado dessa escola é alguém que renunciou ao direito de pensar e que, portanto,
desistiu de sua cidadania e do seu direito ao exercício da política no seu mais pleno
significado.” (BECKER, 2012, p. 16).
Tal como na educação bancária (FREIRE, 2020), esse modelo de ensino não prevê a
participação do(a) aluno(a), pois o(a) considera objeto, não sujeito. Ao(à) aluno(a), na
condição de depositário(a) passivo(a) dos conteúdos transmitidos pelo(a) professor(a), cabe
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apenas o trabalho de copiar e memorizar para a obtenção de bons resultados, não para o seu
desenvolvimento. Nesse modelo, portanto, o(a) aluno(a) está à margem do processo e nada se
faz para que passe ao centro.
Porém, é importante ressaltar que a passagem do(a) aluno(a) da margem para o
centro do processo educativo não consiste em simples inversão de papéis, ou seja, tornar o(a)
aluno(a) protagonista não significa deslocar o(a) professor(a) do centro para a margem.
Volkweiss et al (2019) chama a atenção nesse sentido, pois esta tem sido uma situação
comum, atribuir-se ao(à) professor(a) a função de orientador(a), minimizando a dimensão do
ensino e deslocando o eixo para a aprendizagem. Becker (2012) identificou este modelo
pedagógico como pedagogia não diretiva.
No modelo da pedagogia não diretiva, o(a) professor(a) é um auxiliar do(a) aluno(a),
um facilitador, que deve interferir o mínimo possível, pois prevalece o regime de laissezfaire, quer dizer, deixar fazer. Neste modelo, o(a) professor(a) acredita que o(a) aluno(a)
aprende por si mesmo, cabendo à ação docente auxiliar sua aprendizagem, despertando o
conhecimento que já está nele(a). A epistemologia que sustenta essa postura pedagógica é a
apriorista, imbuído da qual o(a) professor(a) renuncia à essência da ação docente, que é a
intervenção educativa. Nessa relação, “o polo do ensino é desautorizado, e o da
aprendizagem, ou do(a) aluno(a), é tornado absoluto”. (BECKER, 2012, p. 20).
Inverte-se, assim, a lógica do processo de ensino-aprendizagem tradicional ou
diretivo. O(A) aluno(a) passa ao centro do processo educativo, porém, de forma não diretiva,
ou seja, ele(a) é o sujeito ativo, enquanto o(a) professor(a) assume postura passiva, passando
do centro para a periferia.
Esse modelo pedagógico diminui o papel docente, reduzindo-o a um auxiliar do(a)
aluno(a), e desvalorizando a prática docente. Assim, apesar do protagonismo do(a) aluno(a),
simplesmente desloca-se o papel de sujeito do processo, invertendo-se a lógica educativa
tradicional, porém o processo de ensino-aprendizagem permanece em desigualdade e
descompasso. Busca-se romper com o modelo tradicional de ensino, desigual, injusto e
infecundo, porém, legitima-se outro modelo de ensino tão injusto, desigual e infecundo
quanto aquele.
Segundo Becker (2012), tal modelo não se sustenta a longo prazo, pois o papel do(a)
professor(a) no processo de ensino é essencial para a aprendizagem do(a) aluno(a), uma vez
que ensino e aprendizagem não podem dar-se isoladamente.
A relação vai perdendo sua fecundidade na exata medida dessa absolutização. Em
outras palavras, a relação torna-se impossível na mesma medida em que pretende
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avançar. Ensino e aprendizagem não conseguem fecundar-se mutuamente: a
aprendizagem por julgar-se autossuficiente, e o ensino por ser proibido de interferir.
O resultado é um pseudoprocesso que caminha invitavelmente para o fracasso, com
prejuízo imposto a ambos os alunos. (BECKER, 2012, p. 20).

Assim, por mais que seja importante superar o modelo tradicional de ensino e a
condição de objeto do(a) aluno(a), possibilitando-lhe ser protagonista em seu processo
educativo, também é importante que o(a) professor(a) mantenha-se como sujeito no processo
de ensino-aprendizagem. Portanto, pensar a gestão participativa é envolver professor(a) e
aluno(a) no processo educativo, sem privilegiar um(a) em detrimento do(a) outro(a). Ou seja,
o protagonismo do(a) aluno(a) não pode implicar na desconsideração do papel de sujeito
formador do(a) professor(a), até porque é a ação docente que possibilita ao(à) aluno(a)
desenvolver e exercer seu protagonismo, em um processo de interação com o(a) professor(a),
fortalecendo a autonomia de ambos, como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem.
A gestão participativa não significa que o professor abdica de seu papel profissional,
que sempre difere do que é atribuído aos alunos. O professor mantém a sua
responsabilidade na condução do processo, mas partilha com os estudantes as
decisões sobre os percursos e critérios adotados para definir a intensidade das
atividades, bem como acolhe sugestões sobre os rumos do trabalho desenvolvido. A
gestão participativa requer atitudes reflexivas frente ao conhecimento, pois
pressupõe a diversidade de compreensões valorativas e habilidades para tratar com a
complexidade. (CUNHA, 2019, p. 25).

Esta é uma questão relevante a se pensar e também uma forma de se revisitar e
refletir sobre a prática pedagógica docente, em uma perspectiva de cooperação mútua, como
cita Becker (2012), ao identificar um terceiro modelo pedagógico: a pedagogia relacional.
Neste modelo, o(a) professor(a) compreende que o(a) aluno(a) só aprenderá se construir um
conhecimento novo, agindo e problematizando a própria ação, apropriando-se dela e de seus
mecanismos íntimos. A aprendizagem é, por excelência, construção, e professor(a) e aluno(a)
são sujeitos que constroem-se mutuamente, mediados pelo conhecimento. Assim, o(a)
professor(a) constrói, a cada dia, sua docência, dinamizando seu processo de aprender,
enquanto os(as) alunos(as) constroem, a cada dia, sua discência, ensinando novos saberes
(BECKER, 2012).
No modelo pedagógico relacional, professor(a) e aluno(a) estão no centro do
processo educativo, ambos(as) ativos(as) e protagonistas no processo de ensinoaprendizagem. Há um equilíbrio e um processo de trocas, de interação entre professor(a) e
aluno(a), de ensinar e aprender mútuos, em que o(a) professor(a) aprende enquanto ensina e
o(a) aluno(a) ensina enquanto aprende. Reconhece-se, assim, tanto os(as) alunos(as) como
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os(as) professores(as) como sujeitos da prática pedagógica, em posições diferentes, mas
ambos ativos nos seus processos de aprendizagens (CUNHA, 2019).
Ainda, ressalta Becker (2012) que neste processo, o que avança é a condição prévia
do aprender e do conhecimento, a capacidade de apropriar-se criticamente da realidade social
e construir novos conhecimentos. Em uma palavra, trata-se de construir o mundo e não de
reproduzi-lo para fazer-se e ser-se sujeito.
Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa,
é educado em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos,
assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os
argumentos de autoridade já não valem [...]. Já agora ninguém educa ninguém, como
tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão
mediatizados pelo mundo. (FREIRE, 2020, p. 39).

Não há, pois, marginalizados(as) porque ambos, professor(a) e aluno(a), estão no
centro do processo educativo, ensinando e aprendendo um(a) com o(a) outro(a). Ao se colocar
o(a) aluno(a) como sujeito, assume-se uma perspectiva crítica de ensino e de formação, pois
já não se considera o(a) aluno(a) mero objeto passivo na escola e na sociedade, e sim ser
pensante, atuante no mundo, capaz de transformar-se e transformar a realidade, tendo em vista
um processo formativo mais igualitário, em condições e oportunidades para todos, de forma
que professores(as) e alunos(as) tenham condições de desenvolver-se e exercerem sua
autonomia enquanto sujeitos no mundo. Para que possam ser no mundo, não apenas estar no
mundo.
Volkweiss et al. (2019, p. 2) assinalam que “pensar em protagonismo do estudante é
um convite à reflexão docente” pois o protagonismo discente é fundamental para a construção
do conhecimento durante sua formação, bem como para o desenvolvimento de sua autonomia
e cidadania. Porém, para que o(a) aluno(a) se torne protagonista de sua aprendizagem, faz-se
necessário criar condições que respaldem o processo de construção de seu ser, o que também
é trabalho do(a) professor(a), conforme afirma Imbernón (2012, p. 58):
Pode-se ter a impressão de que fazer com que os alunos participem da aula supõe
que os professores não façam nada. Mas não é o que acontece. Levar os alunos a
participar implica maior preparo da atividade, um acompanhamento durante sua
execução e uma adequada apresentação dos resultados para toda a classe.

Nesse sentido, o(a) aluno(a) é protagonista, constrói conhecimento e se constrói
nesse processo. Porém, não sem a intervenção atuante do(a) professor(a), como mediador(a),
aquele(a) que faz a ponte entre o(a) aluno(a) e o conhecimento. Assim, dizer que o(a) aluno(a)
é protagonista não anula nem diminui o papel do(a) professor(a), pelo contrário, o(a)
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reconhece como figura central no processo de aprender do(a) aluno(a), de forma que “[...] os
educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber
ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. (FREIRE, 2020, p. 26).
Pode-se pensar, vulgarmente, que na perspectiva tradicional o(a) professor(a) seja
sujeito do processo de ensino-aprendizagem, porém, trata-se de uma inverdade, afinal, quem é
sujeito tem autonomia para exercer sua prática, o que não acontece no modelo tradicional de
ensino, no qual o(a) professor(a) é mais um figurante social a serviço dos interesses
dominantes, mais um(a) executor(a) do que um sujeito pensante e atuante na formação dos(as)
alunos(as), até porque ele(a), no seu processo formativo, também assumiu uma postura
passiva.
Volkweiss et al. (2019) compreende que o(a) professor(a) necessita ser protagonista
do processo educativo para possibilitar a seus(suas) alunos(as) também sê-lo. Professores(as)
que apenas instruem, repassando conteúdo dos livros, sem nada acrescentar ou sem quaisquer
reflexões e posicionamentos, que repassam estes conteúdos de forma praticamente mecânica e
muitas vezes descontextualizada e fragmentada, desprovida de significado para os(as)
alunos(as), e que estimulam o reproduzir igualmente mecânico dos conteúdos, não são
protagonistas no ensinar e tampouco poderão instigar seus(suas) alunos(as) a sê-lo no
aprender.
De fato, um professor sem autonomia para a elaboração de materiais e textos
próprios, preocupado apenas com o cumprimento de exigências legais, não
demonstrando e tampouco incentivando o espírito crítico de seus estudantes,
provavelmente encara os alunos como indivíduos passivos frente à sua
aprendizagem, não estimulando assim a formação e desenvolvimento de alunos
protagonistas. (VOLKWEISS et al., 2019, p. 3).

Por outro lado, o(a) professor(a) que promove uma prática que desafia, que instiga
o(a) aluno(a) a conhecer, investigar, criar e apreender, torna sua prática inovadora e incentiva
seu(sua) aluno(a) a colocar-se em uma posição ativa em relação ao seu processo de
construção de conhecimento. Além disso, assume uma postura crítica, que envolve o pensar, o
interpretar, o compreender e o produzir conhecimento, sendo sujeito no seu processo de
formação e de transformação, incentivando os(as) alunos(as) a também sê-lo.
Segundo Freire (2020, p. 26), é dever do(a) educador(a) democrático(a), na sua
prática docente, reforçar a capacidade crítica do(a) educando(a), sua insubmissão, o que
implica a presença de “educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos,
rigorosamente curiosos, humildes e persistentes”, em um processo no qual os saberes não
podem ser simplesmente transferidos.
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Freire (2020, p. 22) também afirma que “ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para sua produção”, ou seja, mais que copiar conteúdos, faz parte do
aprendizado e da constituição do ser do(a) educando(a), refletir sobre o conteúdo,
criticamente, reelaborá-lo e construí-lo para que este conhecimento seja a base de sua
formação e de sua atuação no mundo.
Transmitir conhecimento não é ensinar e sem ensino não há aprendizagem, pois,
como assinala Freire (2020, p. 36), “não há docência sem discência”. Reproduzir conteúdo
não é aprender, uma vez que consiste em copiar o que está nos livros. Não é, portanto, um
processo crítico-reflexivo para o(a) aluno(a) nem para o(a) professor(a).
A formação crítica e reflexiva começa pela práxis docente, pois, enquanto prática
social, com intencionalidade, busca-se formar sujeitos sociais. Por isso, a importância da
reflexão sobre a prática pedagógica e sobre que aluno(a) se quer formar. É por meio da ação
docente que se estimula a formação crítica e o desenvolvimento da autonomia e do
protagonismo docente e discente. Logo, compreende-se que o verdadeiro papel de sujeito
protagonista, tanto para o(a) aluno(a) como para o(a) professor(a), se constitui a partir do
rompimento com os vínculos do modelo tradicional de ensino, que restringe a ação dos(as)
professores(as) e alunos(as).
Assim, o(a) professor(a) formador deve buscar, por meio de sua práxis, favorecer a
criação de espaços de reflexão para que os(as) alunos(as) sejam protagonistas de seu próprio
processo de aprendizagem. Para tanto, é fundamental sua atuação como mediador(a) da
criticidade e do protagonismo do(a) aluno(a), por meio de uma prática pedagógica
problematizadora, reflexiva e desafiadora.
O(a) professor(a) que pauta sua prática pedagógica na perspectiva de mediação e de
interação com o(a) aluno(a), que (a)o instiga a ir em busca e construir conhecimento nega a
fórmula tradicional de reprodução de conteúdo e de padronização de sujeitos. Tal prática pode
ser considerada inovadora a partir do momento em que promove o protagonismo dos(as)
alunos(as), tendo como fim “outro tipo de conhecimento e uma participação mais ativa
dos(as) alunos(as) no processo de aprendizagem.” (CARBONELL, 2002, p. 16).
Importante ressaltar que isso não diminui nem desfaz o papel docente, pois ao atuar
no desenvolvimento da autonomia do(a) aluno(a), o(a) professor(a) atua na consolidação de
sua própria autonomia, em um processo dialético de ensinar e aprender e de aprender e
ensinar, como compreendia Freire (2020).
A aprendizagem significativa é outro sentido, em relação ao protagonismo dos(as)
alunos(as), que se destaca nas respostas dos(as) professores(as) P7A, P2C e P1E.

142

O(A) professor P7A respondeu: “prática pedagógica inovadora é aquela que envolve
os acadêmicos de forma intensa e significativa em todos os processos de ensino-aprendizagem
[...]”.
O(A) professor P2C respondeu: “Uma prática pedagógica inovadora entendo a
necessidade de conduzir o processo das aulas de uma forma que os/as estudantes posso se
envolver e produzir seus significados com os conteúdos vislumbrando suas práticas atuais
e/ou futuras”.
O(A) professor P1E respondeu: “é uma prática que estimula o interesse dos alunos,
que considera a realidade, as dificuldades e as potencialidades dos alunos”.
Segundo Cunha (2019, p. 27), o protagonismo discente assume uma importante
condição para a aprendizagem significativa, a partir de uma participação ativa no processo
educativo. Nesse sentido, a participação do(a) aluno(a) o(a) auxilia no processo de
compreensão e construção do conhecimento, conferindo-lhe significado, uma vez que é um
conhecimento construído, refletido, problematizado pelo(a) aluno(a), não somente recebido e
depositado, sem a sua participação.
Imbernón (2012) entende que na aprendizagem ativa os(as) alunos(as) exercem
maior protagonismo e participação no ensino, fazendo com que a aprendizagem se consolide
de forma mais significativa. Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980), a aprendizagem
significativa, é um processo por meio do qual uma nova informação apreendida se relaciona
aos conhecimentos prévios dos(as) estudantes, de forma relevante, ampliando os
conhecimentos destes e promovendo a aprendizagem. É, portanto, fundamental que neste
processo de construção do conhecimento, os conteúdos apreendidos sejam significativos para
os(as) estudantes, de maneira que possam exercer o protagonismo em seu processo de
aprendizagem e para que esta realmente se efetive.
Para tanto, partir da realidade dos(as) alunos(as), considerando seus conhecimentos
já adquiridos e sua realidade de vida, é essencial para articular o ensino com as situações reais
em que o(a) estudante possa vivenciar o saber na prática, desde sua formação, de forma
significativa. Nesse sentido, importa ressaltar as respostas dos professores P2B e P5A, que
fazem referência ao mercado de trabalho ou à prática profissional:
O(A) professor(a) P2B menciona “são situações de estudo de caso reais, o que
prepara melhor o futuro acadêmico para o mercado de trabalho”.
O(A) professor(a) P5A menciona “[...] um conhecimento, considerado por todos,
válido e importante para a sua prática profissional”.
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Vale salientar que o saber deve ser a base para a formação prática, pois esta, sem o
domínio teórico, é superficial e pragmática. A práxis pedagógica, transformadora por
natureza, visa a formação crítica dos sujeitos. Para tanto, fundamenta-se na teoria, munindo-se
dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento da prática transformadora. É essa
articulação entre teoria e prática que confere criticidade ao processo formativo dos(as)
educandos(as) e que lhes possibilita desenvolver sua autonomia e seu protagonismo em sua
aprendizagem de forma significativa, pois é, justamente, a prática embasada no conhecimento
teórico que confere significado para a aprendizagem dos(as) educandos(as).
Para Imbernón (2012, p. 49), o método tradicional de ensino não é suficiente para
uma aprendizagem efetiva, adequada à realidade social. O autor entende que é função dos(as)
professores(as) criar condições para provocar uma relação significativa com o conhecimento,
a partir do desenvolvimento das potencialidades dos(as) alunos(as), cujo trabalho de
orientação e acompanhamento está muito presente nas pedagogias inovadoras, de forma que
“nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos se transformam em reais sujeitos da
construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do
processo”. Logo, esse voltar-se para o(a) aluno(a) também é uma tarefa do(a) professor(a)
mediador(a), que se preocupa em formar pessoas, ciente de que não trabalha com objetos,
visando educar, instruir e transformá-las (TARDIF, 2014).
Constata-se, assim, que o protagonismo discente, por meio da aprendizagem
significativa, é um elemento importante para o desenvolvimento da prática pedagógica
inovadora, pois visa superar paradigmas da metodologia tradicional, em especial, a prática de
ensino crítico-reflexiva, em lugar da transmissão de conteúdos prontos e acabados, sem
significado para os(as) educandos(as).
O segundo elemento central identificado como critério para definir o que é uma
prática inovadora, a partir da análise das respostas dos(as) professores(as) foi ruptura com o
tradicional, presente de forma implícita ou explícita, em 7 das 20 respostas, conforme se
apresenta no Quadro 15:
Quadro 15 – Ruptura com o tradicional como elemento central nas respostas (continua)
Ocorrência
P3A
P10A
P11A

Excerto das respostas
[...] não centrar em aulas expositivas [...].
[...] para além dos métodos e técnicas já conhecidas pelo mesmo, escapando dos moldes padrões
de desenvolvimento teórico.
Toda prática que foge do tradicional, e isso pode ser em relação ao aluno, à metodologia, à
avaliação, à postura do(a) professor(a) e aos objetivos de ensino, que tenha como objetivo a
mudança no ensino. Uma educação que faça a diferença e transforme.
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Quadro 15 – Ruptura com o tradicional como elemento central nas respostas (continuação)
Ocorrência

Excerto das respostas
Que reflitam de fato a educação libertadora da qual tanto falamos na pedagogia há tempos.

