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1. RESUMO 

O ensino superior é o responsável por preparar profissionais para o mercado de 
trabalho corporativo e formar futuros professores e pesquisadores. Ambos os 
processos demandam dos futuros profissionais, cada vez mais, a capacidade de 
inovação. Independentemente da forma, a inovação é um requisito profissional que 
deve ser promovida pelas instituições de ensino superior. Nesse contexto, este 
trabalho se propõe a avaliar o nível de percepção de um grupo de docentes em uma 
instituição de ensino superior localizada na cidade de São Paulo e com performance 
destacada, segundo o MEC. Os parâmetros de inovação usados pela pesquisa são 
aqueles apontados por pesquisadores que estudam inovação no ensino superior. O 
problema de pesquisa se apresenta na forma da seguinte questão: como os 
docentes de uma IES, com excelente avaliação pelo MEC, percebem a influência do 
processo de inovação no ensino nos resultados do aprendizado de seus alunos? Os 
resultados encontrados mostram que, na média, existe um bom nível de 
concordância entre a literatura da área de educação que trata do tema e aquilo que 
os docentes investigados entendem por inovação no ensino superior. Por outro lado, 
quando se analisa a dispersão das respostas, pode-se perceber que os conceitos 
relativos à inovação ainda precisam ser mais discutidos e praticados dentro das IES.  

Palavras-Chave: Ensino Superior, Docentes, Inovação, Ensino-Aprendizagem. 

2. INTRODUÇÃO 

O termo inovação, antes mais comum na pesquisa de alta tecnologia, de uns 

tempos para cá passou a fazer parte das rodas de discussões empresariais e 

acadêmicas, em vários setores da economia e nos diversos estratos sociais. Pode-

se considerar que se tornou um assunto comum na sociedade contemporânea.  

Inovar passou a ser uma demanda decorrente do processo de globalização, 

cada vez mais acelerado, amparado por formas de comunicação instantâneas e 

globais. Constata-se, pelos meios de comunicação, que as organizações sociais que 

apresentam sucesso em suas empreitadas atribuem parte significativa de seu 

sucesso a sua capacidade inovadora ou ainda que, graças a alguma inovação 

ocorrida em algum produto, processo ou serviço, foi possível obter uma posição de 

destaque.  

         Essa discussão chegou fortemente dentro das instituições de ensino 

superior―IES ― e, por consequência, estão presentes nas aulas por meio das falas 

dos professores e das indagações dos alunos.    

Assim, as instituições escolares, dentre elas as IES, não podem desconsiderar 

esse aspecto se quiserem de fato formar egressos alinhados com os anseios da 

sociedade, que, envolvida com as mudanças, traz entre suas demandas as questões 

sobre inovação.  



Nesse contexto, tais instituições devem ficar atentas quando da elaboração dos 

seus projetos pedagógicos de forma que eles contemplem esse tema. Outrossim, a 

inovação entra definitivamente na pauta acadêmica e, por causa disso, as escolas 

devem buscar entender como ela deve ser inserida nos processos e como seus 

gestores, alunos e docentes a percebem. 

Trata-se, então, de uma ampla discussão. No meio de todo o arcabouço que 

envolve o assunto, este trabalho discute o tema sob a ótica da percepção de um 

grupo de docentes que trabalham em uma instituição que, segundo Carneiro (2016), 

apresenta um perfil considerado inovador para uma IES.  Dessa forma, entende-se 

que os resultados alcançados poderão contribuir, por meio das informações geradas, 

para que outras instituições de ensino possam melhorar o planejamento de seus 

currículos e também direcionar programas de formação docente de forma mais 

apropriada.  

Dentro desse contexto, o eixo problemático que esta pesquisa busca investigar 

é expresso na forma da seguinte questão: como os docentes de uma IES com 

excelente avaliação pelo MEC percebem a influência do processo de inovação no 

ensino nos resultados do aprendizado de seus alunos? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Identificar como os docentes de uma IES com excelente desempenho nas 

avaliações do MEC percebem a influência da inovação do ensino no 

desenvolvimento de seus alunos. 

3.2 Objetivos específicos 

 Investigar se os professores da IES estudada se preocupam em inovar em 

suas aulas; 

 avaliar de forma qualitativa se, na percepção dos professores estudados, 

existe relação entre inovação e melhoria no processo de aprendizagem; 

 identificar quais são os instrumentos e métodos que os professores avaliam 

como inovadores; 

 avaliar se a percepção dos docentes está alinhada ao que preconiza a 

literatura escolhida como referencial para este trabalho.  



