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“Se o caminho, conforme já demonstrei, que conduz a plenitude  

e ao contentamento, parece muito árduo,  

ele pode, entretanto, ser encontrado. 

E deve ser certamente árduo aquilo que tão raramente se encontra. Pois, se a 

salvação estivesse à disposição e pudesse  

ser encontrada sem maior esforço, como explicar que ela seja negligenciada 

por quase todos?  

Mas tudo o que é precioso é tão difícil como raro”. 

 

                                                                                                  Spinoza (2009) 
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RESUMO 
 
 
O ensino tem se tornado um desafio constante àqueles que se dedicam à educação 
superior em tempos de revolução tecnológica, globalização do conhecimento e 
democratização escolar. Nesse cenário o professor tem sido convocado a superar a 
tradicional didática de transmissão do conhecimento e a alterar o sistema de 
relações unidirecional que caracterizava o ensino universitário.  Inserida nesse 
contexto, a presente pesquisa, vinculada ao Grupo de Pesquisa Políticas Públicas 
de Currículo e Avaliação, teve como objetivo analisar os pressupostos de inovação 
pedagógica orientadores do processo de ensino em cursos superiores de tecnologia. 
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de caráter documental e exploratório, 
cujas fontes de investigação foram os acadêmicos concluintes e professores de 
cursos Superiores de Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. Como 
referencial teórico-metodológico recorreu-se aos autores que propiciam a articulação 
entre os conceitos de tecnologia, inovação e educação. Os estudos de Álvaro Vieira 
Pinto (2005) foram relevantes para discussão da Epistemologia da Técnica; Souza 
Santos (2005) contribuiu para o entendimento de inovação como a necessária 
ruptura paradigmática da ciência moderna e Lucarelli (2009), Cunha (2009) e 
Hernandéz (2000), por sua vez, possibilitaram a compreensão dos pressupostos da 
inovação no âmbito da pedagogia universitária. Para levantamento dos dados foram 
aplicados questionários com 175 acadêmicos e desenvolvida técnica de grupo focal 
com 17 professores. A seleção desses últimos resultou da indicação dos 
acadêmicos quando da aplicação dos questionários, momento em que foram 
solicitados a definir aqueles docentes que apresentavam características inovadoras 
nas suas práticas pedagógicas. Os resultados indicaram que as inovações 
pedagógicas no ensino superior, notadamente nos cursos de formação tecnológica, 
estão fundamentadas em três importantes pressupostos intimamente relacionados: 
Práxis, Gestão e Afectus. A Práxis supõe a ação docente sinérgica e intencional 
conscientemente embasada no planejamento, na articulação teoria e prática e na 
atividade criadora. A Gestão implica no protagonismo como atividade da práxis, na 
qual os alunos participam das decisões pedagógicas e acompanham sua 
experiência de aprendizagem, desde a concepção até a avaliação dos resultados. O 
Afectus refere-se à capacidade do docente de aumentar a potência de ação e a 
preservação do esforço vital do aluno no seu processo de aprendizagem. 
  
 
 
Palavras chave: Inovação. Ensino superior. Formação tecnológica.   
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ABSTRACT 

 
   
 
 
Teaching has become a constant challenge for those who work in higher education, 
in these times of technological revolution, globalization of knowledge, and 
democratization of education. In this scenario, the teacher has been invited to 
overcome the traditional didactic model of transmitting knowledge, and to alter the 
system of unidirectional relations that characterized university teaching.  As part of 
this context, this research, which is linked to the Research Group Public Policies of 
Curriculum and Evaluation, analyzes the premises of pedagogical innovation 
guidelines of the teaching process in higher education technology courses. The 
research is characterized as qualitative, documentary and exploratory. The sources 
of investigation were graduating academics and teachers of higher education 
Technology courses at the University ofVale do Itajaí. The theoretical and 
methodological framework was provided by authors who offer articulation between 
the concepts of technology, innovation and education. The studies of Álvaro Vieira 
Pinto (2005) were relevant for discussion of the Epistemology of the Technique; 
Souza Santos (2005) contributed to the understanding of innovation as the 
necessary paradigmatic rupture of modern science, and Lucarelli (2009), Cunha 
(2009) and Hernandéz (2000), in turn, enabled an understanding of the premises of 
innovation in the scope of university pedagogy. For the investigation of the data, 
questionnaires were applied to 175 students and the focal group technique was used 
with 17 teachers. The selection of the teachers resulted in the indication of the 
students regarding the application of the questionnaires, at which time they were 
asked to define those teachers whose teaching practices contained innovative 
characteristics. The results indicate that the pedagogical innovations in higher 
education, notably in technological training courses, are based on three important 
and closely-linked premises: Praxis, Management and Afectus. Praxis presupposes 
the synergic and intentional teaching action that is consciously based on planning, on 
the linking of theory and practice, and on creative activity. Management involves 
protagonism as an activity of praxis, in which the students take part in pedagogical 
decisions and accompany their learning experience, from conception through to the 
evaluation of the results. Afectus relates to teacher’s ability to increase the 
effectiveness of action and preserve the student’s vital force in his or her learning 
process. 
 
 
Key words: Innovation. Higher education. Technological training.   
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INTRODUÇÃO 
 

Com o impacto de novas tecnologias e as transformações no mundo do 

trabalho, cresce a exigência por profissionais polivalentes, capazes de interagir em 

situações novas e em constante mutação. Como resposta a este desafio, escolas e 

instituições de educação profissional buscam diversificar programas e cursos 

profissionais, atendendo a novas áreas e elevando os níveis de qualidade de oferta.   

A partir da década de 1990 observou-se o fortalecimento das políticas 

educacionais de formação profissional1, especialmente em nível tecnológico, para 

implantação nas universidades públicas e privadas do país.  Na concepção 

defendida por essas políticas a educação profissional deixa de ser concebida como 

simples instrumento de política assistencialista ou linear de ajustamento às 

demandas do mercado de trabalho, para tornar-se importante estratégia de acesso 

dos cidadãos às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. Nessa 

perspectiva, a educação profissional requer além do domínio operacional de um 

determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão 

de saber tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos 

valores necessários à tomada de decisões.  

Os cursos superiores de tecnologia, conforme informações do site do 

Ministério de Educação e Cultura – MEC (2009) são direcionados para áreas 

específicas de aplicação científica e sua organização está orientada por áreas de 

atuação e perfis de formação, cujas especificidades são detalhadas no Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia.  

De acordo com os artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), esses cursos privilegiam aplicações tecnológicas de um campo do 

conhecimento. A legislação favorece e estimula o trabalhador, jovem ou adulto que, 

na idade própria não pode efetuar estudos, tenha oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as suas características, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames, inclusive os de caráter supletivo.  

A principal diferença entre os cursos de tecnologia e os cursos técnicos se 

refere à formação para o “pensar a ação” que exige não apenas o “saber fazer” – 

                                                 
1Considera-se relevante neste período a promulgação da lei nº 8.948/1994 que dispõe sobre a 
Instituição do SISTEMA NACIONAL DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA e o Parecer CNE/CEB nº 
17/97 que estabelece as diretrizes operacionais para a educação profissional em nível nacional. 
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habilidade essa mais exigida na formação técnica – mas principalmente o “saber 

porque fazer” demandando o aprofundamento teórico-científico não apenas das 

técnicas e procedimentos, mas também dos conceitos básicos que fundamentam a 

ação.  

Quando da implantação dos primeiros Cursos Superiores de Formação 

Tecnológica, a maioria das Instituições de Ensino Superior encontraram dificuldades 

para formar um corpo docente e organizar um projeto pedagógico adequado ao perfil 

dos alunos, do curso e da área de formação. A universidade se deparava então com 

um momento de mudança de paradigmas que exigia abertura para a inovação em 

todos os seus processos.   

A falta de profissionais formados em áreas específicas, contempladas na 

matriz curricular, a redução do tempo de formação, a adequação dos espaços físicos 

e métodos de ensino para atender a natureza teórico-prática da formação e, ainda, a 

configuração de um corpo discente diversificado, exigiu a constante negociação 

entre professores, alunos e equipe pedagógica, o envolvimento de todos na 

definição desses novos caminhos e novas formas de ensinar e aprender. 

 Nesse sentido, a pesquisadora que vinha trabalhando na área de estética 

facial e corporal buscou o aperfeiçoamento teórico-científico para a atividade 

profissional, concluindo em 2007 o curso Superior de Tecnologia em Cosmetologia e 

Estética na UNIVALI, essa formação acadêmico-científica a auxiliou na superação 

dos limites com os quais se defrontou na prática diária da profissão e contribuiu para 

o desenvolvimento do espírito ético e critico nas práticas de exercício profissional.   

 Acompanhou de perto toda a evolução do curso em aspectos relativos às 

aulas práticas, as dinâmicas de ensino, ao atendimento aos clientes, etc., por meio 

de atividades acadêmicas e administrativas. Sua identificação com o ambiente 

universitário, a levou a investir pessoal e profissionalmente, na continuidade dos 

estudos, cursando especialização na área de terapias estéticas e estética facial e 

corporal, se tornando docente do curso, e posteriormente ingressando no Programa 

de Mestrado em Educação. Participou ativamente deste momento de mudança 

paradigmática no ensino universitário, como docente e como protagonista dessa 

experiência que lhe permitiu compreender a relevância de “saber por que fazer”.  

Para Pedroso e Cunha (2008), as trajetórias pessoais e profissionais são 

fatores definidores dos modos de atuação dos professores, revelando suas 
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concepções e indicam condições presentes na constituição da profissionalidade do 

docente da educação superior. 

Cunha (1998) em seu estudo sobre pedagogia universitária observou que os 

professores valorizam a prática docente, aumentando assim suas inspirações e 

contribuindo para mudança do saber que constroem. Nela localizam a possibilidade 

de aprender com colegas de trabalho, e com alunos a refletir sobre a própria 

docência e reformular sua forma de pensar e agir. Há a confirmação de que a prática 

é um elemento importante na aprendizagem e que a experiência que o indivíduo vive 

é insubstituível no seu significado educativo. 

 Como se vê, vivemos um momento de mudança paradigmática na educação 

superior. Mas o que realmente mudou no processo de ensino universitário? Que 

características assumiu a docência nos cursos de formação tecnológica?  Como a 

inovação educacional se revela neste espaço? Como professores e alunos 

identificam e qualificam essa inovação na prática docente? Como os alunos avaliam 

o estilo docente dos professores por eles considerados inovadores? 

Essas são as questões que constituem o problema da presente pesquisa. 

Questões que se mostram relevantes não apenas para os sujeitos diretamente 

envolvidos com os cursos de Cosmetologia e Estética (CE), Design de Interiores 

(DI), Produção Publicitária (PP) e Design Gráfico (DG), da Universidade do Vale do 

Itajaí, mas principalmente para os pesquisadores, docentes e gestores envolvidos 

com o ensino superior. Questões que marcam um tempo de busca pela inovação e 

construção de referenciais de ensino e aprendizagem emancipatórios. 

O tema proposto tem sua relevância para o ensino superior porque os cursos 

de tecnologia buscam a articulação do conhecimento científico à técnica. As práticas 

pedagógicas realizadas no interior da sala de aula universitária são expressões da 

sociedade revelando a complexidade da dinâmica social e da interação humana. 

Conhecer tais práticas e desvelá-las é fundamental para compreendê-las, 

oferecendo subsídios aos professores universitários, para analisar os momentos da 

transição paradigmática em que vivem.  