P1B

Deve ser inovadora no sentido de movimento, de transformação e principalmente de ensino e
aprendizagem de qualidade. A prática inovadora qualifica quem aprende e quem ensina.
[...] o agir pedagógico seja compreendido e encaminhado como agir dialógico. Mesmo que haja
recurso tecnológicos envolvidos, mas o fundamental é a interação dialógica para se compreender
a prática pedagógica inovadora.
Porque rompe com a lógica tradicional e transmissiva de ensino.

P1C
P2C

P2F
Fonte: dados da pesquisa.

Novamente, a partir das respostas dos(as) professores(as) participantes, pode-se
observar sentidos diversos em relação ao que se entende por ruptura com o tradicional,
conforme se apresenta no Quadro 16, em ordem crescente, de acordo com o número de
respostas e em ordem alfabética para os itens com número igual de ocorrências. Vale ressaltar
que o número de ocorrências não corresponde ao número de participantes, em razão de
algumas respostas conterem mais de um argumento.
Quadro 16 – Ruptura com o tradicional: sentidos atribuídos pelos(as) professores(as)
Sentido atribuído

Aula expositiva
(superação)

Transformação
(mudança)

Excerto das respostas
[...] não centrar em aulas expositivas [...]. (P3A)
[...] Para além dos métodos e técnicas já conhecidas pelo mesmo, escapando dos
moldes padrões de desenvolvimento teórico. (P10A)
Toda prática que foge do tradicional, e isso pode ser em relação ao aluno, à
metodologia [...]. (P11A)
Porque rompe com a lógica tradicional e transmissiva de ensino. (P2F)
[...] que tenha como objetivo a mudança no ensino. Uma educação que faça a
diferença e transforme. (P11A)
Que reflitam de fato a educação libertadora. (P1B)
[...] inovadora no sentido de movimento, de transformação [...]. (P1C)
[...] o fundamental é a interação dialógica para se compreender a prática
pedagógica inovadora. (P2C)

Fonte: dados da pesquisa.

A ruptura com o paradigma tradicional de ensino é um fator que caracteriza a prática
pedagógica inovadora (CARBONELL, 2012; CUNHA, 2019; IMBERNON, 2012; SAVIANI,
1980), o que se dá sob diversas perspectivas, considerando-se a amplitude da práxis
educativa.
Pensar a prática, em uma perspectiva de superação do modelo tradicional de ensino
implica em mudanças epistemológicas, ou seja, mudanças de paradigmas, que vão desde a
concepção do conhecimento até a sua problematização, em uma dimensão mais abrangente
que implica em mudança na finalidade da prática educativa.
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A ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender significa, principalmente,
compreender o conhecimento a partir de uma perspectiva epistemológica que
problematiza os procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da
ciência moderna. [...] a adesão à ruptura paradigmática significa o reconhecimento
de outras formas de produção de saberes, incorporando a dimensão sócio-histórica
do conhecimento e sua dimensão axiológica que une sujeito e objeto. (CUNHA,
2019, p. 24).

Busca-se, assim, nas respostas dos(as) professores(as) participantes, elementos que
caracterizem o processo de ruptura com o paradigma tradicional, e observa-se que estes
evidenciam-se, nas respostas, em sentidos diversos. Por isso, primeiro há que se compreender
os sentidos que os(as) professores(as) atribuem à ruptura com o tradicional, para depois se
compreender qual a sua relação com a constituição da prática pedagógica inovadora.
Inicia-se a análise pelo sentido de ruptura do modelo tradicional de ensino, por meio
da superação da aula expositiva, que é um elemento característico do modelo de ensino
convencional e conservador. Compreendem a prática pedagógica inovadora nesse sentido
os(as) seguintes professores(as): P3A, P10A, P11A e P2F.
O(A) professor(a) P3A respondeu: “[...] não centrar em aulas expositivas [...]”.
O(A) professor(a) P10A respondeu: “Prática pedagógica inovadora é aquela que
transmite uma experiência nova ao aluno para além dos métodos e técnicas já conhecidas pelo
mesmo, escapando dos moldes padrões de desenvolvimento teórico”.
O(A) professor(a) P11A respondeu: “Toda prática que foge do tradicional, em
relação ao aluno, à metodologia, à avaliação, à postura do professor e aos objetivos de ensino,
que tenha como objetivo a mudança no ensino”.
O(A) professor(a) P2F respondeu: “[...] porque rompe com a lógica tradicional e
transmissiva de ensino”.
As respostas destes(as) professores(as) têm em comum a compreensão de que a
inovação pedagógica se dá pela ruptura com a prática tradicional, a partir da mudança na
forma de ensinar, especialmente em relação à prática tradicional de transmissão de conteúdo,
por meio da aula expositiva.
Já a resposta de P10A apresenta uma ideia de ruptura com o tradicional, quando o(a)
professor(a) afirma que inovar é “[...] escapar dos moldes padrões de desenvolvimento
teórico”. Porém, na mesma resposta, o(a) professor(a) sugere uma prática tradicional de
ensino quando argumenta que “prática pedagógica inovadora é aquela que transmite uma
experiência nova ao aluno para além dos métodos e técnicas já conhecidas pelo mesmo”. A
transmissão de conteúdo é a base do ensino tradicional, logo, não pode ser associada à
inovação pedagógica. Transmitir experiências sugere uma visão empírica do processo de
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ensino-aprendizagem, mais centrado na experiência, que na práxis educativa. Há, ainda, uma
ideia de inovação ligada a novos métodos e técnicas, o que limita a visão pedagógica da
prática ao dar aula. Vê-se, portanto, nessa resposta, muitos elementos que caracterizam uma
concepção de ensino tradicional.
A prática tradicional sempre esteve ancorada na exposição do conteúdo pelo(a)
professor(a) ao aluno(a) ouvinte, em uma via de mão única, como uma espécie de palestra,
sem direito a questionamentos por parte do(a) aluno(a) (BECKER, 2012). Nessa lógica
bancária, professor(a) bom é aquele(a) que consegue transmitir mais conhecimento ao
aluno(a), e aluno(a) bom(boa) é aquele(a) que mais consegue acumular conhecimento.
Na educação bancária, ensinar é depositar, cujo método encontra lugar na narrativa
do(a) professor, que conduz à memorização mecânica dos conteúdos narrados, que vão
enchendo os(as) educandos(as), como afirma Freire (2020, p. 33): “Quanto mais vá enchendo
os educandos com seus depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem
docilmente encher, melhores educandos serão”.
Assim, a eficiência do(a) professor(a) se mede pela capacidade de transmitir
conhecimento ao(à) educando(a), utilizando-se, unicamente, da exposição oral. Conhecimento
este não produzido pelo(a) professor(a) nem pelo(a) educando(a). Um dos problemas da aula
expositiva, portanto, é não permitir a participação do(a) aluno(a). Outro problema é não
diversificar a metodologia de ensino, inteiramente centralizada na exposição oral pelo(a)
professor(a). A crítica à aula expositiva se dá, justamente, por essa imposição passiva ao(à)
aluno(a) como mero(a) ouvinte.
No entanto, isso não significa que a aula expositiva mereça ser abolida e rechaçada,
como ressalva Imbernón (2012, p. 15):
[...] O problema não está na aula expositiva, mas em como ela se apresenta na
prática, com se realiza a transmissão do conhecimento, de que maneira acontece; ou
seja, como essa aula expositiva se transforma em uma aula transmissora de
comunicação unidirecional e entediante.

O que se defende, então, é a reformulação ou a renovação da aula expositiva.
Segundo Anastasiou (2015), muitas alterações se fazem necessárias em relação à prática
docente, dentre as quais se destacam as estratégias utilizadas no que se refere à aula
expositiva tradicional, que fica sem razão de existir, porém, não se extingue a exposição do
conteúdo pelo(a) professor(a), e sim o modelo de aula clássica padrão, tradicional, jesuítica.
Nesse sentido, Imbernón (2012) propõe uma distinção entre o que considera uma
aula expositiva ou magistral e uma aula puramente transmissora de conhecimentos. Na
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primeira, embora o(a) professor(a) seja o centro do ensino, há possibilidade de interação com
os(as) alunos(as); já na segunda, o ensino é unidirecional, e o(a) professor(a) mais um busto
falante, que prescinde totalmente das características dos(as) alunos(as), bem como do
contexto e da participação destes(as).
Imbernón (2012) não pretende, com isso, condenar a aula expositiva no ensino
presencial ou a exposição oral do(a) professor(a), mas a forma com que ela se dá nos
processos educativos. Segundo o autor, dar uma aula expositiva é fácil, mas dar uma boa aula
magistral não. Na aula puramente transmissora de conhecimentos, os(as) professores(as) se
preocupam apenas com os conteúdos, pressupondo que a explicação destes basta para sua
apreensão pelos(as) educandos(as), mais preocupados(as) com os resultados do que com a
aprendizagem dos(as) alunos(as). Já na aula expositiva ou magistral, o(a) professor(a) não se
preocupa tanto em demonstrar seu saber, porque seu interesse volta-se para o processo de
aprendizagem dos(as) alunos(as), a partir do qual aprimora sua prática de ensino.
[...] Isso não significa que, muitas vezes, a aula expositiva não desenvolva
corretamente a compreensão de um assunto e não seja capaz de motivar os alunos.
Mas é importante que a partir dessa motivação e compreensão, os professores
apliquem novas estratégias para levar os alunos a analisar, trabalhar e refletir com o
objetivo de aumentar a aprendizagem. Será mais difícil, porém mais satisfatório,
ensinar a pensar que ensinar meus pensamentos. (IMBERNÓN, 2012, p. 21).

A aula expositiva é uma característica da metodologia tradicional de ensino. Consiste
no principal, quando não único, método de ensino neste modelo. Como se entende que o(a)
professor(a) é o único que sabe, enquanto o(a) educando(a) nada sabe, busca-se transmitir o
conteúdo ao(à) educando(a), por meio da exposição oral. O(A) professor(a) faz uma espécie
de palestra em todas as aulas, cabendo ao(à) educando a tarefa de ouvi-lo(a) e absorver os
conteúdos.
Entende-se, porém, que este não é o método mais adequado para o processo de
ensino-aprendizagem. Primeiramente porque não diversifica o método; em segundo lugar,
porque não instiga os(as) educandos a pensar, uma vez que os conteúdos já vêm prontos; em
terceiro lugar, porque não desafia os(as) educandos(as) a refletir, questionar ou produzir
conhecimento, pois deles(as) somente se exige a participação como ouvintes; em quarto lugar,
porque não faz as ligações necessárias com os conhecimentos dos(as) educandos(as) e para a
aprendizagem significativa.
A aula expositiva tradicional é um método mais cômodo de dar aula, que não exige
o trabalho de pensar novas estratégias para diversificar o ensino. Repassar conteúdo pronto,
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também, é mais simples que reelaborar conteúdo. A aula tradicional torna-se, assim, mais
fácil, tanto para o(a) professor(a) como para o(a) educando(a).
Porém, este não é o objetivo do processo educativo, como prática social, que visa
formar e transformar pessoas. Ensinar a pensar e a criar é mais complexo para o(a)
professor(a), que precisa pensar e repensar sua prática pedagógica para torná-la crítica e
reflexiva. Para o(a) aluno(a) é mais difícil também, pois exige sair da zona de conforto.
Porém, o processo de ensino-aprendizagem é mais efetivo quando pensado em uma
perspectiva crítica. Torna-se assim, mais prazeroso, tanto para o(a) professor(a) como para
o(a) aluno(a), pois todos(a) querem aprender e é uma satisfação quando esse processo se
efetiva.
Por outro lado, isso não quer dizer que a aula expositiva deva ser abolida das práticas
de ensino. Entende-se que, por vezes, há conteúdos e momentos em que a aula expositiva é
necessária para a explicação ou aprofundamento de conhecimentos teóricos. Anastasiou
(2015) e Imbernón (2011) defendem uma nova forma de compartilhar o conhecimento, por
meio de uma aula expositiva dialogada, na qual a exposição do conteúdo se dá com a
participação do(a) estudante, rompendo com a estratégia de mão única, da aula dada pelo(a)
professor(a) e assistida pelo(a) aluno(a). Propõe-se, assim, uma mudança metodológica,
visando superar os paradigmas predominantes há séculos e obsoletos na sociedade atual. Da
mesma forma, Carbonell (2002) entende que não se deve rechaçar a aula magistral bem dada,
cuja chave está na finalidade, frequência e contexto de utilização.
Freire (2020, p. 86) destaca a importância de se “estimular a pergunta, a reflexão
crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar
da passividade em face das explicações discursivas do(a) professor(a), espécies de resposta a
perguntas que não foram feitas”. Ou seja, a transformação da aula expositiva em aula
expositiva-dialogada, por meio da qual o(a) aluno(a) manifesta sua curiosidade
epistemológica. Mas Freire (2020) ressalva que isso não significa reduzir a atividade docente
a um vai-e-vem de perguntas e respostas, em nome da defesa da curiosidade necessária.
A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o
professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e alunos saibam
que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa,
indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que
professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 2020, p.
86).

Essa curiosidade epistemológica se refere à busca pelo conhecimento, a pesquisa, à
ação do(a) aluno(a) e do(a) professor(a) no processo de construção do conhecimento, ou seja,
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sua participação na aprendizagem, o que se dá por meio do diálogo e da pesquisa, que é uma
atividade naturalmente questionadora. Não há problemas, portanto, na utilização da aula
expositiva, desde que esta seja dialogada, com a participação dos(as) educandos(as), e não
somente um monólogo do(a) professor(a); que esteja adequada aos objetivos e conteúdos de
ensino; que não seja o único método utilizado pelo(a) professor(a) em suas aulas; e que
instigue os(as) educandos(as) a buscar mais, desafiando-os a questionar e produzir
conhecimento, pois com conteúdos prontos nada mais tem o(a) aluno(a) a investigar ou
descobrir.
Carbonell (2002) entende que qualquer método inovador deve levar em conta a
curiosidade como ponto de partida, cuja qualidade é desenvolvida no modo de ser e de ensinar
dos(as) professores(as), pois há práticas pedagógicas que exterminam a curiosidade discente,
e outras que a estimulam. A prática pedagógica, para atingir seus objetivos de ensinoaprendizagem, deve ser pensada de forma a provocar conflitos cognitivos e estimular a
participação dos(as) alunos(as), não mais transmitir conteúdos prontos e acabados, os quais se
encontram em livros, apostilas, internet, à disposição de todos, e não exigem esforço
cognitivo algum para acesso.
O papel do(a) professor(a) será, então, de desafiar e estimular os(as) alunos(as) a
construir uma relação interativa com o objeto de aprendizagem (BECKER, 2012). Uma
estratégia para diversificar a prática pedagógica e superar a metodologia tradicional de ensino
é o que Anastasiou (2006) chamou de ensinagem, que significa a ação docente que envolve,
ao mesmo tempo, o ensinar e o aprender do(a) educando(a).
Trata-se de uma ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante,
superando o simples dizer do conteúdo por parte do professor, pois é sabido que na
aula tradicional, que se encerra numa simples exposição de tópicos, somente há
garantia da citada exposição, e nada se pode afirmar acerca da apreensão do
conteúdo pelo aluno. Nessa superação da exposição tradicional como única forma de
explicitar os conteúdos é que se inserem as estratégias de ensinagem.
(ANASTASIOU, 2006, p. 20).