4. METODOLOGIA 

Segundo GIL (2004), uma pesquisa pode ser classificada em relação aos 

objetivos e aos procedimentos de coleta de dados. Em relação aos objetivos,  esta 

pesquisa é exploratória, porque não se propõe a realizar controle sobre variáveis 

nem testar hipóteses. E também busca coletar informações acerca de um grupo de 

docentes de uma instituição de ensino bem classificada nas avaliações oficiais do 

MEC (Enade-MEC, 2012).   

A coleta de dados primários foi obtida por meio de um questionário estruturado. 

Esse instrumento de coleta de dados é recomendado para uma quantidade maior de 

entrevistados, pois, de acordo com Cooper e Schindler (2003, p. 248),  

“Questionamento é mais eficiente e econômico do que 

observação. Algumas poucas perguntas bem escolhidas podem 

gerar informações que exigiriam muito mais tempo e esforço se 

fossem colhidas através da observação”.  

Com essa premissa, aplicou-se um questionário de razão, com 10 possíveis 

níveis de resposta para os elementos avaliados. Tais níveis foram: (10= Certeza); 

(9=SIM-Forte); (8=SIM-Médio); (7=SIM-Fraco); (6=SIM-Muito Fraco); (5=TALVEZ); 

(4=NÃO-Muito fraco); (3=NÃO-fraco); (2=NÃO); (1=NÃO-forte); ( 0= Em Hipótese 

Nenhuma). 

Com base em uma população de 138 docentes, coletou-se uma amostra de 38 

elementos, o que representa um nível de confiança de 95% e uma margem de erro 

de 13,55%, segundo Rea & Parker (2002). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Mas o que significa inovar? Inovação vem da palavra inovar, que, segundo o 

dicionário eletrônico Houaiss (2014), é “introduzir novidade; fazer algo como não era 

feito antes”. Nesse contexto, ainda segundo o Houaiss, o significado de inovação é 

uma ação ou efeito de inovar ou ainda “aquilo que é novo, coisa nova, novidade”.  

Uma investigação do tema na literatura voltada à educação mostra um pouco 

do que os especialistas dessa área, especificamente de inovação curricular, 

acreditam ser inovação.  

Dentre as definições, destacam-se Masetto (2004, p. 197), que define inovação 

como “um conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da 

organização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por 

reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da educação superior”. 



Para outro estudioso dessa área, a inovação na escola situa-se em dois 

campos, um relativo aos conceitos e outro à sua aplicação prática. Trata-se de um 

processo amplo, capaz de modificar todas as estruturas significativas da escola. É 

vinculada às dimensões sociológicas, ideológicas, epistemológicas, administrativas e 

operacionais da escola (HERNÁNDEZ, 2000).  

Os implementadores da inovação escolar devem considerar as conexões entre 

essas dimensões. Para esses dois pesquisadores, toda inovação está condicionada 

ao contexto em que surge e afeta a escola em todas as suas dimensões. 

Por opção, para subsidiar este trabalho, foram elencados treze elementos em 

cada uma das obras avaliadas, porém, outros elementos podem emergir delas. Isso 

dependerá das considerações, concepções e propósito que o leitor possuir. Esses 

elementos identificados estão organizados no quadro 01 deste artigo. 

Hernández (2000) faz uma análise com base no ensino fundamental e médio, 

enquanto Masetto (2012) discute inovação para o ensino superior. A análise do quadro 

permite verificar que ambos consideram inovação como um processo bastante 

amplo que envolve todas as áreas de uma instituição de ensino e que surge dentro 

de um contexto social e histórico.  Eles destacam o fato de que os professores, 

gestores, funcionários e alunos devem absorver a ideia em sua plenitude.   

Entende-se ainda que, nas obras consultadas dos referidos autores, a 

amplitude apresentada por Masetto é maior, porque ele considera aspectos 

provocados pelas mudanças do mundo contemporâneo, como as novas tecnologias 

de informação e comunicação e outros elementos do macroambiente. Ademais, 

Masetto (2012) também considera o contexto de atuação da universidade na 

contemporaneidade, destacando documentos que normatizam as regras acadêmicas 

das Instituições de Ensino Superior, como PDI, PPC e Gestão de Projetos. No 

entanto, ambos apontam como fundamental a necessidade de formação dos 

professores para que eles possam alinhar-se às propostas de inovação no ensino. 

Desta forma, os pressupostos considerados por esses autores serão usados como 

referências durante a análise dos dados que a pesquisa da tese se propõe a realizar.  