Quando o professor é desafiado a assumir uma nova visão em relação ao 

processo de ensino e de aprendizagem poderá encontrar dificuldades, até mesmo 

pessoais, de se colocar nessa diferenciada ação docente. Geralmente, esta é 

dificultada pela própria compreensão da necessidade de ruptura com o padrão 
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tradicional de ensino. E aí vem o maior desafio: que ações se fazem necessárias 

para lidar com toda essa dinâmica que hoje conhecemos? 

  O exercício da docência nunca é estático e permanente, é processo, é 

mudança. A pesquisa científica contribui para a mudança na prática educativa do 

docente universitário, pois permite uma reflexão mais rigorosa de sua atuação. 

Cunha (2007) destaca que o desafio que instiga o trabalho de investigação é 

conhecer, desvendar o melhor possível, de forma abrangente e profunda, as 

estratégias utilizadas, pois dessa forma há uma reflexão em busca de solução aos 

desafios que venham surgir no modelo de prática adotado. 

  É importante ressaltar que a investigação pode, ao mesmo tempo em que 

produzir conhecimento, favorecer a formação, isto porque o profissional ao ser 

indagado e/ou instigado a falar de sua experiência reflete sobre sua prática.  

 São necessárias algumas ações na construção da identidade do professor 

de ensino superior. Pimenta; Anastasiou (2010, p. 86) consideram relevantes ao 

professor:  

[...] conhecer diretamente ou por meio de estudos as realidades do ensino, 
incluindo as próprias. Na universidade; realizar observações, entrevistas, 
coletar dados sobre determinados temas abordados, problematizar, propor 
e desenvolver projetos de ensino e de pesquisa no ensino; conferir os 
dizeres de autores e da mídia, as representações e os saberes que tem 
sobre o ensino, sobre os alunos e professores; olhar, ver e analisar as 
ações existentes com olhos não mais de ex-alunos, mas de professores.  

  

Em face desses dilemas que configuram a profissionalidade docente e do 

cenário de mudanças paradigmáticas decorrentes das transformações tecnológicas 

e sociais na contemporaneidade, considera-se relevante este estudo. Ele permite 

conhecer o posicionamento de alunos e professores que vivenciam a educação 

profissional tecnológica e vislumbrar novas possibilidades de enfrentamento dessa 

realidade, especialmente no ensino superior.  

Desse modo, a presente pesquisa se constitui como uma contribuição ao 

estudo da natureza da docência no ensino superior, pois teve como objetivo analisar 

os pressupostos de inovação pedagógica que orientam o processo de ensino em 

cursos superiores de tecnologia.  

Portanto, este trabalho está organizado a partir da definição de seus 

referenciais teórico-metodológicos (capítulo I); dos recentes debates relacionados às 

políticas da educação superior, principalmente dos cursos de formação tecnológicas 

(capítulo II); do processo de ensino e aprendizagem universitários (capítulo III); dos 
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pressupostos orientadores da inovação pedagógica no ensino universitário na 

concepção de seus protagonistas (capítulo IV). 
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CAPITULO I  

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

1.1 Abordagem teórico-metodológica  

 

Considerando o objetivo da pesquisa, qual seja analisar os pressupostos de 

inovação pedagógica que orientam o processo de ensino em Cursos Superiores de 

Tecnologia, o marco teórico orientador do processo de investigação esteve 

sustentado nos conceitos de tecnologia, inovação e educação.  

Buscou-se recorrer às concepções e aos autores que permitissem construir 

um quadro sustentado em pressupostos epistemológicos qualitativos, capazes de 

evidenciar as relações dinâmicas, objetivas e subjetivas do sujeito com o 

conhecimento. Desse modo, a figura 1 revela os principais conceitos definidores do 

estudo e os autores com os quais se manteve diálogo epistemológico, necessário a 

construção do marco teórico e a compreensão do objeto de estudo em sua 

complexidade. 

              Figura 1 – Desenho teórico-metodológico da investigação 

 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                              Fonte: Produção da pesquisadora. 
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  O referencial teórico que permitiu estudar as inovações nos Cursos 

Superiores de Tecnologia fundamentou-se nos conceitos de técnica e tecnologia na 

leitura da obra “O conceito de tecnologia” (2005), do intelectual Álvaro Vieira Pinto.  

O autor aborda a tecnologia desde a relação entre conhecimento e sujeito e 

defende que entre os conteúdos utilizados para definir a tecnologia, o mais 

apropriado e de valor fundamental e exato é o de “Logos de técnica”. A esse 

respeito o autor assim se posiciona: 

 
 [...] Se a técnica se configura um dado da realidade objetiva, um produto da 
percepção humana que retorna ao mundo em forma de ação, materializado 
em instrumentos e máquinas, e entregue à transmissão cultural, 
compreende-se que tenha obrigatoriamente de haver a ciência que o 
abrange e explora, compreende-se em resultado um conjunto de 
formulações teóricas, recheadas de complexo e rico conteúdo 
epistemológico. Tal ciência deve ser chamada “tecnologia” (VIEIRA PINTO, 
2005, p.221).  

  

Essa concepção de tecnologia como um processo no qual o conceito e a 

técnica estão intimamente relacionados permitiu discutir a abordagem da 

epistemologia da técnica (capítulo IV) para o entendimento da educação tecnológica 

e do processo de ensino tecnológico.  

Para o entendimento do outro conceito chave deste estudo, a inovação, 

buscou-se em Boaventura de Souza Santos (2005) os referenciais necessários. O 

autor anuncia que vivemos uma crise profunda de transição paradigmática da 

ciência, a crise do paradigma moderno2. Este é, portanto, um momento de ruptura 

epistemológica, com base na superação do paradigma dominante de ciência, para 

uma nova forma de conhecimento, contribuindo para o equilíbrio entre regulação e 

emancipação, o que o autor denomina de paradigma emergente. 

Nesse contexto e sob esses referenciais é que se discutem as concepções e 

práticas de inovação pedagógicas que orientam o ensino nos cursos superiores de 

tecnologia. 

No campo da educação superior, Lucarelli, na obra Las prácticas innovadoras 

em el aula universitaria: uma mirada desde la investigación (2009) aponta que diante 

dos desafios do paradigma emergente busca-se uma ruptura epistemológica na 

educação. Esta ruptura implica na superação da inovação tecnicista sustentada na 

                                                 
2
 Vale ressaltar que a concepção de paradigma epistemológico também é discutida por Thomas Kuhn (1996) na 

filosofia da ciência.  
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segmentação e centralização das decisões, para a inovação protagônica, com base 

nos princípios da didática fundamentada crítica.  

Nessa mesma linha, Cunha (2004; 2006; 2008; 2009) oferece os referenciais 

norteadores centrais do estudo considerando suas experiências no campo da 

pedagogia universitária e suas pesquisas na área da inovação pedagógica. Os 

estudos dessa autora, também fundamentados nas contribuições de Boaventura 

Souza Santos e nas parcerias de pesquisas com Lucarelli, embasaram a definição 

do desenho metodológico da investigação, notadamente no que se refere aos 

pressupostos de inovação pedagógica defendidos pela autora.  

Estes pressupostos tornaram-se o ponto de partida para o delineamento da 

investigação e da discussão com os sujeitos de pesquisa (alunos e professores) 

sobre a inovação pedagógica. A partir deles e, após a análise dos dados coletados, 

foi possível redesenhar e/ou reconfigurar as categorias de análise (Figura 5) com 

base nos conceitos de: Práxis, Gestão e Afectus que compuseram a posteriori a 

matriz das análises e a eleição das subcategorias.  

O conceito de Práxis foi delimitado a partir das contribuições de Heller (1977; 

1985).  A autora defende que a práxis inventiva é sempre a produção de algo novo, 

através da resolução de um problema prático ou teórico. Carr (1999), por sua vez, 

defende que a práxis é a articulação entre teoria e prática, sem uma negar a 

importância da outra.  

A Gestão é conceituada por Sirvent (1994; 1999; 2004) como participativa, o 

que implica uma mudança de postura que altera as relações de poder, com a 

participação real do sujeito nas decisões.  

E finalmente, para dar conta das relações subjetivas e intersubjetivas que 

permeiam a relação do sujeito com o conhecimento, considerou-se adequado trazer 

para o estudo as contribuições do filósofo Spinoza (2009), notadamente o seu 

conceito de Afectus. Na sua teoria o autor defende que o homem é formado por um 

sistema de ações e reações com outros corpos e por afecções (affectiones).  

O afeto (affectum) deriva de afecções do corpo que são relacionadas a 

potência de agir – o Conatus.  Essa é a capacidade de afetar outros corpos e de ser 

por eles afetados.  Espinosa esclarece que temos inúmeras possibilidades de afetar 

a potência de agir do outro, seja aumentando ou diminuindo, favorecendo ou 

entravando a potência de agir promovendo afecções ativas – afectus, com aumento 

da potencia de agir, ou seja, aumento do conatus.  
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Estes autores e suas concepções subsidiaram a compreensão do fenômeno 

em estudo, mas também foram determinantes no delineamento do desenho 

metodológico da investigação, na perspectiva da abordagem qualitativa. Não se 

pode ignorar o fato de que o marco teórico da investigação condiciona as 

orientações metodológicas, a postura do investigador e as estratégias de coleta e 

análise de dados. 

Deste modo, um estudo pautado nas concepções de epistemologia da 

técnica, ruptura epistemológica, inovação protagônica, inovação pedagógica, práxis, 

gestão participativa e afectus não poderia utilizar-se senão da abordagem qualitativa 

de pesquisa.  

 

1.2 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa é de caráter qualitativo exploratório cujas fontes de investigação, 

foram alunos e professores de cursos superiores de tecnologia, caracterizando-se, 

portanto como uma pesquisa de campo e documental.  

Longe de se preocupar com a quantidade de opiniões, a pesquisa qualitativa 

busca “explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o 

assunto em questão. [...]. Sejam quais forem os critérios, o objetivo é maximizar a 

oportunidade de compreender as diferentes posições tomadas pelos membros do 

meio social” (GASKELL, 2003, p.68-69). Flick (2004, p.22) corrobora com Gaskell ao 

afirmar que os “métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador 

com o campo e seus membros como parte explicita da produção do conhecimento”, 

ou seja, a subjetividade do pesquisador e dos participantes da pesquisa faz parte do 

processo. 

Com base nesses pressupostos, o presente estudo analisou as concepções 

de inovação pedagógica que orientam o processo de ensino universitário, sob o 

ponto de vista dos alunos e professores.  

Utilizou-se para levantamento de dados junto aos professores a técnica de 

grupo focal e junto aos alunos o questionário.  

Grupo focal3 é uma técnica usualmente empregada em pesquisas qualitativas 

                                                 
3O grupo focal como escolha de pesquisa, na concepção de Barbour (2009, p. 20), tem levantado 
debates metodológicos contraditórios e conflitantes pois, emergem de pressupostos e contextos 
distintos, o que inevitavelmente geram considerável confusão na sua definição. Os termos “entrevista 
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cuja coleta de dados se efetiva por meio de reuniões grupais Esta tem 

características definidas quanto a proposta, tamanho, composição e procedimentos 

de condução. O foco da análise é a interação dentro do grupo. Os participantes 

influenciam uns aos outros pelas respostas às idéias e as colocações durante a 

discussão. Os dados produzidos por meio dessa técnica são transcritos das 

discussões do grupo, acrescentados por anotações e reflexões do moderador ou 

observador, caso existam (GODOI; BANDEIRA-DE-MELO; SILVA, 2006). 