Segundo Anastasiou (2006, p. 20), nesse processo de ensinagem é fundamental o
envolvimento dos sujeitos em sua totalidade, cujo saber inclui: o que, como, por quê e para
que ensinar e aprender. Pela ensinagem deve-se possibilitar “o pensar, situação em que cada
estudante possa reelaborar as relações dos conteúdos, por meio dos aspectos que se
determinam e se condicinam mutuamente, numa ação conjunta do professor e dos alunos”.
Vê-se na ensinagem uma forma de se repensar a prática pedagógica, com estratégias
diversificadas, que compreendam e mobilizem, conjuntamente, os processos de ensinar e de
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aprender, os quais são indissociáveis, pois não há ensino sem aprendizagem e nem
aprendizagem sem ensino. Assim, a ensinagem se mostra uma alternativa para a superação
dos paradigmas tradicionais de ensino e, nesse movimento de ruptura, representa uma prática
pedagógica inovadora.
O segundo sentido de ruptura com o tradicional observado nas respostas é:
mudança/transformação. Compreendem a prática pedagógica inovadora nesse sentido os(as)
seguintes professores(as): P11A, P1B, P1C e P2C.
O(A) professor(a) P11A defende “[...] uma educação que faça a diferença e
transforme”.
O(A) professor(a) P1B respondeu: “que reflitam de fato a educação libertadora da
qual tanto falamos na Pedagogia há tempos”.
O(A) professor(a) P1C entende que a prática “deve ser inovadora no sentido de
movimento, de transformação”.
O(A) professor(a) P2C respondeu: “[...] o fundamental é a interação dialógica para
se compreender a prática pedagógica inovadora”.
Pensar a inovação na prática pedagógica pelo viés de ruptura com o tradicional a
partir da mudança/transformação implica muitos fatores, que vão desde a razão ao objetivo da
mudança. Já se discutiu no capítulo 3 sobre mudança e inovação e viu-se que nem toda
mudança representa uma inovação, mas que toda inovação configura uma mudança. Assim,
em relação aos sentidos atribuídos nas respostas dos(as) professores(as), busca-se a
compreensão sobre se e como a mudança proposta é capaz de gerar inovação.
O(A) P11A compreende que é inovadora “toda prática que foge do tradicional, e isso
pode ser em relação ao aluno, à metodologia, à avaliação, à postura do professor e aos
objetivos de ensino, que tenha como objetivo a mudança no ensino. Uma educação que faça a
diferença e transforme”.
Percebe-se, na resposta do(a) professor(a) elementos que caracterizam a mudançainovação na prática pedagógica, pois expressam a ideia de ruptura com o modelo tradicional
de ensino, por meio do papel do(a) aluno, da metodologia, da avaliação, da postura do(a)
professor(a) e dos objetivos de ensino. Todos esses elementos, pensados em uma perspectiva
de oposição aos paradigmas tradicionais, podem se concretizar em uma inovação pedagógica.
A mudança em relação ao papel do(a) aluno(a) e, consequentemente, à postura do(a)
professor(a) já foi abordada em item anterior, quando se analisou a inovação pelo viés do
protagonismo discente. Em relação à metodologia, discutiu-se no item que tratou da ruptura
com a metodologia tradicional de ensino, centralizada na aula expositiva. Resta falar da

151

mudança na avaliação, em uma perspectiva inovadora de ruptura com o tradicional, e em
relação aos objetivos de ensino.
A avaliação é um elemento muito delicado e complexo, compreendido como uma das
dimensões da prática pedagógica, segundo Zabala (1998). Para o autor, a prática pedagógica
não se reduz ao momento da aula, pois engloba um processo muito maior, que envolve um
antes e um depois, caracterizados pelo planejamento e pela avaliação, respectivamente.
Assim, a prática pedagógica compreende três dimensões: planejamento, aplicação e avaliação.
A avaliação é a etapa final da prática pedagógica, mas apenas por uma lógica de
operação, não de importância. Na perspectiva tradicional, a avaliação é associada a
desempenho e obtenção de resultados. É o pensamento comum entre a maioria dos pais,
alunos(as), gestores(as), e até mesmo professores(as), que compreendem a avaliação como um
instrumento para medir o grau de alcance dos(as) alunos(as) em relação a objetivos
determinados, nos diversos níveis escolares, instrumento este, sancionador e qualificador, em
que a avaliação é restrita ao(à) aluno(a), e o objeto de avaliação limitado à aprendizagem, em
caráter seletivo e uniformizador (ZABALA, 1998).
Luckesi (2008) também observa que a avaliação, praticada nos moldes tradicionais, é
utilizada para classificar os(as) alunos(as), de acordo com seus desempenhos ou resultados,
em uma perspectiva quantitativa e não qualitativa, consequentemente punitiva. Para o autor,
neste tipo de avaliação, o(a) professor exerce o controle sobre o(a) aluno(a), de forma
autoritária e conservadora. Porém, mudanças vem sendo empreendidas nos processos
avaliativos, com vistas a ampliar ou modificar este conceito de avaliação, em uma perspectiva
inovadora, não limitada aos resultados ou desempenho dos(as) alunos(as), considerando seus
progressos, de forma processual (LUCKESI, 2008; ZABALA, 1998).
Segundo Zabala (1998), quando a formação integral é a finalidade principal do
ensino, tendo como fim o desenvolvimento de todas as capacidades da pessoa, não somente as
cognitivas, mudam-se os pressupostos da avaliação, a começar pelos conteúdos de
aprendizagem a serem avaliados, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais,
relacionados às capacidades motoras, de equilíbrio, de autonomia, relação interpessoal e
inserção social. Isto implica uma mudança radical na forma com que se concebe a avaliação,
já não mais seletiva, mas centrada nas possibilidades pessoais dos(as) alunos(as). Trata-se de
uma mudança que altera o sentido da avaliação, cujo objeto avaliativo deixa de ser exclusivo
aos resultados obtidos e situa-se no processo de ensino-aprendizagem, tendo como sujeito
avaliado não apenas o(a) aluno(a), mas também a equipe que intervém no processo,
especialmente o(a) professor(a).
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O aperfeiçoamento da prática educativa é o objetivo de todo educador. [...] O
alcance dos objetivos por parte de cada aluno é um alvo que exige conhecer os
resultados e os processos de aprendizagem que os alunos seguem. E para melhorar a
qualidade do ensino é preciso conhecer e poder avaliar a intervenção pedagógica dos
professores, de froma que a ação avaliadora observe simultanemaente os processos
individuais e os grupais. [...] tanto aos processos de aprendizagem como aos de
ensino, já que, [...] o conhecimento de como os meninos e meninas aprendem é, em
primeiro lugar, um meio paa ajudá-los em seu crescimento e, em segundo lugar, é o
isntrumento que tem que nos permitir melhorar nossa atuação na aula. (ZABALA,
1998, p. 201).

No modelo tradicional de ensino, a avaliação é classificatória, um instrumento de
medição quantitativo, que mede a aprendizagem dos(as) alunos(as), sem considerar aspectos
subjetivos, a qual é, geralmente, concretizada por meio da prova, com a finalidade de medir
quanto conhecimento o(a) aluno(a) foi capaz de acumular. Por outro lado, a avaliação pode
assumir uma perspectiva renovada, com avaliações processuais e diversificação de
instrumentos, além da abertura à reflexão crítica dos conteúdos (ANASTASIOU; PIMENTA,
2008).
Como se vê, a avaliação tanto pode se ajustar ao modelo tradicional de ensino ou
integrar uma proposta inovadora, por meio de uma prática renovada, que se inicia pelo que se
compreende por avaliação e por sua finalidade, deixando de ser um instrumento de
classificação e de punição dos(as) educandos(as), para ter uma finalidade construtiva, cujas
mudanças apresentam elementos suficientes para serem consideradas no âmbito da inovação,
uma vez que, todas convergem na direção da superação dos modelos da Pedagogia
tradicional.
A proposição de processos avaliativos inovadores faz um contraponto à educação
bancária. A avaliação, em uma perspectiva tradicional, consiste em medir a capacidade de
conteúdo retido pelos(as) alunos(as), não a aprendizagem. Nesse modelo, despontam
aqueles(as) que possuem mais facilidade em memorizar conteúdos, sem considerar se e o que
foi ou não aprendido. A avaliação, nos moldes tradicionais, mostra, assim, seu caráter eletivo
e excludente, ao servir de instrumento de seleção, adaptação e ajustamento social, pois, como
afirma Freire (2020, p. 39),
[...] quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhe
são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a
sua inserção no mundo como transformadores dele. Como sujeitos. Quanto mais se
lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar,
tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos.

Vale ressaltar que na resposta da pergunta 6a, em que o(a) professor(a) foi
convidado(a) a relatar uma prática pedagógica inovadora desenvolvida, o(a) P11A também
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mencionou que utiliza o portfólio avaliativo em suas práticas, acrescentando: “não sou adepta
de provas, uso mais trabalhos em grupo”. De fato, o portfólio pode ser considerado um
instrumento avaliativo inovador, assim como os trabalhos em grupo, pois são mecanismos de
interação que possibilitam uma avaliação formativa e processual. Já as provas são
instrumentos de avaliação tradicionais, que se ajustam à lógica da transmissão, memorização
e reprodução de conhecimento, ou seja, à educação bancária. A prática descrita por este(a)
professor(a) foi analisada com mais profundidade no item 5.2.
Com a prática renovada, por meio de um processo de mudança voltado para a
aprendizagem e desenvolvimento dos(as) educandos(as), rompe-se essa lógica bancária, e
busca-se uma prática renovada, transformada e transformadora. É o que se observa na
resposta de P11A, quando diz: “[...] que tenha como objetivo a mudança no ensino. Uma
educação que faça a diferença e transforme”. Novamente, não há como pensar nessa mudança
sem pensar em uma prática pedagógica problematizadora, alicerçada em uma perspectiva
emancipatória. Assim,
[os educandos] em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora
investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico também.
[...] Enquanto a prática tradicional implica numa espécie de anestesia, inibindo o
poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter
autenticamente reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade.
A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão
das consciências, de que resulte a inserção crítica na realidade. [...] a compreensão
resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais
desalienada. (FREIRE, 2020, p. 40).

Um ponto importante em relação à prática reflexiva, que é outro indicativo de
mudança em relação à prática pedagógica, é a interação dialógica, citada pelo(a) P2C, que
diz: “[...] o fundamental é a interação dialógica para se compreender a prática pedagógica
inovadora”. Nesse sentido, Freire (2020) entende que a educação problematizadora, que
rompe com os esquemas verticais da educação bancária, não se realiza como prática de
liberdade sem superar a contradição entre educador(a) e educandos(as), nem fora do diálogo,
seja entre educador(a) e educandos(as), seja em relação à práxis docente, no movimento
dialético da ação-reflexão. Esta, como entende Freire, expressa o binômio da unidade
dialética da práxis como “o fazer reflexivo da ação. O saber que realimenta criticamente o
fazer, cujo resultado incide novamente sobre o saber e, assim, ambos se refazem
continuamente”. (KRONBAUER, 2010, p. 41). Ou seja, o conhecimento que leva à ação e a
ação que leva ao conhecimento, por meio da reflexão, em um movimento dialético contínuo.
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Kronbauer (2010) entende que fora da práxis “o conhecimento resulta idealista e o
fazer torna-se meramente mecânico e irrefletido”. Nesta perspectiva de movimento e de
transformação, que se dá pela prática e pela reflexão do(a) professor(a) sobre a sua prática, é
que se inicia o processo de mudança, pois esse movimento constante do(a) professor(a) pela
reflexão-ação, essa inquietação frente ao conhecer e ao fazer docente, mobiliza a prática
pedagógica para a transformação.
Para Imbernón (2012), o(a) professor(a) deveria sair da sala de aula sempre
insatisfeito, pensando em como melhorar a próxima aula, pois a insatisfação, a incerteza e a
mudança constante suscitam dúvidas, ao mesmo tempo em que fornecem motivação para o
pensar sobre o fazer docente, refletindo-se na mudança. Por isso, a prática docente crítica
“envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer.” (FREIRE,
2020, p. 38). Percebe-se esse movimento na resposta do(a) P10A, que diz: “[...] escapando
dos moldes padrões de desenvolvimento teórico”.
Outro elemento central identificado nas respostas dos(as) professores(as)
participantes, como critério para definir o que é uma prática inovadora, foi o novo, presente
de forma implícita ou explícita, em 5 das 20 respostas, conforme se apresenta no Quadro 17:
Quadro 17 – Novo como elemento central nas respostas
Ocorrência

Excerto das respostas

P2A

[...] inovar é acrescentar algo ao que já se fazia, melhorando o aprendizado.
[...] considero em relação ao que eu costumava usar antes. O novo, neste caso, implicou em não
P3A
centrar em aulas expositivas e dar ao aluno um novo papel na aula.
P8A
[...] novas perspectivas para novos contextos educativos e sociais.
Prática pedagógica inovadora é aquela que transmite uma experiência nova ao aluno para além
P10A
dos métodos e técnicas já conhecidas pelo mesmo.
P2D
[...] reinventar tudo o que já fizemos e nos reinventar sempre.
Fonte: dados da pesquisa.

Novamente, nas respostas dos(as) professores(as) pesquisados(as) atribui-se sentidos
diferenciados ao que se compreende por novo, os quais são apresentados no Quadro 18.
Quadro 18 – Novo: sentidos atribuídos pelos(as) professores(as) (continua)
Sentido atribuído

Excerto das respostas

Acrescentar algo

[...] inovar é acrescentar algo ao que já se fazia. (P2A)
O novo, neste caso, implicou em não centrar em aulas expositivas e dar
ao aluno um novo papel na aula. Hoje faço uma gestão diferenciada das
aulas [...] (P3A)

Modificar algo
Nova perspectiva

[...] novas perspectivas para novos contextos educativos e sociais. (P8A)
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Quadro 18 – Novo: sentidos atribuídos pelos(as) professores(as) (continuação)
Sentido atribuído
Nova experiência
Reinventar

Excerto das respostas
[...] experiência nova ao aluno para além dos métodos e técnicas já
conhecidas. (P10A)
[...] reinventar tudo o que já fizemos e nos reinventar sempre. (P2D)

Fonte: dados da pesquisa.

A ideia de prática inovadora associada ao novo ou à novidade é comum em relação
ao conceito de inovação, segundo Carbonell (2002).
Compreende o novo no sentido de acrescentar algo o(a) professor(a) P2A, que
responde: “penso que inovar é acrescentar algo ao que já se fazia, melhorando o
aprendizado”.
Se se compreender acrescentar algo ao que já se fazia como a introdução de uma
melhoria em relação ao tradicional, o novo pode ser compreendido como fazer algo diferente,
introduzir algo ao que já existe ou, ainda, renovar. Nesse sentido, Carbonell (2002)
compreende a inovação como renovação, por meio da introdução de novos projetos,
programas, materiais, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos, curriculares e
de gestão na dimensão educativa.
Farias apud Gatti et al. (2019, p. 211) também destaca a 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”.
Compreende-se, assim, que o novo, no sentido de acrescentar algo, pode ou não
assumir caráter inovador, a depender da razão e do caráter da mudança proposta. A
incorporação de algo novo à prática pedagógica pode ser compreendida em uma perspectiva
inovadora se der lugar à melhoria e/ou à renovação dos processos de ensinar e de aprender,
cuja mudança implique em modificar as bases da prática. Já a introdução de algo novo,
externo à prática, como uma nova tecnologia, não representa, necessariamente, uma inovação
pedagógica, pois não modifica a prática, restringindo-se a uma mudança de ordem técnica e
instrumental.
Em outro sentido, compreende-se o novo como modificar algo. Nesse sentido, o(a)
professor(a) P3A respondeu: “considero em relação ao que eu costumava usar antes. O novo,
neste caso, implicou em não centrar em aulas expositivas e dar ao aluno um novo papel na
aula. Hoje faço uma gestão diferenciada das aulas, com mais tempo para a ação do aluno”.
Vê-se, nesse sentido, o novo como algo modificado, pensado em relação a uma
prática antiga, que se modifica. Esse sentido é evidenciado na resposta de P3A sob dois
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aspectos: a superação da aula expositiva e a mudança de papel do(a) aluno(a). Ambos já
discutidos nos itens anteriores. O(A) professor(a) complementa sua resposta ao afirmar: “Hoje
faço uma gestão diferenciada das aulas, com mais tempo para a ação do aluno”. Vê-se na
resposta, a ideia de algo novo, mas modificado, o que significa uma nova postura do(a)
professor(a) em sala de aula, dando mais espaço para a participação do(a) aluno(a), quer dizer,
uma modificação na forma de organizar e gerir a prática pedagógica e que culmine na
superação do modelo tradicional de ensino, centrado no(a) professor(a) e na aula expositiva.
Nesse sentido, o novo pode ser compreendido como inovador.
Como se vê, o novo assume uma das faces da inovação. Porém, é importante ressaltar
que nem tudo que é novo ou novidade pode ser considerado inovador, somente pelo fato de
ser novo, como destaca o(a) P8A: “Penso que muitas coisas que rotulamos como inovadoras
em educação já foram utilizadas e/ou estudadas”. Assim, um aspecto a se observar em relação
à inovação, é o pioneirismo, no sentido de produção de algo que modifique as formas
tradicionais de práticas pedagógicas instituídas no cotidiano da sala de aula e de docência, ou
seja, que resulte em algo novo, não apenas na remodelagem do que já existe (NIKOLAI e
PENSIN, 2013).
Neste sentido, Carbonell (2002) ressalta que na educação, assim como em outros
âmbitos sociais, é comum mudarem-se os nomes das coisas e tudo permanecer exatamente
igual, ou seja, novos rótulos, novas roupagens para algo que já existe. Em outras palavras, o
novo do mesmo. Por outro lado, o autor entende que não se pode ir ao extremo de partir
sempre do zero, pois o processo educativo é uma simbiose entre a tradição pedagógica
acumulada e a necessidade de ir modificando-a com o passar do tempo, enquanto a inovação é
o resultado do equilíbrio “entre o saber acumulado coletivamente e a necessidade permanente
de repensá-lo”. (CARBONELL, 2002, p. 82).
Ferreti (1980, p. 56) entende que inovar significa “introduzir mudanças num objeto
de forma planejada visando produzir melhoria no mesmo”. Associa-se, assim, a inovação à
ideia de melhoria, de aperfeiçoamento em relação a algo que já se fazia, seja acrescentando ou
modificando algo que já existia. Porém, assim como com relação ao novo, deve-se ter o
cuidado de não se entender que a melhoria por si só ou a simples modificação de algo,
representa uma inovação.
Dessa forma, a inovação pedagógica pode ser associada à mudança, melhoria e
renovação, lembrando que, embora toda melhoria implique em mudança, nem toda mudança
implica em melhoria (CARBONELL, 2002; FARIAS, 2006). Assim, modificar algo que já
existe nem sempre representa uma inovação, se a mudança não assumir caráter de superação
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ou renovação. Na educação, a melhoria da prática pedagógica configurará uma inovação
quando representar uma ruptura com a prática tradicional de ensino, como já discutido
anteriormente. Um exemplo, é a aula expositiva, que não deixa de existir, mas se modifica,
agregando-se a ela um elemento essencial para o ensino-aprendizagem: o diálogo. Assim, a
aula expositiva se torna expositiva dialogada e promove-se uma melhoria na prática
pedagógica, e, por consequência, melhora-se o aprendizado.
Assim, para que o novo seja, de fato, inovador, a mudança deve implicar
transformação, renovação. Uma prática pedagógica inovadora para ser caracterizada como tal
requer mais que a introdução de novos elementos, sejam tecnológicos, metodológicos,
didáticos; requer mudança de concepção e de atitude, ou seja, novas formas de pensar, fazer e
ser docente.
Mais um sentido atribuído a novo se identifica na resposta de P10A: “Prática
pedagógica inovadora é aquela que transmite uma experiência nova ao aluno para além dos
métodos e técnicas já conhecidas pelo mesmo, escapando dos moldes padrões de
desenvolvimento teórico”. Nesse sentido, o novo indica mudança na forma habitual com que
o(a) aluno(a) é habituado(a) à aula, por meio de novas experiências e da proposição de
atividades com abordagens e metodologias diferenciadas, uma vez que o(a) professor(a) P10A
menciona “[...] para além dos métodos e técnicas já conhecidos”.
Há, no entanto, alguns elementos nessa resposta que destoam de uma prática
pedagógica inovadora. Transmitir é uma prática característica do ensino tradicional. Associar
uma prática inovadora ao ato de transmitir é, no mínimo, contraditório, pois inovação é o que
se opõe ao tradicional. Experiência nova é outro elemento que aparece na resposta, atribuindo
sentido ao novo. Porém, trata-se de uma visão limitada do aprender, visto por uma perspectiva
empírica de aprendizagem, por meio da experiência, desconsiderando-se o processo interno de
construção do indivíduo. Logo, abordar a prática pedagógica pelo viés da transmissão de
novas experiências é incoerente com os pressupostos de uma prática pedagógica inovadora.
Como a resposta menciona métodos e técnicas, cabe uma análise sobre a inovação
nesse sentido também, pois a prática pedagógica não se restringe à técnica ou a didática da
sala de aula, logo, não se resume ao ato de dar aula. Se assim fosse, bastaria ao(à)
professor(a) aprender técnicas e métodos e aplicá-las em suas aulas, buscando, por meio da
repetição, o aprimoramento. A docência seria, dessa forma, uma habilidade adquirida pela
repetição. Assim, por mais que seja importante a diversificação das abordagens e métodos
empregados para que a aula não se limite à exposição oral do(a) professor(a) e possa
promover uma aprendizagem ativa, é importante ressaltar que a mera utilização de novas
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metodologias de ensino não é suficiente para caracterizar uma prática pedagógica inovadora,
pois tal mudança não ultrapassa a esfera do fazer.
Nesse sentido, Carbonell (2002, p. 73) ressalta que os(as) professores(as)
inovadores(as) não se prendem a um método determinado, mas aplicam à prática pedagógica
diversas estratégias metodológicas, pois o que importa é que método e conteúdo “tenham
sentido, sejam atrativos, fomentem a interatividade dos alunos e os ajudem a desenvolver o
pensamento”, ou seja, que a prática renovada supere a prática tradicional conteudista, típica
do modelo tradicional de ensino.
Assim, mais importante que as diversas metodologias ou técnicas de ensino, com fim
em si mesmas, é a preocupação do(a) professor(a) com a aprendizagem dos(as) alunos(as), e a
forma com que esta se origina no processo de ensino. Ou seja, não é a metodologia que torna
a prática melhor ou que modifica a prática, e sim, a sua finalidade: o que ensinar? Que sujeito
se deseja formar? Para que e para quem serve a educação? Em outras palavras, “a técnica
pedagógica não é tão importante quanto a concepção da qual se parte. O importante não é qual
metodologia é utilizada, e sim qual é a concepção, implícita ou explícita, de ensino e de
aprendizagem que se possui”. (IMBERNÓN, 2012, p. 9).
Nesse sentido, uma vez definidos os princípios e objetivos da prática, caberá ao(à)
professor(a) pensar a metodologia mais adequada para o ensino dos conteúdos. Portanto,
pensar a prática inovadora não pode se iniciar pela metodologia, pois esta consiste em um
meio não um fim. De nada adianta mudar-se os meios, se os fins continuarem os mesmos e
não objetivarem a transformação. Portanto, a prática pedagógica, nesse sentido, não pode ser
considerada inovadora.
Outro sentido se evidencia em relação ao novo nas respostas dos(as) professores(as):
nova perspectiva. Esse entendimento está presente na reposta do(a) P8A, que diz: “[...]
acredito em novas perspectivas para novos contextos educativos e sociais”.
Ao que parece, nesse sentido, o novo ultrapassa a sala de aula e abrange o contexto
de vida do(a) aluno(a), de forma mais significativa, e o contexto social, de forma mais ampla.
A educação, enquanto prática social, não pode ser pensada sem considerar o contexto sócio,
histórico e cultural, do contrário, torna-se uma prática alienada da realidade. Assim, pensar
em novas perspectivas para a prática pedagógica é ir além do tradicional, por meio da prática
reflexiva e crítica contextualizada.
As mudanças culturais e sociais se refletem no contexto educativo. Pensar a prática
pedagógica voltada às demandas do cotidiano escolar frente às constantes mudanças, é pensar
sob uma nova perspectiva, aproximando o mundo do(a) aluno(a) com o mundo da escola.
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Neste sentido, Imbernón (2012) entende que o ensino consiste em organizar e planejar
práticas que visem explorar novas ideias, reestruturar conhecimentos e aplicá-los a novos
contextos, em um modelo interativo, no qual o contexto em que se desenvolve o ensino
assume aspecto fundamental.
Observa-se, ainda, na resposta de P8A: “[...] cada inovação possui um projeto
formativo, uma base de sustentação teórica, que muitas vezes não é aparente”. O(A)
professor(a) tem consciência de que a prática pedagógica inovadora requer embasamento
teórico, mas que este nem sempre está evidente. Nesse sentido, retoma-se a discussão em
torno do que se entende por inovação, afinal, nem tudo que se diz e se faz sob a justificativa
de inovação, representa, de fato, uma prática pedagógica inovadora. Por outro lado, muitas
vezes os(as) professores(as) utilizam práticas sem apropriar-se das teorias, tornando-as
superficiais e sem sentido, o que representa um obstáculo à práxis pedagógica, uma vez que é
no movimento dialético de ação e reflexão sobre a ação, de pensar e repensar a ação docente,
que se constrói e reconstrói a prática pedagógica inovadora.
Por fim, um último sentido atribuído ao novo aparece na resposta de P2D, que assim
compreende a prática pedagógica inovadora: “seria reinventar tudo o que já fizemos e nos
reinventar sempre”. Nesse sentido, novo vem associado a reinventar, que aparece na resposta
em duas perspectivas: em relação ao objeto, quando o(a) professor(a) se refere a reinventar
tudo o que já foi feito, e em relação ao próprio(a) professor(a), quando fala em nos reinventar
sempre.
Na primeira perspectiva, reinventar o que já foi feito seria fazer algo novo e
diferente, a partir de um movimento que implica mudança, por meio de um repensar,
ressignificar ou renovar a prática pedagógica. Não se trata, apenas, de introduzir algo
diferente ou modificar algo que já existe, mas de reinventar, tornar a criar, inventar
novamente, dar um novo significado ao que já foi feito, como menciona o(a) professor(a). Vêse um caráter inovador nessa perspectiva, que implica renovação. Já na segunda perspectiva,
reinventar volta-se ao sujeito da ação docente, no caso, o(a) próprio(a) professor(a), no
sentido de reinventar-se, de modificar sua prática pedagógica, saindo de uma zona de
conforto, e buscando novas formas de ensinar, além das tradicionais,