Quadro 1. Considerações sobre Inovação no Ensino – Perspectivas de Hernandez e Masetto 
Inovação no Ensino segundo Fernando Hernández 

(2000) 

Inovação no Ensino Superior, segundo 

Marcos T. Masetto (2012) 



1 -Inovação nunca começa do zero, está condicionada  
    ao contexto em que surge, ou seja, sua origem; 
2- Envolve todas as éreas da escola (pedagógica,  
     administrativa, infraestrutura); 
3- Apoiado e impulsionado por professores, coordena-  
     coordenadores e administração; 
4-  Inovação modifica concepções e organizações cur-  
      riculares como resultado das decisões do grupo,  
      formas de ensinar e aprender, materiais  
      curriculares, processo de avaliação e técnicas  
      avaliativas, orientação e acompanhamento dos  
      alunos; 
5- A inovação terá mais chances de sucesso se partir  
    dos professores e se vier responder às suas    
    necessidades; 
6- É fundamental a participação da administração  
        superior; 
7 - Inovação escolar dependerá de um grupo impulsio- 
     dor, geralmente os professores, funcionários e  
     administradores da instituição; 
8 - Formação de professores; 
9- Promover a alfabetização científica e preparar  
     indivíduo para atuar de forma mais efetiva em uma  
     sociedade cada vez mais tecnificada; 
10- Toda inovação ajuda o aluno a ser consciente de  
        seu processo de aprendizagem; 
11- A inovação exige um referencial teórico atualizado  
      vinculado à prática dela;.......................................... 
12- A inovação pressupõe, para os alunos, a  
          experiência de confrontar suas atividades e  
          elaborações individuais com as contribuições  
          feitas por todo o grupo; 
13 - A inovação propicia o reconhecimento da diversi-  
        dade existente na sala de aula. 

1- Inovações são provocadas no Ensino  
       Superior em função das mudanças na  
       sociedade contemporânea, destaque  
       para novas tecnologias e formas de  
       comunicação; 
2- Envolvimento e comprometimento com 
    o projeto (Administração e Professores); 
3- Gestão como mediadora das ações/  
        interações necessárias; 
4 - Participação efetiva dos professore na       
      identificação / diagnóstico, conforme  
      exigências sociais /profissionais; 
5 - Formação dos professores, alinhados 
      ao projeto da escola; 
6- Articulação do projeto com a 
  comunidade  (parcerias, estágios); 
7- Adequação de normas, procedimentos e  
      processos acadêmicos; 
8- Suporte institucional e financeiro para  
       prover infraestrutura; 
9- Adequação, com participação dos pro-  
       fessores, em sistema de avaliação  
       alinhado ao projeto; 
10- Gestão do tempo (institucional, político,  
       pedagógico), respeitando o andamento  
       do projeto; 
11 - Evitar/Eliminar atitudes de autoritaris-  
        mo; 
12 - Evitar/Eliminar atitudes de Laissez- 
          faire; 
13 - Evitar/Eliminar atitudes de omissão;  
 

Fonte: Hernández (2000) e Masetto (2012 b). Adaptado pelo autor.  

Finalizando esse referencial teórico acerca da inovação no ensino superior, 

pode-se fazer, nos parágrafos abaixo, algumas considerações. 

A inovação, como outros processos que ocorrem na sociedade de forma mais 

ou menos acelerada, está imbricada no processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

contexto, apesar da grande amplitude e do grande volume de literatura disponível 

sobre o assunto, buscou-se colocar o foco em trabalhos que, em nosso 

entendimento, são mais profícuos ao estudo da inovação no ensino superior.  

Por outro lado, algumas informações ainda estão em fase de desenvolvimento 

e, por isso, não são fáceis de serem operacionalizadas, requerem estudos voltados 

a nossa realidade. É o caso da Inovação em Currículo.  

Não obstante, considera-se também que esses conhecimentos se apresentam 

como instrumento que podem subsidiar o desenvolvimento dos currículos do ensino 



superior brasileiro. Entretanto, os gestores dessa área parecem encontrar 

dificuldades para usar tais conhecimentos.  

6. RESULTADOS 

A percepção dos professores acerca da inovação no ensino superior foi 

coletada com base em 23 elementos fundamentais para inovação, extraídos dos 

trabalhos de Hernández (2000) e Masetto (2012), conforme descrição no quadro 01.  

O gráfico 01 mostra a percepção média dos 38 docentes e também o desvio- 

padrão dessa percepção. É importante destacar que o desvio-padrão, nesse caso, é 

uma medida estatística que garante que 68,86% da população apresenta valores 

dentro dos limites estimados, ou seja,  Desvio-padrão – Média + Desvio-padrão.   