A pesquisa qualitativa supõe o contato direto do pesquisador com o ambiente 

e a situação que está sendo investigada, mediante um trabalho intensivo de campo. 

Por esta razão a técnica de grupo focal foi considerada adequada para aproximação 

e discussão do objeto de estudo mediante o contato direto com os sujeitos da 

pesquisa; permitiu ainda capturar a perspectiva e o significado dos participantes em 

relação às questões que estão sendo focalizadas.  

 

1.3 Local da pesquisa  

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Universidade do Vale do Itajaí, Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas: Comunicação, Turismo e Lazer (CECIESA – CTL), com 

cursos Superiores de Formação Tecnológica localizados nos Campus de Balneário 

Camboriú e São José - Unidade Ilha, devidamente autorizada pelo Diretor do 

Centro4. 

           A escolha por este Centro deve-se ao fato de ser reconhecido na Instituição 

como atento as tendências inovadoras na formação de profissionais e apresentar a 

missão de produzir e socializar o conhecimento buscando soluções inovadoras, 

criativas e sustentáveis. No campus de Balneário Camboriú o Centro oferecia em 

2010-1 dois cursos Superiores de Tecnologia – Cosmetologia e Estética (CE) e 

Design de interiores (DI) - e na Unidade Ilha (2010-1) cinco cursos: Cosmetologia e 

                                                                                                                                                         
de grupo”, “entrevista de grupo focal” e “discussões de grupo focal” são utilizados de forma 
intercambiável, entretanto, para a autora, um dos textos mais antigos e com mais freqüência citado é 
de Frei ou Frey e Fontana (1993), que utiliza o termo “entrevista de grupo”. Porém, a autora considera 
que esse intrigante termo híbrido se distingue da demais entrevistas por estimular a interação do 
grupo, garantindo que os participantes conversem entre si em vez de somente interagirem com o 
pesquisador ou com o moderador. Considerando esse embate, na presente pesquisa optou-se por 
empregar apenas o termo técnica de grupo focal.  

4Foi solicitado autorização do Diretor do CECIESA-CTL mediante assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido para a realização da pesquisa com os cursos de CE, DI, PP e DG 
da Univali - Unidade Ilha e Balneário Camboriú (APÊNDICE C).  
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Estética (CE), Design de Interiores (DI), Design Gráfico (DG), Produção Publicitária 

(PP) e Fotografia. Fizeram parte da amostra apenas os cursos que possuíam, em 

2010, a Matriz Curricular integralizada, isto é, em Balneário Camboriú os cursos de 

CE e DI e no Campus São José - Unidade Ilha os cursos de CE, PP e DG.  

            

1.4 Sujeitos da pesquisa 

 

Participaram do processo de investigação 175 acadêmicos, todos 

matriculados no último período dos cursos em estudo. Considerou-se que os alunos 

em processo de conclusão de curso têm uma trajetória mais expressiva de 

aprendizagem e de convivência com os professores e poderiam contribuir de forma 

mais consistente para a discussão da inovação pedagógica na sala de aula.  

A seleção dos docentes resultou da indicação dos acadêmicos na aplicação 

dos questionários, quando solicitados a definir, entre os seus professores, os que 

adotavam estratégias didáticas e estilo docente, considerados por eles inovadores5. 

A amostra foi composta por 17 professores dos cursos em questão. 

 

1.5 Procedimentos metodológicos 

 

A abordagem qualitativa exigiu a definição dos procedimentos metodológicos 

apresentados de forma sintética na figura 2:  

                                                 
5Os participantes da pesquisa foram informados previamente sobre os riscos e benefícios desta e 
logo após assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o estudo 
(APÊNDICE D). Do mesmo modo a pesquisadora e a orientadora comprometeram-se em assegurar a 
confidencialidade e a privacidade dos alunos e docentes, mantendo sigilo absoluto sobre a identidade 
destes e das informações coletas nos documentos (APÊNDICE E).  
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   Figura 2 – Processo metodológico  

 

                Fonte: Produção da pesquisadora 

 

Considerou-se que a figura em espiral, dividida em quatro quadrantes, melhor 

representaria o processo metodológico empreendido.  

 

Quadrante 1: 

No primeiro quadrante, a definição do tema e elaboração do projeto exigiu um 

levantamento bibliográfico minucioso que permitiu identificar o conhecimento já 

produzido sobre o assunto e os referenciais norteadores dos conceitos de 

tecnologia, inovação e seu uso na Educação Superior.  

Nesse momento inicial, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Ética 

em Pesquisa da UNIVALI (APÊNDICE G), garantindo dessa forma sua validade ética 

e científica. 
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Quadrante 2: 

Refere-se ao processo de coleta de dados. Este se realizou em duas etapas 

distintas, apesar de manterem estreita articulação entre si, isto é, uma etapa foi 

determinante para o desenvolvimento da outra. 

 

1ª etapa 

 

Consistiu na aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas, 

aplicado com os acadêmicos do último período dos cursos em estudo (2010/1), nos 

meses de maio e junho (APÊNDICE A). Esse instrumento, de acordo com Chizzotti 

(2006), é um conjunto de questões pré-elaboradas, relacionadas ao tema da 

pesquisa, dispostas de forma sistemática em itens, com o objetivo de obter 

respostas dos entrevistados por escrito ou verbalmente. Barros e Lehfeld (2004) 

comentam que a vantagem de utilizar o questionário é a possibilidade de envolver 

um grande número de pessoas que estão geograficamente dispersas. Em se 

tratando de perguntas abertas os referidos autores (p.75) afirmam que “são aquelas 

em que a liberdade de resposta é total”. 

O instrumento identificou o perfil de formação dos acadêmicos, as 

modalidades de aprendizagem, as definições quanto ao perfil do professor inovador 

e atividades inovadoras por ele praticadas. Em relação aos dois últimos aspectos, 

tomaram-se como referência os critérios que caracterizam uma inovação pedagógica 

propostos por Cunha (2009), fundamentada nos aportes epistemológicos de Santos 

(2005). Entretanto, para ampliar a possibilidade de expressão dos alunos a respeito 

do conceito de inovação pedagógica, utilizaram-se questões abertas possíveis de 

valorizar a espontaneidade das respostas. Na seqüência, os participantes 

identificaram entre os seus professores aqueles que possuíam essas características 

e que as utilizavam em sala de aula.  

Após a aplicação dos questionários junto aos acadêmicos, os resultados 

foram tabulados com a utilização de planilhas do programa Microsoft Excel, 

posteriormente visualizados por meio de gráficos (APÊNDICE F). A análise dos 

dados revelou os nomes dos professores mais citados pelos acadêmicos. Em posse 

dos nomes dos indicados foi enviado e-mail convidando-os a participarem, durante a 

Formação Continuada, do grupo focal.  

 Os professores mais citados pelos alunos participaram da técnica de grupo 
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focal na segunda etapa da pesquisa, ou seja, 17 professores cujos nomes foram 

indicados em primeiro lugar e que se repetiam nas demais posições (segundo e 

terceiro lugar).  

 Os quadros 1 e 2 demonstram o número de vezes que os docentes foram 

indicados distribuídos por curso e por posição (primeira, segunda e terceira posição).  

Os professores convidados para o grupo focal foram aqueles cuja somatória de 

indicações foi a maior e estão representados por letras. 

 
 

  Quadro 1 - Número de vezes que os docentes dos cursos de Cosmetologia e Estética (Unidade Ilha  
                    e   BC)  foram indicados por posição (primeira, segunda e terceira posição).  
  

PROFESSORES 1° 2° 3° TOTAL JUSTIFICATIVA 
E 41 10 8 59 X 
C 6 9 4 19 X 
G 2 7 9 18 X 
B 1 5 6 12 X 
D 4 3 5 12 X 

Professora 0 6 5 11 Não era mais docente da instituição 
A 4 3 2 9 X 

Professora 2 4 1 7 Não era mais docente da instituição 
H 2 2 3 7 X 
J 2 2 2 6 X 
F  1 2 1 4 X 

Fonte: Dados coligidos na pesquisa 

 
 
Quadro 2 – Número de vezes que os docentes dos cursos de Design interiores (BC), Design gráfico e  

Produção publicitária (Unidade Ilha) foram indicados por posição (primeira, segunda e 
terceira posição).   

 
PROFESSORES 1° 2° 3° TOTAL JUSTIFICATIVA 

I  12 4 1 17 X 
K  1 7 3 11 X 
P  5 4 0 9 X 
O  3 1 4 8 X 
L  2 3 3 8 X 
M  1 2 3 6 X 
N  1 1 1 3 X 
Q  1 0 2 3 X 

Fonte: Dados coligidos na pesquisa 

 

2ª etapa: 

 

 Consistiu na aplicação da técnica de grupo focal junto aos professores 

indicados pelos acadêmicos, que ocorreu durante a Formação Continuada para 



29 
 

docentes oferecida pela Instituição, em julho de 2010, sendo conduzido pela 

pesquisadora e orientadora. 

 A técnica de grupo focal constitui uma ferramenta valiosa de investigação, 

pois permitem que os pesquisadores explorem as normas e dinâmicas grupais 

relacionadas com o tema da pesquisa (MAY, 2004). 

 Foram constituídos dois grupos focais, sendo o primeiro com 09 (nove) 

professores, e o segundo com 08 (oito), número este ideal para um bom resultado, 

visto que Stewart e Shamdasani (1990 apud MAY, 2004, p.151) observam que 

entrevistas de grupo envolvem de 8 a 10 pessoas, e são guiadas por um 

entrevistador e nesse momento discutem-se os tópicos em pauta por um período de 

1h30min a 2h30min.  

 Para o planejamento e execução dos grupos focais alguns cuidados foram 

seguidos. De acordo com Barbour (2009), é necessário o estabelecimento da 

ambientação do local, verificando os meios de acessibilidade, medidas de 

segurança, temperatura, iluminação e o som. Utilizou-se também um roteiro de 

temas para facilitar a condução da reunião (APÊNDICE B). 

Para registro do grupo focal e posterior análise, utilizou-se equipamentos de 

gravação em áudio e vídeo e observações que suscitaram relatórios para ajudar a 

compor o resultado final da análise. 

A moderadora iniciou a sessão apresentando-se ao grupo, posteriormente 

citou o propósito da pesquisa e pediu a todos os participantes a assinatura do termo 

de consentimento (APÊNDICE D), garantindo a confidencialidade dos dados de 

identificação. Explicou como seria a dinâmica e fez alguns esclarecimentos iniciais.  

Como material de estímulo ao início da técnica utilizou-se um vídeo (com 

duração de 10 minutos) editado para esse fim, com base nos pressupostos de 

Inovação pedagógica de Cunha (2004; 2006; 2009), contendo recortes dos filmes 

“Sociedade dos Poetas Mortos” e “Escritores da Liberdade”. Além dos recortes, 

foram citados os nomes dos professores mais votados, bem como os depoimentos 

dos acadêmicos (provenientes da questão aberta do questionário) em relação as 

atividades inovadoras praticadas por esses docentes. 