em constante

aperfeiçoamento, por meio de um novo pensar à prática docente, que se concretiza em um
novo fazer e ser docente.
Para Freire (2020, p. 58), “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca
inquieta, impaciente, permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os
outros”. Daí a necessidade de o(a) professor(a) reinventar sua prática pedagógica e de se
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reinventar, não aceitando o conhecimento como um produto pronto e acabado, mas atuando
na sua construção, por meio de um processo contínuo e permanente de aprendizagem, ciente
de sua incompletude e inacabamento, enquanto ser humano e docente, pois só assim é que
homens e mulheres tornam-se educáveis: na medida em que se reconhecem inacabados
(FREIRE, 2020).
Nesse movimento de aprender sempre e de reinventar-se, por meio do exercício de
reflexão sobre a prática docente, novas práticas se formam e se concretizam como inovadoras.
Chama a atenção, nesse sentido, a resposta do(a) professor(a) P4A, que fala em sair da zona
de conforto. Percebe-se nessa resposta a mobilização do(a) professor(a) para mudar, renovar e
inovar, para fazer diferente, não se encaixar em padrões nem se acomodar diante da prática
habitual. Sair da zona de conforto é romper com as amarras da prática do sempre fiz assim e
deu certo; é abrir-se para o novo e aceitar o desafio de mudar, começando por reinventar a si
mesmo. Isso significa que a prática pedagógica inovadora se inicia pelo(a) próprio(a)
professor(a), com a mudança na forma de se ver e compreender o processo de ensinoaprendizagem e de compreender-se, enquanto formador(a) e sujeito da práxis transformadora.
Segundo Imbernón (2020), para que a prática pedagógica inovadora se concretize,
o(a) professor(a) deve deixar o conforto do velho para enfrentar o desafio do novo. Dessa
forma, o(a) professor(a) não se acomoda no conhecimento que já detém, mas coloca-se
permanentemente inquieto na busca de novos conhecimentos. É o que Freire (2020) chama de
curiosidade epistemológica, a inquietação indagadora, que mobiliza os sujeitos na busca pelo
novo, em um movimento constante, de ação e reflexão.
Outro elemento central que aparece em 3 das 20 respostas dos(as) professores(as),
como critério que caracteriza uma prática pedagógica inovadora, é: tecnologias, conforme se
apresenta no Quadro 19.
Quadro 19 – Tecnologias como elemento central nas respostas
Ocorrência

Excerto das respostas

Prática pedagógica inovadora é aquela que envolve os acadêmicos de forma intensa e
significativa em todos os processos de ensino-aprendizagem, utilizando-se de novas tecnologias.
P9A
[...] busco incluir diversidade de atividades tecnológicas nas aulas.
P2B
[...] o domínio das tecnologias.
Fonte: dados da pesquisa.
P7A

Compreendem a prática pedagógica inovadora nesse sentido os(as) seguintes
professores(as): P7A, P9A e P2B.
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O(A) professor(a) P7A respondeu: “Prática pedagógica inovadora é aquela que
envolve os acadêmicos de forma intensa e significativa em todos os processos de ensinoaprendizagem, utilizando-se de novas tecnologias”.
O(A) professor(a) P9A respondeu: “Pq busco incluir diversidade de atividades
tecnológicas nas aulas”.
O(A) professor(a) P2B respondeu: “[...] Também é considerada inovadora pois
pretende desenvolver os 4 Cs da educação: colaboração, criatividade, pensamento crítico e
comunicação, bem como o domínio das tecnologias”.
No caso das tecnologias, o sentido atribuído está claro: a utilização e a diversificação
tecnológica em sala de aula. Estes(as) professores(as) compreendem que a prática inovadora
está, de alguma forma, relacionada ao emprego de tecnologias ou de novas tecnologias nos
processos educativos.
Chaves apud Almeida (2014) esclarece que tecnologia é tudo que foi criado pelo
homem, seja um artefato ou uma técnica, com o objetivo de suavizar o trabalho humano e
facilitar sua locomoção ou comunicação ou, ainda, para tornar sua vida mais agradável. Por
isso, a autora entende que a tecnologia não é algo novo, mas algo tão antigo quanto à
humanidade, e que não está limitada a equipamentos eletrônicos. Na educação, a autora cita
como relevantes as tecnologias que aumentam as capacidades sensoriais do ser humano, como
o telescópio e o microscópio, bem como os equipamentos que aumentam a capacidade de
comunicação humana, como o telefone, a fotografia, o rádio, o vídeo, o cinema, além do
computador, que favorece o ser humano em sua dimensão intelectual.
A tecnologia está para a prática pedagógica como recurso de apoio, na qualidade de
instrumento, de ferramenta para o ensino. Isso significa que a simples introdução de
tecnologias nos processos educativos não representa uma inovação pedagógica, pois não é a
utilização de tecnologias que torna a prática pedagógica inovadora, uma vez que esta acontece
com ou sem tecnologia, não sendo exigência uma para a outra. Já a prática pedagógica
inovadora caracteriza-se pela ruptura com o paradigma tradicional de ensino. Introduzir uma
tecnologia no processo educativo não configura uma ruptura nem superação do modelo de
ensino tradicional, até porque, pode-se dar uma aula totalmente tradicional utilizando-se de
tecnologias ou desenvolver uma prática pedagógica inovadora sem o emprego de recursos
tecnológicos. Não basta, portanto, a utilização de instrumentos tecnológicos para caracterizar
a prática pedagógica como inovadora, pois estes não a modificam, uma vez que permanecem
externos, no plano dos acessórios e das aparências, não representando quaisquer rupturas nos
modelos tradicionais de ensino.
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Nesse sentido, Cunha (2005) entende que a mudança vista pelo viés da introdução de
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem consiste em uma modificação parcial e
generalizada da aula, que não configura uma inovação. É mais uma modernização, como
entende Carbonell (2002), apenas sintomas de modernidade, não de mudança. Segundo o
autor, a educação mudou muito pouco em relação aos conteúdos e às práticas escolares
tradicionais e centenárias, mais atualizados que modificados. Para ele, os artefatos
tecnológicos “cumprem função idêntica a dos livros de texto e limitam-se a ditar a mesma
lição de sempre. Muda o formato e nada mais”. (CARBONELL, 2002, p. 16).
A tecnologia é aplicada à prática pedagógica na condição de instrumento, o qual
permanece externo, uma vez que sua utilização não modifica a estrutura e a organização
interna da prática. Restringe-se, portanto, à forma não ao conteúdo, uma vez que, em termos
de conhecimento, este não é modificado pelo meio com o qual é ministrado. Não é, portanto,
a utilização de tecnologias que mede se e como a prática é inovadora, não sendo suficiente a
introdução de tecnologias na prática pedagógica tradicional para esta tornar-se inovadora.
Nesse sentido, Carbonell (2002, p. 20) ressalta que na sociedade da informação
busca-se introduzir a tecnologia no campo da inovação, como solução para qualquer
problema, porém, na educação “sua contribuição é mais quantitativa que qualitativa, mais
centrada no como do que no porquê, na embalagem mais que no conteúdo”, ou seja, para o
autor, munir as classes de aparatos tecnológicos e aprender suas linguagens não é suficiente
para se produzir uma mudança no ensino.
Além disso, tem um enganoso valor agregado: imaginar que é culturalmente
suficiente estar atualizado mediante o domínio de algumas habilidades instrumentais
e o acesso ao crescente arsenal informativo, quando o que deveria ser prioritário não
é o domínio de uma estratégia para navegar, mas sim para discriminar a informação
relevante, analisá-la e interpretá-la; ou seja, para pensar criticamente o
conhecimento socialmente construído. (CARBONELL, 2002, p. 20).

Em outras palavras, inovar é um processo complexo, que vai além da mera
introdução de tecnologias ou de novas tecnologias na sala de aula, o qual implica um
movimento de ruptura de paradigmas, tendo como fim a transformação do ensino e a
superação do modelo pedagógico tradicional. Portanto, a simples modernização da sala de
aula não pode ser compreendida como inovação pedagógica, uma vez que não modifica as
concepções e as práticas conservadoras de ensino-aprendizagem.
Trata-se, portanto, de uma mudança restrita a ferramentas de ensino, que, muitas
vezes, não ultrapassa o nível básico de navegação pelo conteúdo, pois não apresentam um
nível de complexidade que possibilite compreender, analisar, interpretar, refletir criticamente
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a informação para transformá-la em conhecimento. A tecnologia faz o papel do livro didático,
da apostila, de apresentação do conteúdo. Não se mostra, portanto, uma inovação pedagógica,
pois mudam-se os meios, mas não se mudam os fins.
Percebe-se que, geralmente, a tecnologia é associada à metodologia de
desenvolvimento da prática pedagógica, como instrumento de apoio para favorecer a
aprendizagem. Obviamente, o método utilizado influencia o processo de ensinoaprendizagem, pois há metodologias que se ajustam a um modelo tradicional ou a um modelo
inovador de ensino. Porém, é a atuação do(a) professor(a) que diferencia um e outro modelo,
conferindo intencionalidade à prática. Assim, a constituição da prática pedagógica inovadora
depende do papel e da atuação do(a) professor(a), não da metodologia ou da tecnologia
utilizada.
Por outro lado, Carbonell (2002) entende que a figura do(a) professor(a) é
fundamental para um uso inteligente, criativo e inovador das novas tecnologias, às quais é
pedagogicamente contraproducente a educação voltar-se contra, pois o emprego de recursos
tecnológicos pode auxiliar a tornar a prática pedagógica mais dinâmica e atrativa, inclusive no
que se refere ao protagonismo dos(as) alunos(as), pois propicia uma relação mais interativa
entre professores(as) e alunos(as).
Na verdade, a prática educativa ocorre com ou sem tecnologia, uma vez que consiste
em um meio, não um fim. Assim, uma prática pode ser inovadora com ou sem utilização de
tecnologia, pois não é a tecnologia que confere o caráter inovador à prática, e sim, a forma
como esta é pensada e desenvolvida. Em outras palavras, o(a) professor(a) pode desenvolver
uma prática inovadora sem quaisquer recursos tecnológicos, assim como, pode desenvolver
uma prática tradicional fazendo uso de tecnologias.
Tal compreensão se vê nas respostas do(a) professor(a) P11A, que complementa:
“[...] Não necessariamente através da tecnologia [...]”, e do professor P2C: “[...] Mesmo que
haja recursos tecnológicos envolvidos, mas o fundamental é a interação dialógica para se
compreender a prática pedagógica inovadora”.
Assim, pensar a prática pedagógica sob uma perspectiva inovadora implica na
construção de ações alternativas que não se sustentem por modificações parciais, limitadas a
técnicas e recursos didáticos (NIKOLAI; PENSIN, 2013), mas que promovam a mudança nos
processos de ensinar e de aprender, por meio da reflexão da e sobre a prática docente, tendo
como fim promover a transformação dos sujeitos e das realidades, o que implica em
mudanças que envolvam uma nova forma de pensar o ensino, um novo paradigma docente,
tendo como fim uma inovação mais centrada no processo do que no produto, que não se
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ocupe tanto do “resultado final em si como dos múltiplos pequenos resultados, objetivos e
subjetivos, que vão se sucedendo e se encadeando.” (IMBERNÓN, 2012, p. 31).
Portanto, embora seja comum ver-se associar o conceito de inovação à tecnologia,
esta não é critério suficiente para constituir uma prática pedagógica inovadora, uma vez que
representa uma inovação tecnológica, não pedagógica. Logo, a mera introdução de
tecnologias na educação não caracteriza uma prática pedagógica inovadora.
Outro elemento central que aparece nas respostas como critério que caracteriza a
prática pedagógica inovadora é a pesquisa, conforme se apresenta no quadro 20:
Quadro 20 – Pesquisa como elemento central nas respostas
Ocorrência

Excerto das respostas

P1A

Acho inovadora na medida em que [...] provoca à pesquisa.
Considero minhas práticas inovadoras porque efetivamente deliberam aos acadêmicos o fazer, o
P5A
atuar, o ler, o pesquisar, o construir um conhecimento para, posteriormente, ser socializado [...]
Fonte: dados da pesquisa.

Compreendem a inovação nesse sentido os(as) professores(as): P1A e P5A.
O(A) professor(a) P1A respondeu: “acho inovadora na medida em que promove a
ampla participação dos estudantes e provoca à pesquisa”.
O(A) professor(a) P5A respondeu:
Considero minhas práticas inovadoras porque efetivamente deliberam aos
acadêmicos o fazer, o atuar, o ler, o pesquisar, o construir um conhecimento para,
posteriormente, ser socializado criativamente, ludicamente, ajudando na construção
de um conhecimento [...]. (P5A).