Em relação ao primeiro objetivo específico proposto pelo trabalho, pode-se 

considerar, a partir dos dados apresentados pelos gráficos 01 e 02, que os 

professores pesquisados percebem a inovação como sendo um processo necessário 

para que suas aulas se tornem mais eficientes e que não, necessariamente,  

dependa de recursos tecnológicos.   

No gráfico 01, os três elementos com maior nota média, de acordo com a 

escala usada, foram:  

 o professor para inovar necessita de bons conhecimentos pedagógicos;  

 a inovação requer diferentes formas de aplicação das aulas;  

 o uso de tecnologia só será eficiente se for bem planejado pelo professor.  

Ainda com base no gráfico 01, constata-se que a percepção para o uso de 

tecnologia em sala de aula, mesmo sem planejamento prévio, por ser benéfica, é 

alta. A questão do aumento da eficiência do processo ensino-aprendizagem, 

simplesmente pela presença de meios tecnológicos dentro da sala de aula, ainda é 

muito controversa entre os professores. Os dados mostram isso quando apontam o 

menor nível de concordância para esse aspecto.  

Uma análise mais geral daquilo que os professores percebem do processo de 

inovação dentro da sala de aula indica os seguintes aspectos: 

a) a motivação para o processo de ensino-aprendizagem, independentemente 

de tecnologia, é fundamental para o sucesso deste processo; 

b) a inovação na sala de aula, com o propósito de melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem, será mais importante no futuro do que é hoje;  



c) o docente deve se preparar pedagogicamente para conseguir aplicar com 

sucesso processos inovadores de ensino. 

A média geral da percepção dos docentes acerca do processo de inovação na 

sala de aula para os 10 elementos identificados no gráfico 01 foi de 7,21, com  

desvio- padrão de 2,56. Com base nestes valores, entende-se que a percepção 

média é positiva, dado que ela se posiciona mais próxima da categoria SIM Fraco. 

Outrossim, isso também indica que existe entre os docentes um considerável nível 

de incerteza acerta dos elementos avaliados.  

Quando se compara a percepção dos docentes com aquilo que preconiza a 

literatura usada como referência neste trabalho, observa-se claramente que há um 

alinhamento bastante positivo, porém frágil, segundo a percepção dos autores deste 

trabalho.  

Isto pode ser observado pelo nível médio de concordância com os 23 

elementos extraídos do quadro 01. A média geral da percepção acerca desses 

elementos foi 7,69, o que significa uma resposta posicionada entre as categorias 

SIM médio e SIM Fraco, propostas na escala utilizada no questionário. A dispersão 

foi medida por meio do desvio-padrão da amostra e apresentou um valor de 2,34.  

Quando a observação das respostas quanto aos 23 elementos é feita de forma 

separada, nota-se que para alguns desses elementos a percepção média se 

posiciona entre as categorias SIM médio e SIM Forte e, em alguns casos, com o 

desvio-padrão menor. Isso pode ser um indicativo de que esses elementos estão 

mais consolidados na percepção dos docentes. Exemplo disso foram os elementos 

identificados como 4, 3 e 2, que apresentaram as maiores médias.  

Outro dado importante, quando analisamos as percepções médias dos 

elementos e os respectivos desvios-padrão, é que nem um sequer dos elementos 

apresentou média na faixa de discordância, ou seja, das respostas do tipo NÃO. Se 

aprofundarmos essa análise usando o desvio-padrão, pode-se garantir que não 

houve resposta na faixa de NÃO e NÃO forte, para nenhum dos elementos 

investigados.  



 

Gráfico 01. Percepção do docente acerca do processo de inovação na sala de aula 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 02. Percepção docente acerca de 23 elementos fundamentais ao processo de inovação no ensino superior 

Fonte: Pesquisa de campo 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A percepção dos docentes está alinhada ao que propõe a literatura específica 

da área em questão, Hernandez (2000) e Masetto (2012).  

Vários elementos que fazem parte do processo de aplicação das aulas e, por 

consequência, do processo de ensino-aprendizagem, são percebidos pelos 

docentes como fundamentais. Elementos como a formação pedagógica, 

diversidade nas técnicas didáticas de aplicação de aulas e uso planejado de 

tecnologia são fundamentais ao processo de inovação. Os dados também mostram 

que ainda há, entre os docentes avaliados, uma variação significativa acerca 

daquilo que eles acreditam ser inovação no ensino-superior.  

A percepção dos docentes comprova o que foi citado por Carneiro (2016) “a 

IES pode ser identificada como tendo muitas características inovadoras”. Isto 

sugere que os elementos indicados para inovação do ensino superior, podem 

contribuir para que uma IES atinja patamares elevados na qualidade do seus 

processos.   
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