  A partir da exposição desse recurso foi dado início à discussão das questões-

chave do debate, as quais foram implementadas, complementadas e/ou ampliadas 

no decorrer das conversas e da interação entre os entrevistados. As moderadoras 

realizaram intervenções pontuais, nos momentos em que os temas haviam sido 
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explorados por todos os sujeitos da pesquisa e novas questões eram colocadas em 

discussão.  Os encontros tiveram duração de duas horas e meia e possibilitaram 

importantes discussões sobre a temática em questão. 

O primeiro grupo focal compreendeu os professores dos cursos de CE e DI do 

Campus de Balneário Camboriú, e o segundo, os cursos de PP, DG e CE da 

Unidade Ilha. Os encontros realizaram-se no laboratório de hospedagem nas 

dependências da Instituição no Campus de Balneário Camboriú. O local foi 

ambientado com poltronas, mesas de apoio, aperitivos e água (Figura 3). 

 

        Figura 3 - Planta baixa do ambiente  

 
         Fonte: Dados coligidos na pesquisa  

 

 A relação com os professores durante o processo de aplicação da técnica de 

grupo focal com os dois grupos ocorreu de forma tranqüila. Os docentes foram 

receptivos ao estudo e alguns demonstraram surpresa ao serem indicados pelos 

acadêmicos, pois não imaginavam que sua forma de ensino pudesse ser 

considerada inovadora.  

  Relataram suas experiências na sala de aula, dando exemplos de atividades 

e dinâmicas desenvolvidas e mostraram-se envolvidos e entusiasmados com o 

tema. 
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 As conversas fluíram de forma espontânea e interativa sem necessidade de 

intervenções por parte das moderadoras. Durante todo o tempo de realização do 

grupo focal o pessoal de apoio realizou gravações em áudio e vídeo, além de 

anotações no diário de bordo, recursos esses que deram subsídios para posterior 

análise dos dados.  

 

Quadrante 3: 

 

    O processo de análise iniciou após a tabulação dos dados e transcrição dos 

depoimentos6 e posteriormente, a leitura e inventário das falas dos alunos e 

realização do grupo focal com os docentes.  

A análise de conteúdo foi utilizada no processo de análise dos depoimentos 

dos docentes, pois, sua abordagem verifica a linguagem dinâmica, buscando o 

sentido ou os sentidos de um texto, seja uma fala, um documento ou uma carta. Na 

discussão de análise de conteúdo uma simples descrição de características poderá 

contribuir para a compreensão de concepções, valores e traços psicológicos de 

quem produz o texto. Para isso caberá ao investigador atribuir às suas análises uma 

bagagem teórica maior, no sentido de fazer as inferências coerentes e fidedignas. 

Bardin (2004, p.37) define análise de conteúdo como:  

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
imagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  
 

A categorização, entendida como uma “operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um 

reagrupamento, baseado em analogias a partir de critérios definidos” (FRANCO, 

2005, p.57) foi realizada a posteriori.  

A respeito da categorização Bardin (2004) considera que:  

 
A divisão dos componentes das mensagens analisadas em rubricas ou 
categorias não é uma etapa obrigatória de toda e qualquer análise de 
conteúdo. A maioria dos procedimentos de análise organiza-se, no entanto, 
em redor de um processo de categorização (BARDIN, 2004, p.111). 

 

                                                 
6 As transcrições dos grupos focais encontram-se nos Apêndices H. 
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Ainda na concepção dessa autora o critério de categorização pode ser 

semântico. Traduzindo para este estudo pode-se afirmar, por exemplo, que, na 

leitura do texto os temas que significavam a relação teoria e prática nos 

depoimentos dos professores e alunos foram agrupados na categoria Práxis.   

Na realidade formular categorias em análise de conteúdo é um “processo 

longo, difícil e desafiante”, como afirma Franco (2005, p. 58), pois exige esforço por 

parte do pesquisador, pois implica em constantes idas e vindas “da teoria ao 

material de análise, do material de análise a teoria, e pressupõe a elaboração de 

várias versões do sistema categórico”. 

No presente estudo, esse desafio se confirmou, pois, depois de realizada a 

devida transcrição, buscou-se tabular os dados coletados a fim de dar início à 

definição das categorias de análise que foram gradativamente lapidadas e 

enriquecidas com base no referencial teórico adotado. Isto é, os dados foram 

categorizados e sub-categorizados para em seguida serem interpretados com base 

em autores que subsidiaram o referencial teórico. 

Ainda na concepção de Franco (2005) existem dois caminhos para a 

elaboração de categorias: as criadas a priori e as criadas a posteriori. Na primeira os 

indicadores são pré-determinados em função do quadro referencial teórico adotado 

e na segunda (a posteriori) as categorias emergem da fala, do discurso, do 

conteúdo, da resposta dos sujeitos da pesquisa.  

Pode-se afirmar que o movimento de categorização empreendido nessa 

pesquisa se apoiou nos dois caminhos, isto é, no início da investigação, ainda na 

etapa de coleta de dados, tomou-se como guia de discussão do conceito de 

inovação pedagógica, os pressupostos defendidos por Cunha. Supõe-se dessa 

forma que esses referenciais, de algum modo, deram, a priori, o tom da conversa ou 

da discussão do tema em questão. Todavia, no momento de análise dos dados 

observou-se que os sujeitos de pesquisa nas suas diferentes falas, experiências e 

concepções acrescentaram outros elementos ao conceito de inovação que não 

poderiam ser ignorados no momento da categorização e subcategorização, definidos 

a posteriori. Essas categorias foram delineadas e interpretadas à luz do referencial 

teórico adotado.  

  A devolutiva dos resultados aos professores participantes acontecerá após a 

defesa da dissertação, na formação continuada oferecida pela instituição aos 

docentes em 2012/1. 
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Quadrante 4: 

 

 Representa o momento da síntese e evidencia o diálogo necessário entre a 

empiria e a teoria. É o momento em que a empiria passa a ser mediada pelo 

conceito e compreendida na sua complexidade, para além da aparência.  Essa 

síntese está sistematizada e pode ser melhor compreendida no capítulo 4.  
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICA: 

DEBATES RECENTES 

 

O ensino superior é tardio em nosso país7. Na Europa, as mais antigas 

universidades são do século XII e, na América Latina do século XI, porém no Brasil 

somente em 1920 foi instituída por lei, a Universidade do Rio de Janeiro, pela 

agregação de três escolas (Direito, Medicina e Engenharia) existentes desde o 

século anterior. E em 1937, após promulgação do Estatuto das Universidades 

Brasileiras, o governo implantou a Universidade do Brasil, atual Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (CIAVATTA, 2010). Dessa forma a educação superior 

tornou-se parte integrante da história da sociedade brasileira no século XX. 

 

2.1 A educação superior na sociedade contemporânea  

 

A universidade tem como compromisso gerar o saber, o qual está relacionado 

com a verdade, justiça, igualdade e com o belo. De acordo com o pensamento de 

Colossi; Consentino; Queiroz (2001) a verdade atua como base para a construção 

do conhecimento; a justiça serve como suporte para amparar a relação entre os 

homens; a igualdade é fundamental para a estabilidade social; e a beleza é um 

recurso, por meio do qual se expressam os sentimentos. 

 Na trajetória da história da educação escolar Hernández et al (2000),  

observou que as inovações na escola contribuem para melhorias na qualidade do 

ensino nos diferentes sistemas educativos, pois respondem as necessidades da 

escola ou da sociedade. 

  A educação superior na concepção de Colossi; Consentino; Queiroz (2001) é 

uma instituição social, que tem como objetivo formar a elite intelectual e científica da 

sociedade a que serve. Sua estrutura se baseia em normas e valores emanados 

pela sociedade onde está inserida e caracteriza-se pela estabilidade e duração de 

sua missão.  

                                                 
7As instituições de ensino superior (Universidades) surgiram na Idade Média, sendo contemporâneas 
do Renascimento Intelectual do século XII. Eram corporações de alunos e professores, nascidas 
espontaneamente da vontade dos mesmos (GIANCATERINO, 2006). 
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Entre as finalidades da Educação Superior (ES), a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN/9394/06) no art. 43 destaca: 

 

I. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento de espírito científico e 
do pensamento reflexivo. 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua. 

III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e á criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive; 

IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 
e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados á comunidade e 
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII. Promover a extensão, aberta á participação da população, visando á 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa cientifica e tecnológica geradas na instituição.  

 
 Como se observa, a LDB na década de 1990 enfatiza os pressupostos da 

Educação Superior, que por meio de seus docentes e gestores tem como finalidade 

incentivar os acadêmicos a desenvolverem o espírito crítico e científico, seja por 

meio de leituras, por participação em grupos de pesquisas, trabalhos de pesquisa, 

investigações cientificas, questionamentos, entre outros.  

 A preocupação da educação superior é formar acadêmicos nas diversas 

áreas do conhecimento com habilidades profissionais para se posicionar, e instigá-

los a uma capacitação continuada para acompanhar a evolução da sociedade.  

Entretanto, no mundo atual a educação superior sofre amplo leque de 

mudanças, adaptações ou experiências, para atender à demanda pelas 

transformações econômicas e conseqüente adequação do ensino.  

Pimenta; Anastasiou (2010, p. 173) defendem que:  

 
A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do 
mercado, mas aprender a olhar em seu entorno, a compreender e assimilar 
os fenômenos, a produzir respostas às mudanças sociais, a preparar 
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globalmente os estudantes para as complexidades que se apresentam, a 
situar-se como instituição líder, produtora de idéias, culturas, artes e 
técnicas renovadas que se comprometam com a humanidade, com o 
processo de humanização. 

 
Em muitas universidades percebe-se a experiência de adoção de currículos 

mais flexíveis e menos especializados nos cursos de graduação. Para Catani, 

Oliveira e Dourado (2001), a reformulação curricular dos cursos de graduação, pode 

ser expressão de diferentes concepções e desdobramentos acadêmicos. As 

políticas públicas ao se apropriarem dessa temática, em uma perspectiva 

pragmática e utilitarista de ajuste ao mercado, reduzem a função social da educação 

superior ao ideário da preparação para o trabalho. Priorizam a redefinição de perfis 

profissionais baseados em habilidades e competências que serão requeridas pelo 

mercado de trabalho em mutação, exigindo desta forma dinamismo e flexibilidade.   

Corroborando com os autores supracitados Colossi; Consentino; Queiroz 

(2001, p.51) observam que:  

 
Apesar de pressões da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, das mudanças 
globais, de transformações na percepção quanto à qualidade de ensino, há 
uma tendência à manutenção das características atuais do ambiente ligado 
ao ensino superior, pois sua estrutura de poder é composta por diferentes 
blocos de interesse. Nas raízes da expansão do ensino superior, observa-se 
a predominância dos critérios de busca de atendimento de necessidades 
voltados para o mercado, ou seja, prevalecem critérios econômicos. Ocorre, 
assim, a comercialização do ensino superior, a predominância de critérios 
utilitaristas, com o prejuízo de ações que privilegiem os aspectos sociais e o 
atendimento aos interesses de um pequeno grupo. 
 
 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP realiza anualmente, o censo da educação superior. Os dados do censo de 

2009 divulgado em janeiro de 2011 revelam que a educação superior no Brasil está 

mais acessível, pois os cursos de graduação tiveram crescimento de 13% em 

relação a 2008. Dentre eles os cursos tecnológicos com aumento de 26,1% de 2008 

para 2009. Foram registradas 680.679 matrículas em 2009; no ano anterior, 

539.651. Há dez anos, o número era de apenas 69.797. Os números mostram que o 

Brasil tem 5,9 milhões de universitários (BRASIL, 2011).  