Chama a atenção nas respostas que somente 2 professores(as) mencionaram a
pesquisa como critério para definir suas práticas como inovadoras. É de se estranhar, face à
importância da pesquisa no processo de ruptura com os paradigmas tradicionais de ensino. No
modelo tradicional não há espaço para a pesquisa, pois pressupõe-se a aprendizagem como
um processo mecânico de reprodução de conteúdo, por meio da repetição e da memorização.
Por isso mesmo, a pesquisa é critério, por excelência, na constituição da prática pedagógica
inovadora, pois é ela que promove o pensar e o questionar, em oposição às respostas prontas,
assim como, é por meio dela que se abrem as possibilidades de construção de conhecimento,
de forma investigativa, reflexiva, crítica e significativa.
Nesse sentido, Freire (2020) entende que não há ensino sem pesquisa.
No meu entender o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma
forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da
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prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua
formação permanente, o professor se perceba e se assuma, porque professor, como
pesquisador [...]. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois momentos do ciclo
gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em
que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. A docênciadiscência e a pesquisa, indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por esses
dois momentos do ciclo gnosiológico. (FREIRE, 2020, p. 30).

No ensino tradicional não há pesquisa porque o conteúdo já se encontra acabado e
pronto para ser transmitido ao(à) educando(a), tal qual nos em livros, apostilas e outros,
incluindo a internet, que tem sido fonte de busca escolar, porém, de forma irrefletida e
acrítica, muitas vezes. Vale salientar que buscar e reproduzir informações, estejam elas
disponíveis em meios físicos ou virtuais, não é pesquisa.
A pesquisa instiga os(as) educandos(as) a buscar e a construir conhecimento por
meio da investigação e da reflexão crítica. Assim, os(as) educandos(as) são estimulados a
pensar, questionar, analisar e refletir criticamente. Tal postura alça a prática pedagógica a um
patamar científico, de produção de conhecimento (LIBÂNEO, 1985), contrapondo-se à
prática tradicional de reprodução de conhecimento. Incentivar a pesquisa é, portanto, uma
prática pedagógica inovadora, que estimula o(a) educando(a) a ser sujeito de seu processo de
aprendizagem e atuar na produção de conhecimento. Para tanto, deve o(a) professor(a) se
despir dos velhos hábitos e, ao invés de ensinar aos(às) educandos(as) as respostas certas,
propor-se a ensiná-los a pensar e a fazer as perguntas, para despertar neles(as) o desejo pelo
saber e motivá-los a ir em busca das respostas.
O(A) P5A também fala em socializar conhecimento. Pesquisar, além de produzir
conhecimento, também envolve a sua socialização, afinal, quem constrói conhecimento, não o
faz somente para si. O conhecimento ganha significado maior quando compartilhado, por isso,
a socialização do conhecimento produzido é fundamental para lhe dar sentido.
Por isso, Freire (2020, p. 31) afirma: “pesquiso para constatar, constatando,
intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade”. Assim, no processo de produção e socialização de
conhecimento, professor(a) e aluno(a) constroem possibilidades de conhecer e intervir no
mundo, transformando-se primeiro, para depois poder transformá-lo.
Por fim, metodologias ativas aparece como elemento central na resposta de um(a)
professor(a), conforme se apresenta no quadro 21:
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Quadro 21 – Metodologias ativas como elemento central nas respostas
Ocorrência

Excerto das respostas

Prática pedagógica inovadora é aquela que possibilita o ensino de aprendizagem via metodologia
ativa, ou seja, mobiliza estilos de aprendizagem.
Fonte: dados da pesquisa.
P1D

Compreende a inovação nesse sentido o(a) professor(a) P1D, que respondeu: “Prática
pedagógica inovadora é aquela que possibilita o ensino de aprendizagem via metodologia
ativa, ou seja, mobiliza estilos de aprendizagem”.
Segundo Moran (2018, p. 4), “metodologias ativas são estratégias de ensino
centradas na participação efetiva dos(as) estudantes na construção do processo de
aprendizagem”. Tais metodologias promovem ambientes educativos ativos e colocam o(a)
aluno(a) no centro do processo ensino-aprendizagem, como protagonista, em oposição ao
ensino como ato de transferência de conhecimento.
Os métodos associados às metodologias ativas são inúmeros e variados:
problematização, sala de aula invertida, aprendizagem por projetos, programação,
contextualização da aprendizagem, ensino híbrido, design thinking, desenvolvimento do
currículo STEAM, jogos, entre outros, que promovem a reflexão e a autonomia dos(as)
alunos(as), com a orientação do(a) professor(a) (MORAN, 2018).
Imbernón (2012) argumenta a favor da introdução de metodologias ativas em
contraponto às atividades unicamente expositivas, a partir de uma metodologia mais “[...]
interativa, na qual se dá importância não às relações de comunicação unívocas por parte dos
professores, e sim às relações biunívocas e multidirecionais para que os alunos possam
construir sua própria aprendizagem na relação com as aprendizagens dos colegas”.
(IMBERNÓN, 2012, p. 49).
Entende-se, assim, que as metodologias ativas contribuem para que o(a) aluno(a)
participe ativamente do seu processo de construção de conhecimento e de aprendizagem. Por
outro lado, não se pode afirmar que a prática pedagógica seja inovadora baseada na simples
introdução de metodologias ativas, pois há que se considerar outros elementos em relação à
dinâmica da própria prática, que não se limita à didática de sala de aula ou a técnicas de
ensino. Nesse sentido, vale ressaltar a observação do(a) P11A, que afirma que a prática
pedagógica não se dá “[...] necessariamente através da tecnologia ou metodologias ativas”.
Tal resposta demonstra o entendimento do(a) professor(a), que ratifica o que se está
discutindo, de que a prática pedagógica inovadora se caracteriza pela mudança na própria
prática, não externamente, mas internamente.
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Pensar a mudança na prática pedagógica pelo viés da metodologia é limitá-la ao fazer
docente. É olhar a prática pela perspectiva da forma, não do conteúdo. Porém, de nada adianta
mudar a forma, se o conteúdo permanecer o mesmo. A prática pedagógica é inovadora se
promover a participação do(a) educando(a), de forma crítica e reflexiva, na aprendizagem e,
com isso, auxiliá-lo a desenvolver-se, enquanto sujeito capaz de atuar na sua própria
transformação e na transformação da sociedade. Investir em metodologias ativas não é
suficiente para provocar essa mudança. Pode-se chegar a envolver o(a) educando(a) no
processo de aprendizagem, tornando-o(a) protagonista, porém, isso não garante que a
aprendizagem se efetive ou que o conhecimento seja construído de forma crítica e reflexiva,
nem que o(a) educando(a) torne-se sujeito de transformação, pois restringe-se a uma mudança
metodológica, no campo da técnica, não pedagógica, no campo da práxis.
É importante envolver o(a) aluno(a) em atividades em que ele(a) ocupe papel central,
porém, se esta atividade não provocar a reflexão, a mobilização e a construção crítica dos
conhecimentos, sua participação não será ativa. Não basta, portanto, apenas envolver os(as)
alunos(as) em atividades que requeiram sua participação na execução de tarefas, pois isso não
é participação ativa. Participação ativa e protagonismo requer “a participação dos alunos nas
decisões pedagógicas, a valorização da produção pessoal, original e criativa dos estudantes,
estimulando processos intelectuais mais complexos e não repetitivos”. (CUNHA, 2019, p.
27). Assim, deve-se ter muito cuidado ao se planejar e realizar atividades com metodologias
ativas, pois nem todas exercitam o protagonismo discente.

5.4.1 Considerações sobre os critérios que os(as) professores(as) atribuem à prática
pedagógica inovadora

A análise da presente categoria, referente aos critérios que os(as) professores(as)
atribuem à prática pedagógica inovadora, possibilita algumas reflexões e considerações:
Os critérios que atribuem sentido à prática pedagógica inovadora são subjetivos, logo
assumem caráter polissêmico e variam de acordo com o conhecimento, a interpretação e a
vivência dos sujeitos participantes da pesquisa. Tais critérios demonstram a compreensão
dos(as) professores(as) sobre o que eles(as) entendem por prática pedagógica inovadora, o
que, por sua vez, fundamenta suas práticas.
Alguns elementos centrais puderam ser identificados nas respostas dos(as)
professores(as) participantes, a partir dos quais foram analisados os critérios que eles(as)
utilizam para compreender suas práticas pedagógicas como inovadoras. Foram os seguintes:
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protagonismo dos estudantes; ruptura com o tradicional; novo; tecnologia; pesquisa; e
metodologias ativas.
A análise destes elementos possibilitou compreender que nem tudo que se entende
por inovação pedagógica constitui, de fato, uma prática pedagógica inovadora.
O protagonismo dos(as) estudantes é um elemento importante para a constituição de
uma prática pedagógica inovadora a partir do momento que o(a) aluno(a) sai da margem e de
uma postura passiva e passa ao centro do processo de aprendizagem, como sujeito ativo e não
mais como objeto. Porém, tal mudança não implica em deslocar o(a) professor(a) para a
margem, e sim, na interação entre professor(a) e aluno(a) em um processo de cooperação
mútua e de aprendizagem significativa, na qual ambos(as) são sujeitos.
A ruptura com o tradicional representa uma prática inovadora a partir da oposição e
superação da prática de ensino tradicional, centrada exclusivamente na aula expositiva e na
transmissão de conhecimento. Para que a prática pedagógica seja inovadora, é condição
essencial o rompimento da lógica tradicional de ensino, a partir de um novo pensar, com a
proposição de novas práticas ou práticas renovadas de ensino.
O novo assume caráter inovador em relação à prática pedagógica sempre que agregar
ou modificar algo de forma realmente nova, pioneira, que se constitua em uma mudança
efetiva em relação às práticas pedagógicas tradicionais, e que resultem em uma novidade que
faça a diferença, não apenas em uma nova roupagem para algo que já existe.
A tecnologia, com fim em si mesma, não representa uma inovação à prática
pedagógica. A mera introdução ou utilização de tecnologias nas aulas não constitui uma
prática pedagógica inovadora, pois a tecnologia é um instrumento didático, uma ferramenta
que se apresenta na condição de meio, não de fim. O que faz a diferença e torna a prática
pedagógica inovadora é a ação docente, não as tecnologias de que o(a) professor(a) se utiliza
em sua prática. Porém, isso não significa marginalizar as tecnologias, que têm sua
importância enquanto recurso didático, mas sim, compreender sua função em relação ao
processo educativo, situando-as no campo da inovação tecnológica, não da inovação
pedagógica.
A pesquisa é um elemento muito importante para a prática pedagógica inovadora,
pelo seu papel na produção e disseminação de conhecimento. Na prática pedagógica
tradicional o(a) aluno(a) é compreendido como objeto, não como sujeito; ele(a) não participa
da construção de conhecimento; é mero(a) receptor(a) de conteúdos acabados e transmitidos
pelo(a) professor(a). Por isso, a partir do momento em que o(a) aluno(a) é compreendido
como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, ele(a) passa a ser visto como alguém
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capaz de construir e produzir conhecimento. Assim, ultrapassados os limites da prática
tradicional de ensino, reveste-se a prática de uma perspectiva inovadora.
As metodologias ativas promovem o protagonismo discente, por meio da
participação ativa do(a) aluno(a) no processo de ensino-aprendizagem e de construção do
conhecimento. Porém, assim como em relação às tecnologias, há que se atentar para a
finalidade da prática pedagógica, uma vez que esta não se restringe à didática da sala de aula
ou a técnicas de ensino. Assim, é a atuação docente que faz a diferença na constituição da
prática pedagógica inovadora, não a metodologia empregada, ou seja, com ou sem tecnologia,
com ou sem metodologias ativas, é a prática pedagógica do(a) professor(a), no seu pensar,
saber, fazer e ser docente, que constituirá o caráter inovador da prática educativa. Portanto, a
mudança metodológica, por meio da utilização de metodologias ativas não é suficiente para
tornar a prática pedagógica inovadora, se esta não promover a ruptura com o paradigma
tradicional de ensino.
Ainda, percebe-se que o conceito de inovação e a compreensão de como se constitui
uma prática pedagógica inovadora não estão claros para todos(as) os(as) professores(as)
participantes, pois houve distorções e discrepâncias entre o que alguns(as) professores(as)
responderam que entendem por prática pedagógica inovadora e a concepção implícita na
descrição de suas práticas na pergunta 6a. É o que se vê nas respostas dos(as) professores(as)
P7A e P2B, cujas práticas relatadas podem ser consideradas inovadoras, pois contêm
elementos que aludem a uma ruptura nos paradigmas tradicionais de ensino, como pesquisa e
estudo de caso, porém em suas respostas é evidente a ideia de inovação por meio de
tecnologias.
Nesse sentido, o(a) professor(a) P7A respondeu: “prática pedagógica inovadora é
aquela que envolve os acadêmicos de forma intensa e significativa em todos os processos de
ensino-aprendizagem, utilizando-se de novas tecnologias”. (grifo nosso).
O(A) professor(a) P2B respondeu:
Inovadora pois o aluno é o protagonista. São situações de estudo de caso reais, o que
prepara melhor o futuro acadêmico para o mercado de trabalho. Também é
considerada inovadora pois pretende desenvolver os 4 Cs da educação: colaboração,
criatividade, pensamento crítico e comunicação, bem como o domínio das
tecnologias. (grifo nosso). (P2B).

Como se vê, ao mesmo tempo em que os(as) professores(as) compreendem a
inovação por meio do uso de tecnologias, também, mencionam outros elementos, como o
protagonismo dos(as) alunos(as), presente na resposta de P7A, e o desenvolvimento do
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pensamento crítico, presente na resposta de P2B. Percebe-se, com isso, que há uma certa
confusão em relação à concepção de inovação pedagógica pelos(as) professores(as)
Se vê o oposto nas respostas de P3A, P10A e P1B, cujas práticas foram consideradas
não inovadoras pelos(as) próprios(as) professores(as) ou a partir da análise da descrição das
suas práticas. Constatou-se que embora as práticas destes(as) professores(as) não possam ser
consideradas inovadoras, eles(as) apresentam em suas respostas elementos que caracterizam
uma prática pedagógica inovadora.
Observa-se na resposta do(a) professor(a) P3A: “Prática inovadora: considero em
relação ao que eu costumava usar antes. O novo, neste caso, implicou em não centrar em aulas
expositivas e dar ao aluno um novo papel na aula”. (grifo nosso).
Observa-se na resposta do(a) professor(a) P10A: “Prática pedagógica inovadora é
aquela que transmite uma experiência nova ao aluno para além dos métodos e técnicas já
conhecidas pelo mesmo, escapando dos moldes padrões de desenvolvimento teórico”. (grifo
nosso).
Observa-se na resposta do(a) professor(a) P1B: “Que reflitam de fato a educação
libertadora da qual tanto falamos na pedagogia há tempos”. (grifo nosso).
Embora o(a) professor(a) P3A tenha respondido que a inovação está em não centrar a
prática em aulas expositivas e em dar ao(à) aluno(a) um novo papel, mais ativo, no processo
de ensino-aprendizagem, a prática descrita pelo(a) professor(a) menciona somente
metodologias ativas, o que, de certa forma, muda o papel do(a) aluno(a) e descentraliza a aula
expositiva, porém, como já analisado, a mudança limitada à utilização de metodologias ativas
não é suficiente para ser considerada inovação. Já o(a) P10A julga sua própria prática não
inovadora, porém, demonstra certo entendimento do que pode significar uma inovação
pedagógica, quando se refere a escapar dos moldes de padrões de desenvolvimento teórico.
Por fim, o(a) P1B apresenta em sua prática uma atividade de mapa mental, em que não é
possível se observar um desenvolvimento crítico, essencial para se promover a educação
libertadora que o(a) próprio(a) professor(a) enfatiza em sua resposta.
Percebe-se na resposta de P1D uma compreensão de inovação pedagógica associada
à utilização de metodologias ativas: “prática pedagógica inovadora é aquela que possibilita o
ensino de aprendizagem via metodologia ativa, ou seja, mobiliza estilos de aprendizagem”
(grifo nosso). Tal concepção aparece também na descrição de sua prática, que consiste em
jogos aplicados à Matemática. Porém, esta prática foi considerada inovadora pela justificativa
do(a) professor(a) na pergunta 6, na qual ele(a) respondeu: “[...] o estudo de habilidades de
Matemática é orientado a ser ministrado via jogos, materiais instrucionais ou resolução de
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situações problema”. Nesse caso, entendeu-se que a prática relatada, além de conter o
elemento lúdico, possibilita a aprendizagem significativa, considerando-se de que se trata do
ensino de matemática, estritamente teórico no ensino tradicional, baseado em conceitos
abstratos, de difícil entendimento, e em fórmulas e exercícios padronizados e repetitivos.
Constata-se, enfim, a necessidade e a importância de se promover a reflexão sobre o
que e como se constitui uma prática pedagógica inovadora, para consolidar uma concepção
mais assertiva sobre o conceito, que possa fundamentar a prática docente, a fim de suscitar a
constituição de práticas pedagógicas inovadoras nos cursos de formação docente e a
consolidação do perfil do(a) professor(a) inovador(a).

5.5 IMPLICAÇÕES DA VIVÊNCIA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE E DE CONSTITUIÇÃO DO(A)
“PROFESSOR(A) INOVADOR(A)”

A última questão a ser analisada é a número 8, que consiste em: Enquanto
profissional formador(a), como você avalia as implicações da vivência de práticas
pedagógicas inovadoras no processo de formação inicial docente e de constituição do(a)
“professor(a) inovador(a)”? Posicione-se a respeito. Trata-se de uma pergunta aberta,
portanto, de livre resposta pelos(as) participantes da pesquisa.
Esta pergunta está atrelada ao objetivo de pesquisa: Avaliar as implicações da
vivência de práticas pedagógicas inovadoras no processo de formação inicial docente e de
constituição do(a) “professor(a) inovador(a)”, considerando o posicionamento dos(as)
professores(as) que atuam nos cursos de Pedagogia, em Instituições de Ensino Superior da
Associação Catarinense das Fundações Educacionais – Acafe.
A análise das respostas demonstra que os(as) professores(as) participantes estão em
acordo quanto à importância da vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos processos de
formação inicial docente, pois todos(as) responderam afirmativamente que existem
implicações, o que pode ser observado nas suas respostas:
O(A) professor(a) P1A respondeu: “É fundamental na medida em que o estudante
precisa compreender a sala de aula como um espaço democrático, em que o professor conduz,
mas não centraliza o processo formativo”.
Esta resposta menciona a sala de aula com um espaço democrático, quer dizer, em
que há ou deve haver a participação de todos(as), professores(as) e alunos(as), não somente
do(a) professor(a), como no modelo tradicional de ensino. O(A) professor(a) justifica na sua
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resposta que nesse espaço democrático da sala de aula, o(a) professor(a) é aquele que conduz,
porém, não de forma centralizada o processo formativo. Com isso, se refere, novamente, ao
modelo tradicional de ensino, o qual é centralizado no(a) professor(a) como detentor(a) do
saber e único ser pensante da sala de aula. Nesse espaço democrático, o(a) aluno(a) também
se assume como sujeito, participando ativamente do seu processo formativo, o que somente é
possível em um ambiente que lhe possibilite desenvolver-se e transformar-se. Sabe-se que a
escola tradicional não é democrática, logo, é por meio da prática inovadora que a sala de aula
poderá se tornar um ambiente democrático, daí a importância da vivência de práticas
pedagógicas inovadoras desde a formação inicial docente.
O(A) professor(a) P2A respondeu: “Acredito que a capacidade de inovar deve ser
construída na formação docente, a partir do desenvolvimento de qualidades como percepção,
criatividade, senso crítico, conhecimento aprofundado das teorias da aprendizagem. A
inovação é resultado destas capacidades”.
Nesta resposta estão presentes alguns elementos fundamentais de uma prática
pedagógica inovadora: a criatividade, o senso crítico e o domínio teórico. O(A) professor(a)
justifica sua resposta dizendo que a inovação é fruto de tais qualidades, as quais são
desenvolvidas no processo de formação docente. Logo, a vivência de práticas pedagógicas
inovadoras nos processos de formação docente se torna fundamental para a construção da
capacidade de inovar, como menciona o(a) professor(a), pois é nesta vivência que os(as)
futuros(as) professores(as) adquirirão os conhecimentos teórico-práticos necessários para o
desenvolvimento de uma prática pedagógica inovadora, formando-se, assim, professores(as)
inovadores(as).
O(A) professor(a) P3A respondeu:
Considero fundamental porque isso implica em compreender o processo de
ensinagem. A prática inovadora inclui compreensões quanto aos processos de
aprendizagem, de ensino e de avaliação. Isso muda se comparado ao "tradicional",
escola em que fui formada e em que também formei alunos. A mudança se deu em
razão de estudos. (P3A).

