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A docência na Educação Superior corresponde à inovação
quando realiza a ruptura com a forma transmissiva de ensinar e
aprender (Veiga, 2014). A pesquisa em andamento é vinculada
ao projeto “Inovação e Formação Docente para o Ensino
Superior: Possibilidades e desafios”.

Nos resultados preliminares encontrados nos depoimentos dos
participantes estão presentes as contribuições, os desafios e as
possibilidades que permearam seus caminhos durante os seus
processos formativos. E demonstram que os desafios da docência
requerem o rompimento de paradigmas, revelando a necessidade
de inovar, e qualificar os processos educacionais.

Objetivo
Investigar a inovação na formação e na prática docente no
contexto da Educação Superior, compreendendo as possíveis
articulações dos processos formativos e suas repercussões nos
contextos da prática do docente.
OS PARTICIPANTES
SINALIZAM RFLEXOES
SOBRE SUAS PRÁTICAS,
COM APROXIMAÇÕES E
EAPLICAM IDEIAS
PEDAGÓGICAS
INOVADORAS

Metodologia

A NECESSIDADE DE
APROFUNDAR OS ESTUDOS
SOBRE A INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA FORMAÇÃO
DOCENTE PARA
O ENSINO SUPERIOR

NOVAS AÇÕES E
REPERCUSSÕES NOS
PROCESSOS FORMATIVOS

Escritas dos participantes da pesquisa:

“ ...o conceito de inovação
em educação é o de romper
paradigmas, de encontrar
inovação em novas formas
de educar, em outras
metodologias ”
Estudante A

“ ... refletimos sobre o
quanto a inovação em
educação se dá não pela
utilização das tecnologias
de ponta, mas sim pela
quebra e mudança de
paradigmas ”

Fonte: Edição elaborada pela autora (2020).

A pesquisa de caráter qualitativo, divide-se em duas partes: a
primeira fase constitui-se de um
processo metodológico
bibliográfico sobre a temática em questão em fontes como a
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e
Rede Scielo, e o levantamento dos dados das escritas do
participantes da pesquisa. A segunda fase, encontra-se em
andamento, e compõem a organização dos dados construídos
para posterior estudo de caso.

“ Considero que minha
prática também precisará
continuar se reinventando,
pois entendi que é preciso
protagonizar as mudanças
que entendo serem
importantes para a docência”

Estudante B

Estudante C

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa em andamento corrobora os interesses da inovação pedagógica e educacional e reitera o
compromisso que é a formação dos professores. Através dela é possível evidenciar que os desafios da
docência requerem o rompimento de paradigmas, ou seja, a inovação pedagógica, proposta por
Boaventura de Sousa Santos (1989). E, permite inferir também, que é necessário estimular a inovação e a
reflexão crítica sobre a prática, através de diálogos reflexivos e provocativos durante os
processos formativos da docência que contribuem para a construção da inovação educacional.
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