Este panorama evidencia o aumento das vagas na Educação Superior no 

país, principalmente nos cursos tecnológicos que atendem a demanda atual do 

mercado de trabalho, comprovando que a busca e o acesso a oportunidades de 

ingresso no ensino superior representam valores importantes na sociedade 
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brasileira, propiciando a abertura de novas institucionalidades e novos perfis de 

formação. 

 

2.2 Novas institucionalidades e novos perfis de formação                                              

                                                                           
 A educação tem sido motivo de debates em toda a sociedade, principalmente 

em eventos específicos da área, como por exemplo, o Fórum Nacional de Educação 

Superior e a Conferência Regional de Educação Superior para América Latina e 

Caribe (CRES). Esta última, em 2008, registrou a necessidade de políticas que 

reforcem o compromisso social da Educação Superior, sua pertinência e a 

autonomia das instituições, visando uma educação superior com qualidade, 

equidade e compromisso para todos (BRASIL, 2009, p.7). A CRES destaca também, 

alguns princípios fundamentais, conforme descritos a seguir: 

 
a) o princípio da Educação Superior como direito humano e bem público e 

social;  

b) a necessidade de ampliar a cobertura em ES e de adotar novos modelos 
educativos e institucionais capazes de promover a inclusão social e 
democratizar o acesso ao conhecimento;  

c) a importância de fundamentar a formação, no nível da ES, em valores 
sociais e humanos;  

d) a necessidade de promover uma formação científica, humanística e 
artística voltada ao desenvolvimento integral e sustentável e capaz de 
estimular a produção de conhecimento para a sociedade;  

e) a constituição de redes acadêmicas em todos os campos da 
investigação científica, capazes de qualificar pesquisadores e impedir 
sua emigração,  

f) a promoção da integração regional e da internacionalização da ES.  

 

 Tendo em vista a operacionalização dos princípios da declaração da CRES foi  

elaborado um Plano de Ação, propondo cinco grandes eixos de atuação para as 

instituições de educação superior, as redes e associações acadêmicas e as políticas 

de Estado (BRASIL, 2009, p.8): 

1. Expansão da cobertura, na graduação e pós-graduação, com qualidade, 

pertinência e inclusão social;  

2. Promoção de políticas de acreditação, avaliação e garantia de qualidade;  

3. Fomento da inovação educativa e da investigação em todos os níveis;  
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4. Construção de uma agenda regional de Ciência, Tecnologia e Inovação 

para superar brechas tecnológicas para o desenvolvimento sustentável da 

América Latina e Caribe (ALC), de acordo com as políticas de cada Estado 

nacional;  

5. Fomento da integração solidária e da internacionalização da ES na ALC 

mediante, dentre outras iniciativas, a construção do Espaço de Encontro da 

América Latina e Caribe para a Educação Superior - ENLACES.  

 Baseados nesses eixos de articulação, cada país da ALC tentará colocá-los 

em prática, observando suas possibilidades e realidades.  

Após a conclusão do ensino médio, o sistema educacional brasileiro oferece 

opções para a continuidade dos estudos superiores: cursos seqüenciais e cursos de 

graduação, com duração de dois a seis anos, a maioria com quatro anos de 

duração, havendo, porém, cursos de formação tecnológica, com dois ou três anos 

de duração que visam preparar profissionais com uma formação técnico-científica e 

profissional focada para atender a campos específicos do mercado de trabalho. 

 Nas palavras de Andrade e Kipnis (2010, p.175): 

 
O desenvolvimento da capacidade tecnológica, por meio da compreensão, 
criação, produção e adaptação de insumos, produtos e serviços, fez-se 
notar no universo educacional. Disso surgem desafios relacionados às 
novas expectativas da sociedade em relação a educação superior - seus 
cursos e instituições – e ao mundo do trabalho, estabelecendo-se novas 
exigências em relação a formação, complexidade e flexibilidade dos 
profissionais na conjuntura de economias globalizadas, e no caso brasileiro, 
acentuadas num contexto de aumento expressivo dos concluintes do ensino 
médio e de expansão do ensino superior. 

 

 Diante dos avanços tecnológicos, que exige profissionais capazes de 

compreender, criar, produzir e adaptar produtos e serviços faz-se necessário uma 

nova conjuntura educacional, preocupada com a formação tecnológica e a 

preparação do profissional para a sociedade.  

Trevelin (2007) assinala que a educação superior tecnológica está localizada 

em duas áreas de formação superior, conforme LDB (9394/2006), na educação 

formal e acadêmica, sujeita as normas e procedimentos administrados pelo 

MEC/SESU. O modelo pedagógico para os cursos Superiores de Tecnologia tem 

como pressupostos: flexibilidade; inovação metodológica; capacidade de 
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atendimento às novas demandas; competência de atuação através de múltiplas 

propostas educacionais e tratamento sistêmico. 

 Nos anos 1990 implementou-se no Brasil um amplo conjunto de reformas 

educacionais e o estabelecimento de diversas políticas públicas e programas 

governamentais relacionados à educação profissional e  tecnológica. Trata-se tanto 

da questão da (re)definição da estrutura organizacional e da natureza das 

instituições educacionais públicas e privadas, quanto das modalidades e níveis de 

cursos e programas ofertados.  

  O estudo dessas reformas, políticas e programas e seus impactos constituem 

um importante e vasto campo de investigação. Destaca-se, sobretudo, a separação 

da educação técnica do ensino médio, em 1997 (Decreto n 2.208); a restituição da 

possibilidade de integração, em 2004 (Decreto n 5.154); a regulamentação da 

educação tecnológica (nível superior) e, nesta modalidade, a criação e 

priorização da oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia (Resolução 

CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002; a transformação das Escolas Técnicas em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (LIMA FILHO, 2010, grifo nosso). 

Como indicações da Conferência Mundial de Educação, realizada em 

Paris/França no mês de junho de 2009, e como contribuição para a elaboração do 

Plano Nacional de Educação 2011-2020, o documento para o Fórum Nacional de 

Educação Superior (FNES) apresenta três eixos que merecem especial atenção 

para a construção das políticas públicas no Brasil: 1) democratização do acesso e 

flexibilização de modelos de formação; 2) elevação da qualidade e avaliação; 3) 

compromisso social e inovação (BRASIL, 2009).  

O tema da universidade tecnológica desperta interesse na comunidade 

educacional brasileira, evidenciada tanto na Rede Federal de Educação Tecnológica 

quanto, de modo mais geral, na criação de universidades e cursos superiores de 

tecnologia nas instituições de ensino superior do país.  

 
Destaca-se que a elevação da qualidade da Educação Superior está 
vinculada à pertinência e à responsabilidade com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade. Isso exige impulsionar um modelo acadêmico 
caracterizado pela indagação dos problemas em seus contextos; a 
produção e transferência do valor social dos conhecimentos; (...) um 
trabalho de extensão que enriqueça a formação, colabore na identificação 
de problemas para a agenda de pesquisa e crie espaços de ação conjunta 
com distintos atores sociais, especialmente os mais excluídos e 
marginalizados. (CRES, 2008 apud BRASIL, 2009 p.18). 
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Para Lima Filho (2010), o termo universidade referencia-se à ideia de 

pluralidade do saber, à busca da universalidade do conhecimento e à 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Porém, pode se tornar 

complexa a adjetivação deste termo se considerar que a universidade é uma 

instituição social que, com autonomia, trata da universalidade e universalização dos 

saberes, buscando constituir-se como o espírito crítico de seu tempo e de sua 

sociedade a partir de uma concepção de totalidade.  

Na concepção deste autor, a adjetivação/tipificação na especialidade 

tecnológica, pode incorrer nos riscos de reducionismos ou determinismos. Ela 

sempre remete ao complexo e polissêmico conceito de tecnologia relacionada às 

posições de sujeitos distintos e projetos sociais e distintas ênfases nas dimensões 

materiais, espaciais, temporais, simbólicas e cognitivas da categoria em estudo. 

 
[...] a universidade tecnológica, por estar mais próxima da produção, poderá 
se constituir em um interessante espaço de mediação entre o conhecimento 
geral e o particular. Isso poderá tornar-se possível à medida que a definição 
dos pressupostos da universidade tecnológica não se submeta à lógica 
estrita da dicotomia entre produção e aplicação do conhecimento, entre 
ciência e tecnologia, entre concepção e execução do trabalho, o que implica 
questionar, de início, qualquer formulação utilitarista e pragmática dessas 
instituições e de seu processo educacional (LIMA FILHO, 2010, p. 145). 
 
 

Na concepção de Ciavatta (2010) universidade tecnológica é uma contradição 

em termos, já que o termo universidade supõe a pluralidade das áreas do saber, 

tanto das ciências físicas e matemáticas, como das humanas e sociais, mas, por sua 

natureza, servem à produção científico-tecnológica para os processos avançados da 

economia capitalista, mais do que à diversidade do conhecimento socialmente 

produzido, que não são isentos de interesses. Servem à reprodução e acumulação 

do capital que tem dado ao mundo descobertas admiráveis. Sob o signo do mercado 

e da privatização das universidades públicas, compromete-se a formação crítica das 

novas gerações que devem constituir os quadros mais preparados do país. 

Reduzindo-se, assim, a possibilidade de um mínimo de soberania propiciada pela 

produção do conhecimento. 

Entretanto percebe-se uma boa aceitação dos acadêmicos pelos cursos de 

tecnologia, pois possuem curta duração e possibilitam a profissionalização, dando 

direito a um diploma de graduação e consequentemente, a valorização de sua 

formação pela sociedade. Fato este comprovado nos resultados dos estudos 
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desenvolvidos por Andrade e Kipnis (2010), realizado em 10 (dez) Instituições de 

Educação Superior (IES), sendo 5 (cinco) públicas e 5 (cinco) privadas, duas por 

cada região brasileira. No formulário foi solicitada a indicação das três razões mais 

fortes para escolha de um Curso Superior de Tecnologia (CST). Os resultados 

aparecem nesta ordem: 1) a inserção rápida no mercado de trabalho após a 

conclusão do curso; 2) a valorização social do diploma tecnológico e; 3) a 

valorização do currículo e uma formação mais prática e específica, com um perfil 

caracterizado por competências, habilidades, responsabilidade e postura ética.   

Machado (2006 apud ANDRADE; KIPNIS, 2010) entende que a duração dos 

cursos é um dos fatores responsáveis pela sua expansão e pelas transformações 

recentes na estrutura do ensino superior brasileiro, e também o motivo da atribuição 

dos estigmas preconceituosos da educação profissional a estes cursos, 

caracterizando-os como de segunda classe, com baixo prestígio. A autora também 

evidencia a incompreensão acerca da importância da formação tecnológica no 

mundo de trabalho atual e a necessidade de uma mudança no paradigma de sua 

oferta.  Refuta a concepção tecnicista que insiste em considerar que educação 

profissional e tecnológica se faz com um mínimo de conteúdos culturais e científicos. 

Em vista disso o professor universitário contemporâneo precisa ficar atento às 

novas e impactantes tecnologias que não param de surgir. Nicolaci-da-Costa (2002) 

observa que é importante aprender com o passado remoto e o recente para que 

possamos lidar com as conseqüências das novas tecnologias, presentes e futuras, 

tanto pessoal quanto profissionalmente.  