Essa resposta menciona o termo ensinagem, criado por Anastasiou (2015) e que
engloba tanto a ação de ensinar como a ação de aprender. O(A) professor(a) também
menciona as diferentes dimensões da prática pedagógica, que não se limita ao dar aula:
ensino, aprendizagem e avaliação, justificando que tais processos mudam quando
compreendidos em uma lógica tradicional ou inovadora. O(A) professor(a) ainda relata que
seu processo de formação se deu em um modelo tradicional de ensino, o qual por algum
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tempo embasou sua prática docente. Isso demonstra que as bases teóricas de formação inicial
docente influenciam, diretamente, a constituição de suas práticas, o que quer dizer que a
vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação docente é essencial
para a formação do(a) professor(a) inovador(a), cujas práticas poderão ser continuadas nos
processos formativos de seus(as) alunos(as).
O(A) professor(a) P4A respondeu: “A princípio, penso que ainda estamos iniciando
esse processo. Inovar implica em criar algo diferente e isso não é algo assim muito fácil.
Precisa tempo, dedicação, olhar diferente para o que costumamos fazer cotidianamente em
sala de aula. Não é um processo fácil...”
Este(a) professor(a) analisa o processo de formação do(a) professor(a) inovador(a) e
de constituição da prática pedagógica inovadora em sua complexidade. Segundo o(a)
professor(a), inovar não é algo fácil, pois requer tempo, dedicação e um olhar diferenciado,
em novas direções, diferentes das habituais de sala de aula. De fato, inovar não é um processo
simples, pois implica em mudar a forma de pensar os processos educativos. Trata-se de uma
mudança radical, que alcança as bases da prática docente. Obviamente, como assinala
Imbernón (2012), a prática tradicional, essencialmente expositiva, é muito mais fácil de
executar do que a prática inovadora, tanto para os(as) professores(as) como para os(as)
alunos(as), mas os resultados desta última são muito mais efetivos e significativos em relação
ao processo de ensino-aprendizagem. O(A) professor(a) P4A também argumenta que a
inovação é um processo que está em início ainda. Não se sabe se ele(a) está se referindo ao
processo na sua instituição ou na educação, de forma geral. Sabe-se que a inovação na
educação é um tema que vem sendo debatido há bastante tempo e que muitas iniciativas
foram idealizadas nesse sentido, embora nem todas se concretizaram.
O(A) professor(a) P5A respondeu:
Importantíssimas e válidas são todas as práticas pedagógicas cujas vivências inserem
precocemente os acadêmicos no universo da escola. Se são adjetivadas como
inovadoras ou não, isso é secundário. O que as torna relevantes e inovadoras na
formação inicial do discente, futuro docente, é protagonizar situações reais de ensino
e aprendizagem, perceber na escola possíveis questões de pesquisa e possibilidade
real de intervenção didático- pedagógica crítica e colaborativa numa dada realidade,
com objetivos claros para tentar solucionar estas situações reais que permeiam o
contexto do chão da escola. Sempre respaldado, chancelado pelas boas teorias
educativas, sentir o cheiro da escola, mapear suas peculiaridades, seus encantos,
suas dificuldades e pensar: e daí, e agora, o que fazer, como fazer, por que fazer
assim? (P5A).

Este(a) professor(a) demonstra compreensão sobre o que é uma prática pedagógica
inovadora, por mais que esta nem sempre seja assim adjetivada, como ele(a) mesmo(a)
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comenta. Ele(a) cita, em sua resposta, elementos que constituem uma prática pedagógica
inovadora, como o protagonismo discente, pesquisa, a vivência de situações reais de ensino e
aprendizagem. O(A) professor(a) não descarta a importância do embasamento teórico, que
possibilita a reflexão docente sobre sua prática pedagógica. Na resposta veem-se elementos
essenciais de ruptura com o modelo tradicional de ensino, ainda muito comum nos processos
formativos docentes, e que caracterizam a inovação pedagógica. Percebe-se, na resposta, que
possibilitar aos(às) alunos(as) vivenciar práticas diferenciadas, especialmente aquelas que
envolvem ensino e pesquisa, desde cedo, nos processos de formação de professores(as),
implica em propiciar a constituição de um novo pensar e de uma nova prática docente. Assim,
o processo de formação docente reveste-se de uma perspectiva inovadora, essencial para a
constituição da prática pedagógica inovadora dos(as) futuros(as) professores(as).
O(A) professor(a) P6A respondeu: “Considero fundamental, pois em mundo de
constantes mudanças e complexidade, é necessário sujeitos com perfil ativos e para isso é
necessário desenvolver competências no aluno que de conta deste novo perfil que a sociedade
espera”.
Em uma primeira análise, o discurso pode ser entendido como a formação de sujeitos
com competência para atuar em um mundo complexo e em constante mudança. O discurso,
porém, adquire um viés tradicional e de formação voltada ao mercado de trabalho, ao limitarse às demandas do que a sociedade espera porque passa a impressão de algo padronizado. De
todo modo, o(a) professor(a) entende que a vivência de práticas pedagógicas inovadoras no
processo de formação docente inicial é fundamental para desencadear o processo de mudança.
A diferença, nesse caso, está na finalidade da mudança, ou seja, do que se espera com essa
mudança.
O(A) professor(a) P7A respondeu: “Penso que as práticas pedagógicas inovadoras
precisam fazer parte do cotidiano da formação de professores, pois eles estarão, amanhã, à
frente da formação de crianças e adolescentes que já possuem proximidade com as novas
tecnologias”.
Este(a) professor(a) compreende a importância da vivência de práticas pedagógicas
inovadoras no processo de formação docente, tendo em vista que os(as) professores(as) em
formação serão os futuros(as) professores(as) das novas gerações de educandos(as). O(A)
professor enfatiza a proximidade das crianças e jovens com as tecnologias desde cedo. Vale
ressaltar, nesse sentido, que acessar informação não significa apropriar-se de conhecimento,
se não ultrapassar o nível de navegação da ferramenta. Para que os(as) futuros(as)
professores(as) estejam preparados(as) para lidar com a nova geração de educandos(as), é
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fundamental uma formação docente crítico-reflexiva, que permita ao(à) professor(a) a
vivência de práticas pedagógicas inovadoras, que serão a base de sua prática docente na
formação crítica e reflexiva dos(as) educandos(as).
O(A) professor(a) P8A respondeu:
Ainda sei muito pouco sobre as práticas pedagógicas inovadoras. Tenho visto muitas
práticas ditas inovadoras, mas que já eram realizadas nas escolas há muito tempo
atrás - apenas se apresentam na atualidade com uma nova roupagem ou um nome
novo, de preferência em língua inglesa. (P8A).

Este(a) professor(a) questiona as práticas denominadas inovadoras, mas que pouco
ou nada possuem de inovação, além de um novo nome ou de uma nova roupagem e que são
muito comuns no meio educativo. Em item anterior já se discutiu sobre as reformas e
mudanças que não representam inovações pedagógicas, pois não modificam a práxis docente,
mudam apenas os rótulos, mas não os conteúdos, permanecendo a prática pedagógica
tradicional, com a inovação apenas no nome, conforme ressalta Carbonell (2002). Supõe-se
que esse seja um dos principais motivos pelos quais muitos(as) professores(as) confundem
inovação com mudanças metodológicas e/ou com a introdução de tecnologias nos processos
educativos, a tal ponto de o(a) professor(a) pesquisado(a) responder que pouco sabe sobre
práticas pedagógicas inovadoras, o que é uma questão a se pensar, pois como o(a)
professor(a) vai desenvolver práticas inovadoras, se ele não compreende o que é e como se
constitui uma prática pedagógica inovadora? Daí a importância de se pesquisar como são
concebidas as práticas pedagógicas docentes e como estas se constituem inovadoras, já que
não são adquiridas prontas, e sim, construídas a partir da ação e da reflexão da própria práxis.
O(A) professor(a) P9A respondeu: “Eu auxilio os discentes a construírem o processo
de aprendizagem com muito amor, com paixão pela docência, assim, desta premissa, as aulas
tenderão a serem envolventes, convidativas, prazerosas... E isso é fundamental em educação...
O gostinho do “quero mais”.”
Este(a) professor(a) não menciona, diretamente, as implicações de práticas
pedagógicas inovadoras na formação docente, mas faz menção a um processo formativo
desenvolvido com amor, que desperta a paixão pela docência e estimula o interesse pelo
aprender, tornando a aprendizagem mais significativa, de forma que, sua vivência implica em
um processo continuado de ensino-aprendizagem com amor. Tal prática se distancia do
modelo de ensino tradicional, que não considera a emoção e os sentimentos no processo de
ensino-aprendizagem, por compreendê-lo em uma perspectiva externa ao sujeito. Sabe-se, no
entanto, que a aprendizagem é um processo complexo, em que devem ser considerados fatores
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internos e externos, os quis interferem ou favorecem diretamente a efetivação da
aprendizagem (SANTOS, 2008). Assim, pode-se perceber que o(a) professor(a) P9A
compreende que a vivência de práticas diferenciadas das tradicionais no processo formativo
docente influencia a constituição de novas práticas, sendo formado(a) e formando com amor.
O(A) professor(a) P10A respondeu: “Excelentes”.
Resposta bem sucinta, da qual só se pode fazer suposições. Compreende-se, assim,
que o(a) professor(a) está de acordo com a ideia embutida na pergunta, que se referia à
vivência de práticas pedagógicas inovadoras no processo de formação inicial docente, com
possíveis implicações na constituição de práticas pedagógicas inovadoras, uma vez que sua
resposta não contraria as afirmações, e sim, as considera excelentes.
O(A) professor(a) P11A respondeu:
Entendo que a vivência de práticas inovadoras no processo de formação docente
desde o início é fundamental para a formação de professores inovadores e para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação na
educação básica. Porque os professores que estão sendo formados hoje serão os
professores das escolas de amanhã. Então, a forma que eles vivenciam sua formação
implica na forma que eles atuarão em sala de aula. Por isso considero fundamental
aprender com práticas inovadoras para depois ensinar com práticas inovadoras.
(P11A).

Percebe-se na resposta do(a) professor(a) que ele(a) relaciona o processo de
formação docente com o processo formativo dos(as) educandos(as) na educação básica,
considerando a influência de um sobre o outro, afinal, como o(a) próprio(a) professor(a) diz,
os(as) professores(as) em formação hoje serão os(as) futuros(as) professores(as) das novas
gerações de educandos(as). Demonstra, assim, ciência de que a forma com que os(as)
professores(as) em formação vivenciam a prática pedagógica em seu processo formativo
possui implicações na constituição das próprias práticas e no exercício da docência. Assim, é
natural que a forma com que se aprende seja continuada na forma com que se ensina, como
ressalta o(a) professor(a), ao dizer que considera fundamental aprender com práticas
inovadoras para ensinar com práticas inovadoras. Afinal, se o processo de formação docente
for consolidado em uma perspectiva tradicional, não haverá uma base de conhecimento para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, nem a compreensão de sua importância.
Assim, é essencial que práticas pedagógicas inovadoras componham a base de formação
dos(as) professores(as) para que constituam a prática docente que está em processo de
construção.
O(A) professor(a) P1B respondeu: “Fazem total diferença para elas conduzam os
processos formativos sociais, culturais e cognitivos de alunos em desenvolvimento”.
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Este(a) professor(a) associa o processo de formação docente com a formação dos(as)
educandos(as), ao citar os processos formativos de alunos(as) em desenvolvimento. Percebese na resposta a preocupação do(a) professor(a) com a formação integral dos(as)
educandos(as), considerando as diferentes dimensões do desenvolvimento humano, não
somente a dimensão cognitiva ou intelectual. O(A) professor(a) ressalta que a vivência de
práticas pedagógicas inovadoras nos processos formativos docentes faz total diferença na
constituição de novas práticas no processo de formação dos(as) educandos(as).
O(A) professor(a) P2B respondeu: “A vivência de práticas pedagógicas inovadoras
permite que o futuro pedagogo, tenha um curso contemporâneo, mais alinhado aos tempos em
que vivemos”.
Em relação a essa resposta, cumpre esclarecer que inovar em educação não significa
acompanhar as tendências contemporâneas ou os modismos que surgem com ares de novidade
ou de melhoria. Inovar é superar as tendências tradicionais de ensino. Talvez o(a) professor(a)
em questão esteja se referindo à formação da nova geração de educandos(as), na chamada
sociedade da informação, no sentido de promover uma formação que respalde as
necessidades atuais do cotidiano escolar. No entanto, lembra-se que a prática pedagógica não
precisa se atualizar de acordo com as tendências contemporâneas para alinhar-se aos aspectos
temporais e sociais, e sim, manter-se em constante aprimoramento e construção para
promover a reflexão e a transformação social, pois prática pedagógica inovadora é aquela que
promove a ruptura com o paradigma tradicional de ensino. Simplesmente acompanhar
tendências contemporâneas supõe submeter a prática pedagógica aos modismos, que a toda
hora surgem revestidos de pretextos inovadores, mas que nem sempre representam de fato
uma inovação pedagógica.
O(A) professor(a) P1C respondeu:
Inovar enquanto estamos formando, contribui significativamente para a inovação das
práticas dos formados. Quando iniciarem sua trajetória profissional, certamente irão
fazer a diferença. Recebo constantemente retornos de egressas, relatando suas
práticas e vivências enquanto professoras, utilizando o que trabalhamos na formação
inicial. (P1C).

Este(a) professor(a) entende que a inovação, ao compor os processos formativos
dos(as) professores(as), contribui para a inovação na prática pedagógica dos formados(as), de
maneira que sua prática docente, no exercício efetivo da profissão, reflete o que foi construído
na caminhada formativa, fazendo a diferença na formação dos(as) educandos(as). Com isso,
quer dizer que o processo de formação docente que permite a vivência de práticas

178

pedagógicas inovadoras possibilita aos(às) futuros(as) professores(as) também inovarem
quando iniciarem sua trajetória profissional. O(A) professor(a) cita exemplos de depoimentos
de egressas do curso de Pedagogia que relatam a utilização das práticas trabalhadas em seus
processos formativos como base para a constituição de suas próprias práticas, o que
demonstra a influência direta das experiências formativas com a atuação profissional docente.
O(A) professor(a) P2C respondeu:
Penso que atualmente está tendo uma tendência muito grande em compreender a
prática pedagógica inovadora como mera utilização de recursos tecnológicas digitais
de última geração. Entendo que isso é uma parte do processo. Outra tendência é uma
hipervalorização da "experiência" prática em detrimento dos aspectos conceituais e
dos fundamentos educacionais. Penso ser imprescindível levar-se em contato a
experiência, vivência, mas isso precisa estar articulado com uma base referencial
teórica-conceitual que indique uma visão transformadora do mundo. (P2C).

Este(a) professor(a) demonstra consciência de que há uma compreensão equivocada
do que seja uma prática pedagógica inovadora, comumente confundida com a introdução de
tecnologias nos processos educativos. Enfatiza também a tendência de se supervalorizar a
experiência prática, em detrimento da teoria, ou o saber fazer em detrimento do saber. O(A)
professor(a) entende que o contato com a experiência prática é importante, desde que
articulada ao domínio teórico, que é a base referencial dos fundamentos educacionais, do
contrário se torna pragmatismo e a prática perde seu sentido. Para o(a) professor(a) é
imprescindível a vivência prática que promova uma visão transformadora de mundo, o que,
em outras palavras, constitui uma prática pedagógica inovadora.
O(A) professor(a) P1D respondeu: “Ao adotar práticas pedagógicas inovadoras, o
docente da formação inicial de professores incentiva os futuros docentes a efetivarem uma
prática de ensino também inovadora. Trata-se de incentivar o futuro docente no faça o que eu
faço”.
Parafraseando um ditado popular, o(a) professor(a) manifesta-se favorável à adoção
de práticas pedagógicas inovadoras pelos(as) professores(as) formadores(as) nos processos
formativos dos(as) futuros(as) docentes, como uma forma de incentivá-los a também fazê-lo
quando estiverem no exercício efetivo da profissão. O(A) professor justifica que ao vivenciar
práticas pedagógicas inovadoras em seu processo de formação, o(a) futuro(a) professor(a)
aprende a pensar sua prática pedagógica de forma inovadora, constituindo-se, também, como
professor(a) inovador(a).
O(A) professor(a) P2D respondeu: “Precisamos estar atentos a realidade que nos
cerca e atuar de acordo buscando sempre a inovação com muita criatividade e competência”.
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Este(a) professor(a) não respondeu, exatamente, a pergunta do instrumento de
pesquisa, pois sua resposta está mais direcionada à importância de manter-se em constante
busca pela inovação na prática pedagógica, com criatividade e competência, do que à
importância da vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos processos formativos
docentes, portanto, não responde se há ou quais são as implicações da utilização destas
práticas nos processos formativos dos(as) futuros(as) professores(as).
O(A) professor(a) P1E respondeu: “Práticas inovadoras não podem ser realizadas
sem um objetivo, que está direcionado à formação crítica do professor. Inovação por
modismo, descontextualizada, não contribui para esse modo de formação crítica e
problematizadora”.
Este(a) professor(a) entende que a realização de práticas pedagógicas inovadoras nos
processos de formação docente precisa ser pensada levando em consideração os objetivos e
finalidades da práxis, tendo em vista a formação crítica dos(as) professores. Ele(a) demonstra,
em sua resposta, uma preocupação com os modismos, muito comuns no meio educativo,
especialmente quando se fala de inovação, os quais, descontextualizados da prática reflexiva,
distanciam-se de uma formação crítica e problematizadora, essencial para a constituição de
práticas pedagógicas inovadoras. Assim, percebe-se na resposta implicações da vivência de
práticas pedagógicas inovadoras na constituição da prática pedagógica, em uma perspectiva
crítica e reflexiva, visando formar professores(as) críticos(as) e reflexivos(as), que por sua
vez, atuarão na formação crítica e reflexiva dos(as) educandos(as).
O(A) professor(a) P1F respondeu: “Penso que as práticas inovadoras não surgem
agora na docência, elas sempre estiveram presente, a diferença é que atualmente temos o uso
da tecnologia que ajuda”.
Este(a) professor(a) demonstra o entendimento de que as práticas inovadoras não se
constituem no processo formativo docente nem na reflexão sobre a docência, uma vez que já
existem. O(A) professor(a) enfatiza que as práticas pedagógicas inovadoras sempre estiveram
presentes nos processos educativos, mas somente agora, apresentam o acréscimo das
tecnologias. Nesta perspectiva, a inovação pedagógica é compreendida pela ótica da
introdução de tecnologias, o que não representa uma pratica pedagógica inovadora.
O(A) professor(a) P2F respondeu: “Indispensável. É preciso romper com a lógica
tradicional de ensino”.
Esta resposta é bem sucinta, porém, consegue ir até a raiz da questão, pois o(a)
professor(a) compreende que a prática pedagógica inovadora se constitui no processo de
ruptura como o paradigma tradicional de ensino. Ele(a) também entende que é indispensável a
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vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação inicial docente para a
constituição de práticas pedagógicas inovadoras e formação do perfil de professor(a)
inovador(a).