Tal como ocorreu com a Revolução Industrial que deu origem a um longo 

processo de mudanças, resultando na emergência do homem do século XX, a 

Revolução tecnológica está desencadeando um processo de transformações, e com 

isso gerando o homem do século XXI.   

A formação tecnológica demanda do sujeito o aceno ao conhecimento para 

além da técnica. Para que isso se configure em inovação, há de se romper com os 

paradigmas tradicionais do conhecimento. 

 

2.3 Tecnologia e formação tecnológica 

 

O termo tecnologia provém etimologicamente da técnica ou da techné que em 

latim significa arte ou habilidade (GRINSPUN, 2009). Em outra perspectiva, desta 
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vez, originária da Grécia, a palavra tecnologia relaciona-se à “ciência que trata da 

técnica, conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se 

aplicam a um determinado ramo de atividade” (FERREIRA, 2004, p.112).  

Essas definições permitem observar que a tecnologia caracteriza-se como um 

conjunto de conhecimentos, informações e habilidades que se originam de uma 

inovação. Logo nesse processo estão implícitos não somente o domínio de 

habilidades como os requeridos pela técnica como também a compreensão ampla 

dos princípios, leis e finalidades que regem determinadas atividades. Neste sentido 

podemos concordar com Quartiero; Lunardi e Bianchetti (2010) quando observam 

que a palavra tecnologia é composta por techné (arte, destreza) e logos (fala, 

palavra) significando o elo entre o sentido e a finalidade das artes.  

De acordo com autores supracitados a discussão sobre techné origina-se na 

Grécia antiga, entre filósofos como Aristóteles e Platão. Platão considerava que por 

meio da atividade humana assentada na razão seria possível transformar pela 

techné a realidade natural. Fundamenta sua teoria com a divisão da natureza entre 

existência e essência. Aristóteles ao refletir sobre o sentido da técnica, diz que ela é 

permeada por duas matrizes opostas de pensamento: o realismo, que tenta 

entender as leis que regem a organização da natureza e o idealismo que entende a 

realidade por meio de um pensamento abstrato ligado as idéias.  

Esse conceito perpassa a idade média. Porém, é na idade moderna com o 

filosofo inglês Frances Bacon que o conceito atual de tecnologia ganha sua 

efetividade como “ciência que trata da técnica”.  E nessa perspectiva, a tecnologia é 

elevada à condição de causa primordial do desenvolvimento e bem estar da 

humanidade. Na união indissolúvel e indispensável entre técnica e ciência abre-se 

um novo espaço de conhecimento, o da tecnologia como uma técnica que emprega 

o conhecimento cientifico para a prática (QUARTIERO; LUNARDI E BIANCHETTI, 

2010). 

No entanto, dada sua complexidade, há que se aprofundar a conceituação de 

técnica e tecnologia.  O intelectual Álvaro Vieira Pinto é uma referência na discussão 

desta temática e, pela importância de sua obra, cabe trazer à discussão sua 

abordagem sobre a epistemologia da técnica. 

  Para Vieira Pinto (2005, p. 238) “a técnica é sempre um modo de ser, um 

existencial do homem, e se identifica com o movimento pelo qual realiza sua posição 

no mundo, transformando este último de acordo com o projeto que dela faz”. 
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Esclarece que toda ação técnica, manifesta caracteres pessoais exclusivos e 

intransferíveis.  

Desta forma: 

Toda práxis visa a realizar o ser do homem, isto é, com o domínio cada vez 
mais ativo do mundo onde se acha. Considerar a práxis simples atividade, 
nas múltiplas formas de exercícios em que se manifesta, seria reduzir-lhe o 
significado ao aspecto anterior, executivo, acidental. [...] A práxis da qual a 
técnica mostra um aspecto regular, metódico, consciente, representa a 
execução das possibilidades existenciais do homem em cada momento de 
desenvolvimento histórico de suas forças produtivas, sob forma de invenção 
e fabricação de máquinas e utensílios (VIEIRA PINTO, 2005, p. 245).  
 

Como se vê o autor vincula o conceito de técnica à concepção de práxis, a 

qual possibilita extrapolar nossa visão meramente instrumental do significado da 

técnica. Ao vinculá-la ao entendimento da práxis enfatiza a possibilidade de 

realização existencial do ser humano. 

Conceituar “tecnologia” se faz necessário para melhor compreensão, levando 

em conta o largo e indiscriminado emprego da palavra. Entretanto, neste texto 

levam-se em consideração quatro acepções principais destacadas por Vieira Pinto 

(2005). 

 

1. A etimologia da palavra “tecnologia” significa teoria, ciência, estudo, 

discussão da técnica ou “Logos da técnica”. Nessa discussão há o 

envolvimento das artes, das habilidades do fazer, das profissões e de 

forma geral, os modos de produzir alguma coisa. Sintetizando, a partir 

dessa interpretação é possível compreender as demais acepções. 

2. O termo “tecnologia” é utilizado como equivalente a técnica ou know how, 

constituindo o uso no senso comum, quando não se exige uma precisão 

maior.  Porém, se utilizados como sinônimos podem ocasionar enganos 

na compreensão correta dos problemas sociológicos e filosóficos quando 

a intenção é compreender a tecnologia. 

3. “Tecnologia” é vista como o conjunto de todas as técnicas que dispõe 

uma sociedade em qualquer momento histórico de seu desenvolvimento. 

Pode ser compreendida num sentido genérico e global, ao fazer menção 

aos avanços das forças produtivas. 

4. A “tecnologia” como ideologia da técnica.  Sendo destacada como de 

maior importância. 
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As acepções sugeridas pelo intelectual oferecem subsídios para reflexão 

sobre os aspectos do trabalho profissional executado pelos verdadeiros técnicos. 

Cardoso (2009, p.183-184) ressalta que:  

 
O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia devem ser 
compreendidos em sua intima relação com as determinações sociais, 
políticas, econômicas e culturais, porque essas atividades não se isolam de 
outras atividades humanas, ao contrário, constroem uma relação histórica 
do homem com a natureza, no esforço humano de criar instrumentos que 
superem as dificuldades impostas pelas forças naturais. 
 

Dessa forma, percebe-se que a partir do desenvolvimento da técnica, da 

ciência e da tecnologia, o homem como detentor deste poder constrói uma relação 

direta com a natureza, transformando-a. 

Vieira Pinto (2005) considera a tecnologia como a “epistemologia da técnica” 

e esclarece que a ciência da técnica precisa ser repensada pelos verdadeiros 

técnicos, mediante a reflexão sobre os aspectos do trabalho profissional, explicando 

o que faz e por que o faz, pois eles não chegam a ter consciência do que fazem em 

função da deficiência de formação critica. Nesse sentido, se o homem compreender 

a teoria da técnica, conhecer o seu significado, seu valor e quais as finalidades dela, 

poderá dominá-la, sendo reconhecido profissionalmente, elevando sua qualificação 

social. Percebe-se dessa forma um desequilíbrio entre a teoria e a prática, do qual a 

grande maioria dos teóricos e práticos da tecnologia nem chega a ter consciência.  

A dimensão histórica da técnica e da tecnologia, para o entendimento da 

educação tecnológica, contribui para desmitificar o ensino da técnica pela técnica 

sendo fundamental para a educação tecnológica, contemplando a capacitação 

tecnológica e a valorização do ser humano no processo. Essa idéia de tecnologia 

como um conjunto de formulações teóricas garantem a perpetuação e transmissão 

da técnica. 

Percebe-se então a necessidade de preparar o ser humano para novas 

competências, baseadas na compreensão da totalidade do processo de produção, 

adquirindo a capacidade de raciocinar sobre os modelos pelo uso de criticidade, 

compreendendo a realidade, autonomia, acompanhando tendências e reconhecendo 

seus limites. Esse profissional será capaz de dominar todo o processo tecnológico, 

ao mesmo tempo em que compreender seu lugar nesta sociedade tecnológica 

(GRINSPUN, 2009). 
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O homem capaz de compreender o mundo técnico, social e cultural precisa 

desenvolver uma relação significativa com o mundo atual. Valorizando e dominando 

dessa forma a técnica/tecnologia que estão a serviço do homem/natureza e não do 

objeto. 

 

2.3.1 A tecnologia no contexto educacional 

 

A tecnologia no contexto educacional aponta para vários sentidos ou para 

vários pontos de vista, como apresenta Grinspun (2009), relacionados ao mundo da 

educação, ao mundo do trabalho, da produção de conhecimento, da necessidade de 

novas metodologias, ou da filosofia da tecnologia.  

Falar em tecnologia no contexto educacional, na visão de Quartiero, Lunardi e 

Bianchetti (2010, p. 292) “é falar de equipamentos, instrumentos, livros, laboratórios, 

computador, e ao mesmo tempo falar de currículo adequado as mudanças 

tecnológicas ou ‘era tecnológica’”.  

Entretanto, este termo é refutado por Vieira Pinto (2005) que considera que o 

homem não seria humano se não vivesse sempre numa era tecnológica. O autor 

defende a idéia de que “era tecnológica” é uma operação ideológica com a qual 

cada grupo dominante apresenta sua versão de viver os melhores tempos jamais 

sonhados outrora.  

Percorrendo a história da educação, Quartieiro, Lunardi e Bianchetti (2010), 

observam que tecnologia faz parte do fazer pedagógico, pois, a medida que o 

processo de escolarização atinge um contingente cada vez maior de pessoas, 

institucionalizando-se, a presença da tecnologia nos processos de ensino e 

aprendizagem torna-se cada vez mais marcante. A definição da estrutura física da 

escola, a sua arquitetura, a sua divisão em salas de aula, os anos de escolaridade, 

em um determinado currículo, remetem a escolhas tecnológicas. 

O conceito de educação tecnológica diz respeito à formação geral e 

profissional do indivíduo para viver na era tecnológica, de uma forma mais crítica e 

mais humana. Nesta formação leva-se em conta a aquisição de conhecimentos a 

invenção e a inovação tecnológica e, principalmente valores como responsabilidade, 

liberdade e autonomia, sem deixar de elevar o objetivo primordial da educação que é 

formar um cidadão crítico, consciente, desenvolvido e humano (GRINSPUN, 2009). 



46 
 

Na visão de Oliveira Netto (2005) a tecnologia educacional significa uma 

relação entre tecnologia, métodos educacionais, comunicação, psicologia, políticas e 

todos os meios disponíveis para alcançar um aprendizado consistente, tendo como 

base o desenvolvimento do ser humano. A função da tecnologia educacional é 

promover a aplicação do conhecimento contribuindo para a formação do homem 

social. 

Grinspun (2009) debate a proposta da educação tecnológica como 

oportunidade de oferecer aos tecnólogos uma compreensão da tecnologia na sua 

essência, favorecendo condições para aquisição das competências e conhecimentos 

necessários, que auxiliam no processo do ensinar pedagógico.  

A universidade tecnológica e sua relação com a educação superior é 

conceitualizada por Lima Filho (2010) como um interessante espaço de mediação 

apoiado em um projeto educacional que mantenha estreita relação de espaço e 

tempo universitário. Seria incoerente separar os termos universidade e universidade 

tecnológica, pois a adjetivação da universidade como tecnológica torna-se 

redundante, sendo inerente a toda e qualquer universidade.   