5.5.1 Considerações sobre as implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras
no processo de formação inicial docente e de constituição do(a) “professor(a)
inovador(a)”

A presente análise possibilita algumas reflexões e considerações sobre as
implicações da vivência de práticas pedagógicas inovadoras no processo de formação docente
e na constituição do(a) professor(a) inovador(a).
A maioria dos(as) professores(as) demonstrou em suas respostas compreender que a
vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação docente possui
implicações na constituição de práticas pedagógicas inovadoras e na constituição do(a)
professor(a) inovador(a).
Dentre as implicações levantadas, está a correlação entre o processo formativo
docente e o processo formativo dos(as) educandos(as), de forma que um se reflete no outro e
também afeta um ao outro. Considerando-se as respostas dos(as) professores, estas indicam a
tendência de se repetir na prática docente o que foi apreendido na caminhada formativa
docente. Assim, relataram os(as) professores(as):
O(A) professor(a) P3A respondeu: “Isso muda se comparado ao "tradicional", escola
em que fui formada e em que também formei alunos”.
O(A) professor(a) P11A respondeu: “Então, a forma que eles vivenciam sua
formação implica na forma que eles atuarão em sala de aula. Por isso considero fundamental
aprender com práticas inovadoras para depois ensinar com práticas inovadoras”.
O(A) professor(a) P1C respondeu: “Inovar enquanto estamos formando, contribui
significativamente para a inovação das práticas dos formados. Quando iniciarem sua trajetória
profissional, certamente irão fazer a diferença”.
O(A) professor(a) P1D respondeu: “Ao adotar práticas pedagógicas inovadoras, o
docente da formação inicial de professores incentiva os futuros docentes a efetivarem uma
prática de ensino também inovadora”.
Desse modo, é de se considerar que o modelo em que o(a) professor(a) foi formado
torna-se referência de formação, no seu exercício da profissão, no papel de fomador(a). É
assim que a prática tradicional permanece viva nas escolas e universidades ainda nos dias de
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hoje e é assim que a prática inovadora pode se tornar parte dos processos formativos de
docentes e discentes.
Isso se dá porque a prática pedagógica é reprodutora das regularidades nas quais são
geradas (IMBERNÓN, 2011), sendo construída e reconstruída por meio do diálogo entre as
ações do passado e do presente, de maneira que a prática gera a prática (ANASTASIOU;
PIMENTA, 2008). Assim, compreende-se que a vivência de práticas pedagógicas
tradicionais, em um contexto de formação conservador, tende a gerar práticas pedagógicas
tradicionais e conservadoras, e a vivência de práticas pedagógicas inovadoras, em um
contexto formativo emancipatório, tende a gerar práticas pedagógicas inovadoras e
transformadoras. Daí a relevância do processo formativo se constituir em um processo
permanente de construção e reflexão do(a) futuro(a) professor(a) sobre a própria prática, a
partir da vivência das práticas mediatizadas, as quais tornam-se referências para a constituição
das práticas futuras (PIMENTA, 2012).
Assim, a utilização de práticas pedagógicas inovadoras, desde o processo de
formação docente inicial, mostra-se um diferencial na formação dos(as) professores(as), como
relata o(a) P1C, que diz: “Quando iniciarem sua trajetória profissional, certamente irão fazer a
diferença. Recebo constantemente retornos de egressas, relatando suas práticas e vivências
enquanto professoras, utilizando o que trabalhamos na formação inicial”. É importante se
destacar isso, pois ainda é muito comum a predominância do modelo tradicional no ensino
superior (ANASTASIOU, 2015).
Sabe-se que muitos(as) professores(as) de hoje foram formados(as) no modelo
tradicional de ensino, inclusive, o(a) professor(a) P3A menciona isso em sua resposta: “[...]
somparado ao "tradicional", escola em que fui formada e em que também formei alunos”.
Tais professores(as) encontram mais dificuldade em compreender e realizar uma prática
pedagógica inovadora, pois esta implica em um novo pensar docente, bem diferente do que
foi vivenciado em suas trajetórias formativas. Logo, se mostra fundamental que a inovação
esteja presente na prática docente desde os processos de formação, de modo que o(a)
professor(a) será formado com outra perspectiva, compreendendo os processos educativos
com outros olhos, o que facilitará a constituição de práticas pedagógicas inovadoras no
exercício da docência.
Dessa forma, compreende-se que a mudança educativa se inicia pelo processo de
formação docente, ao propiciar a vivência de práticas pedagógicas que promovam a ruptura
com os paradigmas tradicionais de ensino e a sua consequente superação. Assim, os(as)
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futuros(as) professores(as) aprendem a docência com bases na ação e reflexão, essenciais para
a constituição da práxis pedagógica.
Algo que se sobressaiu nas análises é a importância de que a vivência de práticas
inovadoras nos processos formativos docentes se dê em uma perspectiva emancipatória,
caracterizada pela prática crítico-reflexiva, com vistas à transformação dos sujeitos para a
transformação da realidade. Isso se mostra relevante para que o(a) futuro(a) professor(a) possa
refletir sobre a finalidade da prática pedagógica e o seu papel na formação crítica e reflexiva
dos(as) educandos(as), bem como na formação destes(as) como sujeitos da transformação na
sociedade. É essencial, portanto, que práticas pedagógicas inovadoras sejam vivenciadas,
discutidas, refletidas e constituídas nos processos de formação docente e de construção da
docência, em uma perspectiva emancipatória, que vise o desenvolvimento dos sujeitos e da
sociedade, tendo como fim a transformação da realidade educativa e social.
Outra implicação levantada nas respostas dos(as) professores(as) foi a importância de
se alicerçar a vivência de práticas pedagógicas inovadoras em bases teórico-práticas, ou seja,
uma base teórica de sustentação para a prática, como se observa nas seguintes respostas:
O(A) professor(a) P5A respondeu: “Sempre respaldado, chancelado pelas boas
teorias educativas, sentir o cheiro da escola, mapear suas peculiaridades, seus encantos, suas
dificuldades e pensar: e daí, e agora, o que fazer, como fazer, por que fazer assim?”.
O(A) professor(a) P2C respondeu: “Penso ser imprescindível levar-se em conta a
experiência, vivência, mas isso precisa estar articulado com uma base referencial teóricaconceitual que indique uma visão transformadora do mundo”.
Nesse sentido, Cunha (2019, p. 26) entende que “a reorganização da relação
teoria/prática, provavelmente, seja o indicador mais presente nas práticas pedagógicas que
rompem com a lógica acadêmica tradicional”. A autora ressalta que, na lógica tradicional de
ensino, sustentada em um paradigma moderno, a teoria precede a prática, sobre a qual assume
uma condição de predominância valorativa, por considerar válido apenas o conhecimento que
passou pelo crivo do método científico, sendo esta, ainda, a lógica predominante nos
currículos escolares e universitários. Já em um sentido contrário, de ruptura com esse
paradigma dominante,
[...] a reorganização dessa relação assume que a dúvida epistemológica é que dá
sentido à teoria. E ela nasce da leitura da realidade. Portanto a prática social é
condição da problematização do conhecimento que os estudantes precisam produzir.
Nessa perspectiva a prática não significa a aplicação e confirmação da teoria, mas é
a sua fonte. Além disso, é importante registrar que a prática é sempre única e
multifacetada. Requer, por essa condição, uma intervenção refletida da teoria numa
visão interdisciplinar. Compreender a relação teoria-prática ou prática-teoria na sua

183

interface constitutiva se constitui num eixo fundante da inovação paradigmática.
(CUNHA, 2019, p. 25-26).

Assim, entende-se que a ruptura paradigmática se efetiva na articulação entre teoria e
prática, de forma que a teoria seja a fonte e o pilar de sustentação da prática, conferindo-lhe
sentido, para que esta seja refletida e problematizada, do contrário, a prática, sem a teoria, se
torna pragmática e mecânica. Portanto, a vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos
processos formativos docentes precisa ser pensada de forma articulada aos fundamentos
teóricos que embasam os saberes docentes, não priorizando uma dimensão em detrimento da
outra, uma vez que a práxis transformadora se dá na articulação entre teoria e prática.
Compreende-se que a vivência de práticas pedagógicas inovadoras pelos(as) futuros
professores(as) não diminui a importância da teoria, pelo contrário, demonstra sua relevância
na construção e consolidação da prática refletida e significativa, pois é a teoria que sustentará
a prática, e a prática que dará significado à teoria. Ao mesmo tempo, contribuirá com a
ruptura da lógica moderna de separação entre teoria e prática e com o consequente
rompimento do modelo tradicional dominante de priorização da teoria em detrimento da
prática, ou ainda, da lógica tecnicista que privilegia a prática em detrimento da teoria.
Percebe-se, assim, nos argumentos das respostas, que a possibilidade de se vivenciar,
no processo formativo, a realização de práticas pedagógicas inovadoras, poderá auxiliar os(as)
futuros(as) professores(as) na construção dos saberes docentes e na constituição da prática
pedagógica inovadora, por meio da ação e reflexão. Dessa forma, a inovação não será algo
novo e desconhecido, mas algo naturalmente refletido e construído na e por meio da prática
docente. Entende-se que, assim como práticas pedagógicas inovadoras constituem os
processos de formação docente, poderão constituir os processos formativos das novas
gerações de educandos(as).
Percebe-se, ainda, que há dúvidas e desconhecimento em relação ao que se entende
por prática pedagógica inovadora, como se observa na resposta de P8A, que diz: “ainda sei
muito pouco sobre as práticas pedagógicas inovadoras”. Compreende-se, nesse sentido, que a
partir do momento em que os processos formativos docentes forem constituídos de práticas
pedagógicas inovadoras, haverá melhor compreensão sobre o que é inovação e sobre como se
constitui uma prática pedagógica inovadora.
Por outro lado, vale ressaltar que a dúvida é um aspecto positivo em relação ao
processo de aprender, inclusive, no processo formativo de aprendizagem da docência, afinal
são as dúvidas e as perguntas que mobilizam os conhecimentos. Temer o novo e o
desconhecido é natural, e a dúvida faz parte do processo de aprendizagem porque suscita a
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reflexão. Trilhar caminhos incertos requer mais criatividade do que trilhar caminhos certos,
por isso, se a inovação desestabiliza de um lado, provoca o movimento criativo pelo outro
(ARROYO, 2000).
Para Cunha (2019, p. 29) “compreender os impasses da prática pedagógica como
uma possibilidade reflexiva e de problematização da ação docente já é, em si, uma inovação”,
pois faz frente à pedagogia do consenso, por sua vez alicerçada em soluções prescritivas.
Assim, incluir a dúvida e a insegurança como parte do processo de decisão profissional
significa um importante avanço dos professores na direção de uma ruptura paradigmática.
(CUNHA, 2019, p. 29).
Compreende-se, assim, que a busca pelo conhecimento se inicia pela inquietação,
pela dúvida, pela curiosidade epistemológica (Freire, 2020). Por outro lado, o(a) professor(a)
assumir que possui dúvidas e que sabe pouco é uma qualidade e não um defeito, que o(a)
coloca na condição de aprendiz, ciente e consciente de seu inacabamento. Obviamente, é
importante que o(a) professor(a) não se acomode em sua zona de conforto, e busque saber.
Para tanto, o primeiro passo é reconhecer que não sabe, e o segundo é a reflexão que
possibilitará o saber. Daí a importância da reflexão sobre a docência e a contribuição desta
pesquisa para a compreensão deste tema ainda tão nebuloso, que é a prática pedagógica
inovadora.
Da mesma forma, a pesquisa poderá contribuir com a solução de possíveis distorções
sobre o que se entende por inovação pedagógica, ainda associada nas respostas de alguns(as)
professores(as) ao uso da tecnologia, a exemplo de PF1, que respondeu: “penso que as
práticas inovadoras não surgem agora na docência, elas sempre estiveram presente, a
diferença é que atualmente temos o uso da tecnologia que ajuda”. Este é mais um contributo
da pesquisa ao convidar à reflexão sobre o que é e o que constitui uma prática pedagógica
inovadora.
Vale destacar esse ponto, pois a análise permitiu constatar que alguns(as)
professores(as) cujas práticas descritas foram consideradas inovadoras em análise de pergunta
anterior, por apresentarem elementos essenciais de ruptura com os paradigmas tradicionais de
ensino, manifestaram ideias divergentes em relação às implicações da vivência de práticas
pedagógicas nos processos formativos docentes, condizentes com visões tradicionais de
ensino, como é o caso do(a) professor(a) P6A, que respondeu: “considero fundamental, pois
em mundo de constantes mudanças e complexidade, é necessário sujeitos com perfil ativos e
para isso é necessário desenvolver competências no aluno que de conta deste novo perfil que a
sociedade espera”.
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Outras respostas, ainda, revelaram concepções diferentes da prática realizada, uma
vez que ao descrever as práticas, tais professores(as) relataram ações inovadoras, mas na
avaliação sobre as implicações destas práticas na formação docente, argumentaram a favor da
introdução de tecnologias nos processos educativos, como fator inovador na prática
pedagógica. Um exemplo é o (a) professor(a) P1F, que descreve a realização de uma prática
inovadora na pergunta 6a, mas menciona a utilização de tecnologia como diferencial para a
inovação pedagógica na pergunta 7: “[...] a diferença é que atualmente temos o uso da
tecnologia que ajuda”.
Por outro lado, mostra-se relevante a constatação de professores(as) que demonstram
consciência sobre a finalidade da prática pedagógica inovadora e a preocupação com a
formação docente crítica e reflexiva, que vise a transformação da realidade. É o que se
observa nas seguintes respostas:
O(A) professor(a) P5A respondeu:
O que as torna relevantes e inovadoras na formação inicial do discente, futuro
docente, é protagonizar situações reais de ensino e aprendizagem, perceber na escola
possíveis questões de pesquisa e possibilidade real de intervenção didáticopedagógica crítica e colaborativa numa dada realidade, com objetivos claros para
tentar solucionar estas situações reais que permeiam o contexto do chão da escola
(P5A).

O(A) professor(a) P1B respondeu: “Fazem total diferença para elas conduzam os
processos formativos sociais, culturais e cognitivos de alunos em desenvolvimento”.
O(A) professor(a) P2C respondeu: “[...] que indique uma visão transformadora do
mundo”.
O(A) professor(a) P1E respondeu: “Práticas inovadoras não podem ser realizadas
sem um objetivo, que está direcionado à formação crítica do professor”.
A resposta de ambos(as) mostra o alargamento da compreensão sobre inovação e
uma interpretação crítica sobre a constituição de práticas pedagógicas inovadoras nos
processos de formação docente. Fazendo a relação com a finalidade da educação como prática
social, fazem menção a uma formação crítica, primeiro do(a) professor(a), como formador(a),
e dos(as) alunos(as), tendo como fim a transformação destes(as) e da sociedade. P5A fala em
uma intervenção didático-pedagógica crítica e colaborativa; P1B fala em processos
formativos sociais; P1C fala em uma visão transformadora do mundo; e P1E afirma que as
práticas inovadoras têm um objetivo e que este se fundamenta na formação crítica do
professor(a).
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Enfim, a análise dos dados coletados possibilitou constatar que práticas pedagógicas
inovadoras compõem os processos formativos nos cursos de Pedagogia nas IES pesquisadas e
que a vivência destas pelos(as) futuros(as) professores(as), nos seus processos formativos,
pode representar uma condição diferenciada na construção de sua identidade docente e na
constituição de sua prática pedagógica, como professor(a) inovador(a).
Uma vez compreendida a relação entre a vivência de práticas pedagógicas
inovadoras no processo de formação docente e a constituição de práticas pedagógicas
inovadoras no exercício efetivo da docência, pode-se compreender as implicações dos
processos formativos dos(as) futuros(as) professores(as) nos processos formativos dos(as)
futuros(as) educandos(as). Dessa maneira, se se almeja uma mudança na formação das
crianças e jovens, há que se começar pela mudança na formação dos(as) professores(as)
formadores(as), possibilitando-lhes um processo formativo reflexivo e crítico, sustentado nos
saberes e na prática docente ressignificada.
Nesse sentido, cabe aqui um parêntese em relação aos processos formativos docentes
no Brasil pós BNCC e pós pandemia.
Mediante às recentes mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação docente, faz-se necessário mencionar a Res. CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de
2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores
para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de
Professores da Educação Básica (BNC-Formação), estabelecendo competências profissionais
aos(às) professores(as), com base nas aprendizagens essenciais previstas na BNCC-Educação
Básica.
Tal proposta formativa busca um alinhamento à Base Nacional Comum Curricular
(BNCC-Educação Básica), tendo como fim formar professores(as) aptos(as) a desenvolver
nos(as) educandos(as) as competências e habilidades estabelecidas pela BNCC. Ao propor um
alinhamento à BNCC, limita-se o campo do pensar e do fazer docente ao que determina a base
comum, restringindo a autonomia do(a) professor(a) em criar, renovar e inovar, e do(a)
aluno(a) em investigar, construir, reconstruir saberes, uma vez que estes já estão definidos,
bastando ao(à) professor(a) colocá-los em prática, e aos(às) alunos(as) deles se apropriarem.
Vê-se, nesse sentido, um retrocesso em questões já avançadas na educação, tanto em
termos de formação docente como de formação dos(as) educandos(as), as quais residem,
basicamente, na finalidade, construção, problematização e ressignificação do conhecimento.
Este, uma vez fragmentado em conteúdos prontos e acabados, pode ser facilmente depositado,
sem quaisquer reflexões ou análises críticas, tornando-se um conhecimento sem sentido e sem
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significado, alienado da realidade, em um processo de ensino-aprendizagem mecânico e
homogeneizado, que não considera o contexto histórico-social nem o desenvolvimento dos
sujeitos. Volta-se, assim, ao modelo tradicional de ensino conservador, sob um pretexto de
mudança, mas que não passa de uma nova roupagem para algo que já existia, e desconsiderase toda uma caminhada de reflexões e avanços em relação à formação crítica e reflexiva
dos(as) professores(as).
Esta normativa vem sendo muito criticada por especialistas em educação,
principalmente, pelo seu viés pragmático (GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020), mais
técnico que criativo, o qual afasta-se do saber refletido, dialogado, construído e
problematizado na dialética da ação e reflexão da práxis docente.
A proposta dicotomiza, assim, o saber e o fazer, legitimando uma prática balda de
saber, o qual é essencial para a formação e transformação dos sujeitos, e para o exercício da
autonomia e da cidadania na transformação da sociedade. Já a base comum nacional proposta
pela ANFOPE (Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação), caminha
em sentido oposto, constituída por princípios formativos consolidados na sólida formação
teórica, em unidade com a prática, e na problematização do trabalho educativo, comprometido
com a transformação socioeducativa. (GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020).
Nesta visão reducionista de conhecimento, desvalorizam-se os saberes docentes
historicamente e socialmente construídos, essenciais para a aprendizagem da docência, e
formata-se o processo formativo, com fins em resultados, conferindo à prática docente uma
finalidade utilitarista, mais voltada para o quantitativo que para o qualitativo, desviando-se da
função social da escola, que é formar para a transformação.
Soma-se a esta questão os efeitos da pandemia nos processos educativos e formativos
de docentes e discentes, cujos resultados ainda não são totalmente conhecidos, até porque a
pandemia ainda não chegou ao fim. O que se sabe é que as defasagens no ensino e
aprendizagem dos(as) educandos(as) nas escolas em todo o país já se fazem sentir, e que a
educação tem muitos desafios pela frente, especialmente, os(as) professores(as).
Vê-se, também, um grande desafio aos processos de formação docente e aos(às)
professores(as) formadores(as), uma vez que estes(as) são responsáveis diretos pela mudança
educativa. Caberá a eles(as) promover a reflexão crítica e a prática pedagógica inovadora nos
processos formativos docentes, assim como caberá aos(às) professores(as) nas escolas
promover esta mesma formação aos(às) educandos(as).
O(A) professor(a) formador(a) é o(a) protagonista das práticas no contexto da
formação inicial. Enquanto formador(a), suas concepções, representações e formas de atuação
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implicam nas práticas de formação e de constituição do(a) futuro(a) professor(a),
consolidando um pensamento e uma imagem da docência. (GATTI et al, 2019). A prática
pedagógica é, assim, mediatizada pelo outro, de forma que a prática de hoje se torna
referência para a prática futura (PIMENTA, 2012). Reafirma-se, portanto, as implicações da
vivência de práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação inicial docente e a
importância de um processo permanente de reflexão do(a) professor(a) sobre a prática docente
e o aprendizado da docência.
Sendo assim, é relevante a reflexão sobre o processo de formação docente,
especialmente ao se considerar os moldes formativos atuais e a sua reverberação nos
processos formativos dos(as) educandos(as). Faz-se, portanto, a crítica ao sistema educativo
formativo tradicional e a defesa por uma educação emancipatória, com processos de formação
orientados em uma perspectiva crítica e reflexiva, em que se considerem os elementos
constitutivos do saber docente, para que a ação do(a) professor(a) possa assumir caráter
transformador.
Cunha (2019) faz, nesse sentido, uma ressalva, uma vez que as ações humanas são
sistematizadas por meio de processos instituídos, como a educação escolarizada, tributária da
concepção do Estado, o que as torna portadoras de forças tanto regulatórias como
emancipatórias.
O equilíbrio entre elas seria desejável para que, garantindo a necessária
sistematização, a regulação não fosse empecilho às energias emancipatórias.
Entretanto, tal como ocorre nos espaços políticos e sociais da macro-estrutura, o
pilar do conhecimento regulação se sobrepõe ao pilar do conhecimento
emancipação. (CUNHA, 2019, p. 14).

Ideal seria se as políticas regulatórias e as energias emancipatórias compartilhassem
de interesses e objetivos comuns, porém, não sendo isso possível, seguem, por ora, caminhos
opostos, o que não significa que a educação não deve trabalhar pela emancipação. Segundo
Arroyo (2000) educar é humanizar, por isso, é tarefa da educação contribuir para a
humanização dos(as) professores(as) e educandos(as), consolidando o sentido educativo do
ofício de mestre na docência humana, e combatendo toda lógica excludente que favorece os
processos de desumanização.
Por isso, é, também, tarefa da educação transformar, lidar com pessoas, atuar em
seus processos de formação e de construção de saberes e de valores, o que exige um
reinventar das práticas pedagógicas e um reinventar-se (ARROYO, 2000). Mas, como
promover práticas críticas e reflexivas se a formação docente não se sustentar em uma
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perspectiva crítico-reflexiva? Como promover práticas pedagógicas inovadoras se o processo
de formação dos(as) professores(as) não for constituído com práticas inovadoras? Enfim,
como promover a mudança nos processos formativos dos(as) educandos(as) se a formação
docente se mantém enraizada em bases tradicionais? Ficam as perguntas para a reflexão de
todos(as) que se importam e buscam uma educação transformadora.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática pedagógica é uma prática intencional, que se concretiza no processo de
ensino-aprendizagem, não limitada à sala de aula ou ao que se convencionou chamar de dar
aula. Articulada à educação, enquanto prática social, a prática pedagógica tem como fim
promover a construção do conhecimento e, por meio deste propiciar a mobilização dos
saberes para o desenvolvimento dos indivíduos e sua atuação na sociedade.
Para que a prática pedagógica cumpra seu propósito de promover a formação e a
transformação, faz-se necessário romper com os paradigmas tradicionais de ensino
alicerçados na transmissão, memorização e reprodução de conteúdo, e em seu lugar, dar
espaço para a prática crítica e reflexiva, a partir da qual a ação docente assume uma
perspectiva inovadora.
Sabe-se que o modelo tradicional de ensino ainda é muito comum na educação, em
todos os níveis, o que torna a mudança necessária para a consolidação dos objetivos sócioeducativos da práxis. Para tanto, há que se pensar e repensar a prática pedagógica em uma
perspectiva inovadora, constituída em um processo de ação e reflexão, que se inicia com a
formação docente.
Foi com esse pensamento que se iniciou a presente pesquisa, tendo como objetivo
investigar as práticas pedagógicas que compõem os processos de formação de professores(as)
nos cursos de Pedagogia em Instituições de Ensino Superior da Acafe - Associação
Catarinense das Fundações Educacionais, e sua condição de constituírem-se inovadoras.
Constatou-se, de início, a necessidade de se compreender o que é inovação
pedagógica para, então, se compreender como se constitui uma prática pedagógica inovadora.
Buscou-se, então, compreender as diferentes concepções de inovação que fundamentam as
práticas empregadas pelos(as) professores(as), com o intuito de se promover a reflexão sobre
os processos constitutivos da prática pedagógica inovadora.
A análise das respostas dos(as) professores(as) participantes permitiu tecer algumas
compreensões nesse sentido.
Primeiramente, em relação ao que se compreende por prática pedagógica inovadora,
percebeu-se, que os(as) professores(as) participantes atribuem significados diferenciados para
o conceito. Alguns elementos centrais puderam ser identificados em suas respostas, a partir
dos quais foram analisados os critérios que estes(as) professores(as) utilizam para

191

compreender suas práticas pedagógicas como inovadoras, quais sejam: protagonismo dos(as)
estudantes; ruptura com o tradicional; novo; tecnologia; pesquisa; e metodologias ativas.
Os elementos identificados foram analisados e discutidos, considerando os objetivos
da pesquisa e as relações com o referencial teórico, o que, por sua vez, também permitiu
algumas considerações:
O protagonismo dos(as) estudantes assume uma importante condição para a
constituição da prática pedagógica inovadora, a partir do momento em que se rompe a lógica
de sujeito e objeto no processo de ensino-aprendizagem, passando de uma postura passiva
para uma postura ativa na construção de conhecimento.
A ruptura com o tradicional é uma condição essencial para a prática pedagógica
inovadora, pois esta se constitui a partir de um processo de ruptura dos paradigmas que
fundamentam a prática tradicional de ensino.
O novo representa uma inovação ao constituir uma mudança efetiva na prática
pedagógica tradicional, proporcionando algo pioneiro, diferente, que, de fato, modifique a
prática pedagógica, em sua estrutura e finalidade, ou seja, que resulte em uma novidade que
faça a diferença, não apenas uma nova roupagem ou um novo rótulo para algo já existente.
A tecnologia não é sinônimo de inovação na educação. De maneira isolada, a mera
introdução de tecnologias no ensino não constitui uma prática pedagógica inovadora, pois sua
condição é de meio, não de fim. Ou seja, a utilização de tecnologias não garante a inovação
pedagógica, pois não promove, por si só, a reflexão e a apropriação crítica do conhecimento,
permanecendo no nível superficial e instrumental da mudança, externo à prática.
A pesquisa é um elemento fundamental para a constituição da prática pedagógica
inovadora, pelo seu papel na produção e disseminação de conhecimento, contribuindo com a
consolidação da prática investigativa, crítica e reflexiva.
A utilização de metodologias ativas não é suficiente para tornar a prática pedagógica
inovadora, pois, apesar de contribuírem com o desenvolvimento do protagonismo discente,
por meio da participação ativa do(a) educando(a) no processo de ensino-aprendizagem,
restringem-se a mudanças metodológicas ou técnicas, que não garantem, isoladamente, a
efetivação da aprendizagem ou a apropriação crítica do conhecimento pelo(a) educando(a),
nem que este(a) seja capaz de mobilizar os conhecimentos para a transformação da realidade.
Assim, o primeiro aspecto a se considerar, a partir da análise das respostas dos(as)
professores(as) participantes, é que não há um entendimento ou conceito único, que possa
definir o que é uma prática pedagógica inovadora, uma vez que o próprio conceito de
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inovação é polissêmico e detém uma ampla rede de significados, interpretados de acordo com
as concepções epistemológicas de cada indivíduo.
Um segundo aspecto a se considerar é que a prática pedagógica inovadora se
constitui na e pela ação docente, em um processo de ruptura de paradigmas, e em uma
perspectiva de dentro para fora, não de fora para dentro. Logo, o que faz a diferença na
constituição da prática pedagógica inovadora é a ação docente, que modifica e ressignifica a
prática de ensino.
A análise das respostas também possibilitou observar que práticas pedagógicas
inovadoras compõem os processos formativos dos cursos de Pedagogia nas IES pesquisadas,
uma vez que a maioria das práticas relatadas pelos(as) professores(as) são ou podem ser
consideradas inovadoras. Entretanto, constatou-se, entre algumas práticas pedagógicas
consideradas inovadoras pelos(as) próprios(as) professores(as), elementos característicos da
pedagogia tradicional.
Assim, um terceiro aspecto a se considerar é que nem tudo o que se entende por
inovação pedagógica constitui, de fato, uma prática pedagógica inovadora. Ou seja, as
práticas podem ser consideradas inovadoras pelos(as) seus(as) interlocutores(as), em função
da concepção que estes(as) detêm sobre o conceito de inovação, sem que representem, de fato,
uma prática pedagógica inovadora.
Percebe-se, nesse sentido, a importância de se pensar a prática pedagógica em uma
perspectiva inovadora, com bases epistemológicas claras, que visem responder: que
conhecimento e que mundo se deseja construir? Que aluno(a) se quer formar? Tais respostas
auxiliarão a compreender por que inovar na educação e para que promover práticas
pedagógicas inovadoras, especialmente, em cursos de formação de professores?
Sendo assim, um último aspecto a se considerar são as implicações da vivência de
práticas pedagógicas inovadoras nos processos de formação docente. Observou-se, nesse
sentido, a partir da análise das respostas dos(as) professores(es) formadores(as), que a
vivência de práticas pedagógicas inovadoras pelos(as) futuros(as) professores(as), nos seus
processos de aprendizagem da docência, pode representar uma condição diferenciada na
constituição da prática pedagógica inovadora e na construção da identidade docente, como
professores(as) inovadores(as).
Compreende-se, portanto, que a constituição da prática pedagógica inovadora se
inicia pelo e no processo de formação docente, por meio da vivência da inovação na prática,
em interação com os saberes docentes, ou seja, na ação e reflexão sobre a práxis, pois quanto
mais práticas inovadoras constituírem os processos de formação docente, maior a
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probabilidade de práticas inovadoras comporem os processos formativos dos(as)
educandos(as).
Isso demonstra a importância de os(as) professores(as), em cursos de formação
docente, compreenderem seu papel de formadores(as) e assumirem seu lugar no processo de
construção da docência, por meio da reflexão sobre a ação docente, oportunizando a vivência
de práticas pedagógicas inovadoras nos processos formativos dos(as) futuros(as)
professores(as), de maneira que estes(as) possam construir sua práxis com bases teóricopráticas diferenciadas, que possibilitarão a constituição de práticas pedagógicas inovadoras no
exercício da profissão, contribuindo com seu processo de formação permanente e dos(as)
educandos(as) em formação. Assim, as implicações de um processo formativo sustentado por
princípios inovadores não se restringem à dimensão profissional, mas estendem-se à dimensão
humana, ética e social.
A ação inovadora não pode, no entanto, ser um trabalho isolado. Trata-se de um
processo complexo de mudança que deve ser pensado e vivenciado no coletivo docente, em
uma perspectiva de dentro para fora. Por isso, é fundamental que os processos de formação
docente promovam a reflexão sobre a prática pedagógica inovadora, para que esta seja
ressignificada e renovada desde suas bases de formação, de maneira que possa ser refletida e
construída em uma perspectiva que possibilite ao(à) professor(a) pensar e repensar sua práxis
de forma crítica e inovadora, em um processo de constante aprendizado e autoavaliação.
Por fim, considerando-se a amplitude das discussões e os resultados da pesquisa,
pode-se concluir que os objetivos da pesquisa foram alcançados, possibilitando responder o
problema que motivou a pesquisa e as perguntas que deram início à reflexão investigativa: o
que é e como se constitui uma prática pedagógica inovadora?
A pesquisa demonstra, assim, sua relevância para a reflexão sobre a docência e a
constituição de práticas pedagógicas inovadoras, bem como, evidencia a importância de que
práticas pedagógicas inovadoras componham os processos formativos docentes, participando
do processo de mudança educativa, por meio da vivência da prática pedagógica ressignificada
e renovada, desde o início do processo de formação docente.
Percebe-se, ainda, a relevância da pesquisa, que incita a reflexões e abre caminhos e
possibilidades de novos estudos, para ampliação da temática investigada. Acredita-se,
portanto, que a pesquisa tenha atingido seus propósitos e que possa contribuir com um novo
olhar e um novo pensar sobre a prática pedagógica e os processos formativos docentes.
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
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APÊNDICE 2 – Questionário de pesquisa
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Prezado(a) professor(a),

Por favor, leia atentamente as instruções antes de iniciar o preenchimento do questionário:

1) Procure responder o questionário utilizando uma rede de internet estável;
2) Por favor, responda a todas as questões. Não há respostas certas ou erradas, responda da forma
como você compreende e como realmente se dá a prática pedagógica no seu cotidiano
educacional.
(Embora estejamos enfrentado uma situação de pandemia e de isolamento social, com a
realização de aulas remotas (on-line), este questionário refere-se ao contexto educativo na
modalidade presencial, ou seja, à prática de ensino presencial).
3) Suas respostas serão tratadas com padrões profissionais de sigilo;
4) Após responder todas as questões e enviar o questionário você irá visualizar a seguinte
mensagem: "Suas respostas foram registradas com sucesso. Agradecemos sua colaboração!".

1) Você é professor(a) titular no curso de Pedagogia?
( ) Sim
( ) Não

2) Você possui formação acadêmica (graduação) em Pedagogia?
(

) Sim

(

) Não

3) Qual seu tempo de atuação como professor(a) no Ensino Superior?
( ) igual ou superior a 5 anos
( ) inferior a 5 anos

4) A disciplina que você ministra no curso de Pedagogia se vincula a:
( ) fundamentos da educação
( ) metodologias de ensino
( ) outra
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5) Você é um(a) professor(a) que atua como formador(a) de outros(as) professores(as). Que
práticas pedagógicas você utiliza em suas aulas? Cite algumas das práticas que utiliza e
descreva, ao menos, uma delas.

6) Como você avalia as práticas pedagógicas que utiliza na disciplina que ministra no Curso
de Pedagogia? As considera inovadoras?
(

) Sim

( ) Não

a) Descreva, ao menos, um exemplo de uma prática pedagógica inovadora desenvolvida na
disciplina que ministra no Curso de Pedagogia.

b) Se você considera as práticas pedagógicas desenvolvidas no Curso de Pedagogia
inovadoras, como você lidou e se sentiu com elas? O que você considera que poderia ser feito
diferente para elas terem melhor resultado?

7) Na pergunta 6 você respondeu se considera ou não suas práticas inovadoras. De acordo
com sua resposta naquela pergunta, responda: Por quê? Posicione-se a respeito, manifestando
sua compreensão sobre o que é uma “prática pedagógica inovadora”.

8) Enquanto profissional formador(a), como você avalia as implicações da vivência de
práticas pedagógicas inovadoras no processo de formação inicial docente e de constituição
do(a) “professor(a) inovador(a)”? Posicione-se a respeito.
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ANEXO 1 – Pareceres consubstanciados dos Comitês de Ética em Pesquisa da Unoesc e das
Instituições Co-participantes
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