Cardoso (2009) chama a atenção sobre o papel primordial da tecnologia 

como fundamental em servir o homem visando sua formação integral. Nesta 

concepção a formação comunga tecnologia e humanismo, distanciando-se do 

sentido restrito que comunga educação e produção econômica. Desta forma o saber 

e o fazer se integram e promovem uma reflexão crítica sobre o significado destas 

ações na sociedade atual, onde novos valores reestruturam o ser humano.  

Quanto mais o homem trabalha e quanto mais elaborada sua capacidade de 

trabalhar, mais humanizado ele se torna revelando o “grau de domínio” ou o “grau de 

subordinação” que o sujeito tem sobre o objeto que a situação o impõe. Desta forma 

quando uma nação passa do subdesenvolvimento ao desenvolvimento exige 

manusear o mundo de forma mais elaborada passando necessariamente pela 

tecnologia (VIEIRA PINTO, 2005). 

Sintetizando Grinspun, (2009, p. 289) defende que: 

  
A educação tecnológica deve ser revestida de três aspectos principais: 
interdisciplinaridade; a formação do homem numa visão de totalidade, 
incluindo as questões da subjetividade; e o aspecto da mediação entre 
ciência e tecnologia, entre cultura e conhecimento, entre homem e 
sociedade. 
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Os conceitos de educação inseridos no mundo da tecnologia utilizam 

mecanismos adequados, atuais, novos e tecnologicamente corretos seja numa 

dimensão pessoal ou social. Educação tecnológica refere-se assim ao tipo da 

educação que almejamos em referencia aos aspectos do “por que” e “para que” esta 

educação existe.  

O debate instituído sobre as políticas públicas de formação superior 

tecnológicas e as concepções que envolvem o conceito de tecnologia neste contexto 

permitiu identificar o processo de transição paradigmática que caracteriza o ensino 

universitário nos dias atuais e sua expressão nas políticas públicas.  

Esse diálogo com os autores que discutem as concepções de tecnologia 

como epistemologia da técnica e sua estreita relação com a formação ampla do 

homem, aliada a necessidade de compreender a mediação entre ciência/tecnologia, 

cultura/conhecimento e homem/sociedade se revelam como pano de fundo sob a 

qual a presente investigação se insere. Nesse contexto e sob esses referenciais é 

que se discutem as concepções e práticas de inovação pedagógicas que orientam o 

ensino nos cursos superiores de tecnologia.  
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CAPÍTULO III  
INOVAÇÃO NO ENSINO UNIVERSITÁRIO 

 

Os recursos das tecnologias da informação e da comunicação, a produção e 

a socialização do conhecimento e da pesquisa, que antes eram vinculados à 

universidade, hoje são compartilhados em inúmeros espaços físicos ou virtuais. Com 

o advento da internet sugiram novas fontes de informação capazes de alcançar um 

número de pessoas nunca antes imaginado.  

 

3.1 Docência Universitária  

 

A partir da metade do século XX, o cenário do ensino superior no Brasil se 

alterou de forma bem significativa. A preocupação com a formação e o 

desenvolvimento profissional de professores universitários e com a inovação didática 

nos processos de ensino e aprendizagem cresce nos meios educativos, o que é 

atestado pelo aumento progressivo de congressos, reuniões, seminários e 

atividades relacionadas (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). 

Portanto, espera-se do docente do século XXI conhecimento que ultrapasse 

os limites de uma especialidade, devendo abrir-se para outras áreas, outras formas 

de conhecimento, para a diversidade cultural procurando integração e diálogo, 

subjetividade, criatividade, imaginação e a busca de novas soluções para problemas 

novos e antigos. Espera-se que este se capacite continuamente, atento as 

mudanças tecnológicas sendo proativo num exercício de compreender o mundo e a 

sociedade (MASETTO, 2009).  

Na posição de Pimenta; Anastasiou (2010), um fato que está presente na 

consciência social, nas políticas educacionais das administrações públicas e 

privadas e nas políticas de financiamento é a alteração da imagem do docente, 

ocasionando um desprestigio. Tal fato é percebido nos baixos salários dos 

professores, na desqualificação do ensino em favor do prestígio atribuído a 

pesquisa, na identificação da profissão docente com o sexo feminino e na baixa 

autoestima manifestada por professores dos diferentes níveis de ensino. 

Entretanto, as autoras também reforçam que, a sociedade contemporânea 

começa a reconhecer a relevância desse clássico ofício na mediação entre 

informação e conhecimento para a construção da democracia social. 
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 Porém, em face desta realidade, o professor enfrenta dilemas e situações 

desafiadoras no seu cotidiano, presos em um triângulo de interesses e imposições, 

destacadas por Pimenta; Anastasiou (2010): 1) ser catalizador da sociedade do 

conhecimento e de toda a oportunidade e prosperidade que ela promete trazer; 2) 

ser elemento de resistência à sociedade do conhecimento e a todos os riscos e 

ameaças à igualdade, à comunidade e à vida pública; 3) ser vítima da sociedade do 

conhecimento em um mundo onde o aumento das expectativas em relação à 

educação é contrabalanceado com soluções padronizadas, oferecidas a custo 

mínimo. 

O docente encontra-se nesta zona de transição de paradigmas, de paradoxos 

na profissão, e para evitar os problemas decorrentes de uma postura tradicional em 

relação ao ensino deverá praticar ações que visam mudar sua prática na sala de 

aula.  

Na posição de Ferri, Hostins (2009), as constantes reformas nas políticas 

públicas educacionais e consequente mercantilização da educação, pode levar ao 

erro de pensar que quem sabe fazer, sabe ensinar, sem, contudo se preocupar com 

os conhecimentos pedagógicos acreditando ser suficiente o domínio dos 

conhecimentos técnico-científicos, menosprezando as dimensões do 

desenvolvimento humano, ético e epistêmico.  

Vive-se assim a dicotomia entre a competência científica e a competência 

docente. Neste sentido as autoras concluem que: 

 
Parece haver descompasso entre o conhecimento que o professor domina 
em relação à área de formação profissional para qual o curso se direciona e 
o conhecimento que tem, não só dos processos envolvidos na 
aprendizagem do aluno, como também dos meios necessários para que a 
aprendizagem efetivamente ocorra (FERRI; HOSTINS, 2009, p.18). 

 

Diante deste cenário, as instituições de ensino superior, por meio da formação 

continuada de docentes, têm assumido a responsabilidade de proporcionar uma 

mudança significativa nas práticas pedagógicas e no desenvolvimento profissional 

docente.  

Para Soares (2009), o desenvolvimento profissional se refere a uma 

determinada concepção de formação continuada dos professores em exercício, 

entendido como profissionais do ensino, envolvendo uma perspectiva institucional e 

pessoal do professor. Na perspectiva institucional, o desenvolvimento profissional 
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pode ser consequência de todas as ações sistemáticas que visam alterar a prática, 

as crenças e os conhecimentos profissionais dos professores. Na perspectiva 

pessoal, o desenvolvimento profissional implica uma disposição interna e uma 

postura de reflexão sobre as suas práticas, atitudes e crenças individuais e coletivas. 

E como se adequar à nova realidade e conseguir que essas dinâmicas e 

práticas educativas inovadoras possam favorecer a formação de um novo 

profissional?  

Masetto (2009) apresenta o caminho dividido em três fases: sensibilização, 

formação continuada e a socialização e debate.  

O objetivo da primeira fase é facilitar a reflexão sobre a sociedade do 

conhecimento e suas exigências para a universidade e para a docência universitária, 

rever a prática pedagógica através da troca de experiências e compreender melhor a 

relação professor-aluno no processo de aprendizagem.  

Na segunda fase da formação continuada são aprofundados alguns pontos, 

escolhidos pelos próprios docentes, que após ter implantado em suas práticas 

sentem necessidade de reforçar. Podem ser programados cursos de 

aprofundamento sobre planejamento de disciplinas e de aula, sobre processo de 

avaliação, organização de conteúdos em um plano de disciplina, diretrizes 

curriculares, políticas públicas para o ensino superior e outros semelhantes.  

A fase da socialização e debate das experiências inovadoras de ensino pode 

dar-se em encontro de docentes em congressos (mesas redondas, comunicações 

orais ou pôsters) resultando na elaboração de trabalhos, papers, artigos científicos, 

capítulos de livros, etc. 

Desta forma, supera-se o isolamento e socializam-se as angústias e os 

paradigmas característicos da profissão, numa busca constante de adequação as 

exigências da sociedade do conhecimento. 

Pimenta, Anastasiou (2010) destacam que embora nem sempre o sistema se 

preocupe com a profissionalização dos docentes e não estabeleça princípios e 

diretrizes para tal, a competência docente é mensurada pelos resultados dos seus 

alunos no Exame Nacional de Avaliação do Desempenho de Estudantes (ENADE). 

Já as instituições, por sua vez, são avaliadas pelo índice percentual de docentes 

titulados com mestrado e doutorado, exigência da legislação atual. 

Conforme dados divulgados pelo Censo do Ensino Superior, INEP/MEC 

(2009), dos 359.089 professores de educação superior do Brasil, 29% são 
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especialistas.  O número de mestres é predominante, com 36% do total e os 

doutores, 27%. Nas instituições públicas, 75% dos professores são mestres e 

doutores. Nas particulares, 55%. Estes números refletem que os docentes estão 

preocupados com o ensino e com uma educação contínua 

Para discutir a relação entre o ensino e aprendizagem é necessário levantar 

as metodologias utilizadas em aula e questionar as formas tradicionais de ensino, 

centradas na transmissão/assimilação não mais aceita.  

No entender de Anastasiou (2009) a metodologia é decorrente de um método, 

um caminho, por meio do qual se chega a determinados objetivos; nesse caso, o 

ensinar e o apreender, visando à formação de profissionais capazes de atuar dentro 

de determinada realidade. Esta ação profissional se dá num contexto de realidade 

adversa, em mudança rápida e complexidade crescente, exigindo capacidade de 

atualização constante e comportamento de abertura e investigação do novo e das 

soluções necessárias, aos diversos contextos.   

Mais especificamente, na educação superior, o contexto do ensino e 

aprendizagem envolve alunos adultos, apesar de considerar que o estudante 

universitário muitas vezes, ao ingressar na universidade ainda vive a adolescência, 

transição entre infância e idade adulta, e nesta fase necessita de processos mais 

complexos que o desenvolvam em sua totalidade.  

Maseto (2009) defende que no mundo contemporâneo o processo de 

aprendizagem deve ser retomado em sua amplitude contemplando a formação do 

homem e do cidadão: inteligência, afetividade, habilidades humanas e profissionais, 

valores culturais, éticos, sociais, políticos, econômicos e transcendentais. 

Para que isso ocorra nas relações interpessoais (professor e aluno), substitui-

se a figura do professor centralizador e controlador para dar lugar a um professor 

que se envolve, que tem coragem de mudar, de dinamizar, tornar as aulas um 

espaço privilegiado de aprendizagem.  

Laterman; Torriglia (2010) ressaltam que a ação docente pode se manifestar 

de formas diferenciadas. Na imediaticidade da vida cotidiana pode tornar-se hábito 

desviando-se de sua intenção original. Entretanto se a ação docente for intencional e 

conscientemente embasada em compromisso político, teórico e técnico cria 

elementos para o exercício conceitual sobre o cotidiano, possibilitando sua 

superação.  
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Neste contexto, Cunha (2010) chama a atenção para as condições dos 

professores iniciantes. Pensar em programas de inserção/formação parece 

imprescindível. É fundamental que se retome a dimensão da formação do professor 

da educação superior para enfrentar velhos e novos dilemas que certamente não se 

apresenta apenas para os professores iniciantes, mas se amplia para a totalidade 

dos que atuam na educação superior.  Certamente os professores iniciantes têm 

expectativas sobre suas carreiras, mas há indicadores de que estas nem sempre 

estão ligadas à condição da boa docência, pois na maioria das situações não foram 

preparados e pouco refletem sobre o sentido da complexa relação entre pesquisa e 

ensino nos cursos de graduação. 

Os professores que utilizam dinâmicas educacionais inovadoras estimulam a 

participação dos alunos e o desenvolvimento de competências e habilidades, 

levando-os à construção de sua autonomia, facilitando dessa forma que o 

conhecimento avance e se torne mais abrangente.  

Para Oliveira Netto (2005) os alunos universitários geralmente encontram-se 

entre a fase da adolescência e a fase adulta e por isso é de suma importância definir 

estratégias didáticas que mesclem o estudo da pedagogia e a andragogia sem se 

opor ao amadurecimento dos alunos, mas valorizando suas iniciativas, 

individualidades e ritmos particulares de aprendizagem. 

Neste contexto cabe questionar as escolhas, as estratégias didáticas e 

também os pressupostos que orientam o conceito de inovação e as práticas 

inovadoras dos professores que atuam na formação superior tecnológica. 

 

3.2 Inovação  

 

 O conceito de inovação é bastante variado, dependendo, principalmente da 

sua aplicação. De forma sucinta, nas ciências sociais aplicadas especialmente nas 

áreas de administração há quem considere que inovação é a exploração bem 

sucedida de novas idéias. Drucker (2005, p. 25), por exemplo, considera que 

inovação “é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual eles 

exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente ou um 

serviço diferente", pois os empreendedores criam algo novo, algo diferente do 

existente, eles mudam ou transformam valores.  
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 Dentre as várias possibilidades de inovar, aquelas que se referem a 

inovações de produto ou de processos são conhecidas como inovações 

tecnológicas. Outros tipos de inovações podem envolver novos mercados, novos 

modelos de negócio, novos processos e métodos organizacionais. Inovação, de 

forma geral, pode ser definida como algo novo para a organização, seja um produto, 

uma idéia, um processo ou uma dinâmica. 

No Brasil, em que as demandas pela superação das desigualdades se 

superpõem às demandas pela inserção de uma economia avançada nos padrões 

produtivos contemporâneos, dois tipos de iniciativas de inovação ganham destaque. 

As primeiras são voltadas ao desenvolvimento de conhecimentos sobre a realidade 

como ferramentas para a formulação de políticas públicas nos mais variados setores 

e das chamadas tecnologias sociais. As últimas, dizem respeito ao avanço 

tecnológico de fronteira e à incorporação de conteúdo inovador aos produtos e 

processos, ambos fortemente amparados pela produção de conhecimentos básicos 

e aplicados, estes associados à educação superior.   

O Conselho Nacional de Educação (CNE) ao apresentar indicações 

preliminares para a construção do Plano Nacional de Educação 2011-2020 (PNE) 

reafirma o compromisso social com a inovação da Educação Superior.  

O documento identifica prioritariamente dois temas a serem investidos neste 

nível de ensino: Produção de ciência, tecnologia e inovação voltadas ao atendimento 

de demandas locais e regionais; Formação, nos níveis de ensino precedentes, de 

bases que permitam a todos os estudantes acessarem a educação superior, por 

mérito.  

Em outras palavras, o compromisso social das instituições aponta para a 

responsabilidade destas com a produção de conhecimento e com a formação de 

professores com vistas à educação de qualidade para todos e para toda a vida. 

 Mediante o cenário das políticas no âmbito da educação, a Universidade do 

Vale do Itajaí – UNIVALI, instituição do presente estudo, elencou alguns princípios 

norteadores dos processos e procedimentos institucionais, entre eles destaca o da 

inovação. O documento que situa os referenciais para o planejamento e gestão 

2010-2014 (UNIVALI, 2010, p. 10-11) enfatiza que:  

 
Todas essas diretrizes convergem em direção a um quinto princípio, o da 
inovação. Esse conceito norteador está apoiado na premissa de que 
universidade e inovação não podem estar dissociadas. Pelo contrário, a 
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Academia precisa ser forçosamente um foco gerador do novo. Sua 
capacidade de inovar deve estar orientada tanto para a sua atividade-fim, 
quanto para seus processos de gestão. Ou ainda, a Universidade precisa 
ser inovadora tanto na implementação de metodologias de ensino criativas 
e de linhas de pesquisas arrojadas, quanto na adoção de técnicas de 
gestão modernas que levem em consideração uma política de resultado e 
sustentabilidade. 
 

 As diretrizes acima apresentadas, direcionadas ao princípio da inovação, 

parecem revelar uma concepção que tem permeado os debates filosóficos e 

científicos, qual seja, a concepção da ruptura epistemológica defendida por 

Boaventura de Souza Santos (2005). O sociólogo Português considera que 

atualmente vivemos uma crise profunda e que eventualmente indica o final da 

ciência moderna, propondo uma idéia de transição paradigmática para uma nova 

forma de conhecimento a qual chama conhecimento-emancipação. Considera que 

as sociedades e as culturas contemporâneas são intervalares, isto é, situam-se 

entre o transito do paradigma da modernidade, cuja falência é visível, e um 

paradigma emergente ainda difícil de identificar.  

Defende ainda que a transição do paradigma dominante seja dividida em 

duas dimensões principais que evoluem em ritmos desiguais: 

 
A epistemológica e a societal. A transição epistemológica ocorre entre o 
paradigma da ciência moderna (conhecimento-regulação) e o paradigma 
emergente do conhecimento prudente para uma vida decente (conhecimento-
emancipação). A transição societal, menos visível, ocorre entre o paradigma 
dominante – sociedade patriarcal; produção capitalista, consumismo 
individualista e mercadorizado; identidades-fortaleza; democracia autoritária; 
desenvolvimento global, desigual e excludente – e um novo paradigma, ou 
conjunto de paradigmas, que apenas podemos vislumbrar sinais (SANTOS, 
2005, p.16). 

 
O autor prevê o surgimento de um novo paradigma epistemológico e sócio-

cultural, o paradigma emergente, embora não se descortine qualquer movimento a 

não ser aquele que conduz a mais capitalismo.  Todavia, quando se propõe a definir 

a transição paradigmática, esta implica a definição das lutas paradigmáticas: 

 
[...] lutas que visam aprofundar a crise do paradigma dominante a acelerar a 
transição para o paradigma ou paradigmas emergentes. A transição 
paradigmática é um objetivo de muito longo prazo. Acontece que as lutas 
sociais, políticas e culturais, para serem credíveis e eficazes, tem de ser 
travadas a curto prazo, no prazo de cada uma das gerações com 
capacidade e vontade para as travar. Por esta razão, as lutas 
paradigmáticas tendem a ser travadas, em cada geração, como se fossem 
subparadigmáticas, ou seja, como se ainda se admitisse, por hipótese, que 
o paradigma dominante pudesse dar resposta adequada aos problemas 
para que eles chamam a atenção (SANTOS, 2005, p.19). 
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Com base na concepção de ruptura epistemológica como pressuposto básico 

para compreensão da sociedade contemporânea, cabe neste momento situar o que 

se entende por inovação pedagógica e as perspectivas que os docentes encontram 

nos dias atuais para direcionar a sua atividade e a formação de futuros profissionais.  

 

3.2.1 Inovação na aula universitária: diferentes perspectivas teóricas  

 

Na educação, sustentada no conceito de ruptura epistemológica com os 

modelos tradicionais, fala-se em inovação pedagógica e o conceito assume outros 

contornos. É necessário definir a educação em um processo de inovação para não 

ser relegada a um único ponto de vista ou focalizada em um só aspecto, sendo 

então uma tarefa complexa.   

Diante dos desafios do paradigma emergente, Lucarelli (2009) defende que 

na educação é necessária uma ruptura epistemológica entre a inovação tecnicista e 

a inovação protagônica como mostra a figura 4.  

 

          Figura 4 - Ruptura epistemológica: inovação tecnicista/protagônica 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 Fonte: Adaptado de Lucarelli (2009) 
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No entendimento de Lucarelli (2009), a inovação didático curricular pode ser 

caracterizada entre distintas perspectivas teóricas. Para a autora a inovação 

tecnicista é sustentada na segmentação e centralização das decisões. Pode ser 

dividida em normativa; com práticas rituais e retóricas, buscando a conservação e 

legitimação da ordem, ênfase nas regras, técnicas que ordenam como contemplar o 

mundo, atuar sentir e falar dele, modificação parcial ou substituição específica da 

técnica; ou na segmentação, visão que define que o conhecimento é segmentado, e 

que aspectos didáticos opõem-se aos curriculares com visões paralelas e 

antagônicas. Visão que divide a teoria e prática, com repetição de esquemas 

práticos desenvolvidos por outros, o que configura a práxis repetitiva.  

Diferente da práxis repetitiva, a práxis inventiva assume que a inovação 

didático curricular pode ser dividida em prática contextualizada como responsável 

pela produção de algo novo, com resolução de problemas em uma relação entre 

técnica, sujeito e conhecimento.  

Na inovação tecnicista as decisões ficariam nas mãos dos atores externos ao 

âmbito da prática. Os sujeitos implementam um contexto de participação mais 

aparente que real com participação simbólica.  

Diferentemente da inovação tecnicista, a inovação protagônica tem como 

base os princípios da didática fundamentada crítica em que há uma interrupção de 

determinada forma de comportamento com mecanismos de oposição, diferenciação 

ou articulação. 

Lucarelli (2009) se propõe a explicar como se dá o processo inovador e o que 

se interrompe ou o que se altera com a inovação. Observa também em um sentido 

multidimensional, que no processo inovador mudam as técnicas, os objetivos, os 

conteúdos, as estratégias de ensino, de avaliação, os recursos de aprendiz, nas 

relações com os sujeitos, nas formas de autoridade e poder.  

Essa articulação entre transformação institucional e uma mudança no nível da 

aula com aprendizagens cognitivas e afetivas, altera as relações de poder devido a 

participação real dos discentes. Tais posições são defendidas também pelas autoras 

Cunha e Leite (1996) citadas por Lucarelli (2009), que definem a prática inovadora 

em um contexto institucional das relações de poder sendo que estas contem em si 

um germe de ruptura, com trabalho participativo e reflexivo dos docentes facilitando 

a percepção da necessidade de inovar e elaborar estratégias possíveis para cada 

situação. 
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Na compreensão de Lucarelli (2009) a inovação como prática emancipatória 

em uma Universidade em transição paradigmática necessita de dupla ruptura 

epistemológica da ciência moderna contra o sentido comum, que deu lugar ao 

desenvolvimento científico e da construção de novo sentido comum, que implique 

uma configuração de saberes.   

No olhar de Saviani (1995), a Filosofia da Educação possui diferentes 

concepções de inovação. Na concepção “humanista” tradicional, a inovação será 

entendida de modo acidental, como modificações superficiais que pouco afetam a 

essência das finalidades e métodos preconizados em educação, seriam somente 

sinônimos, retocados superficialmente. De acordo com a concepção “humanista” 

moderna, inovar será alterar essencialmente os métodos, as formas de educar. Já 

do ponto de vista “analítico”, inovar não será propriamente alterar nem acidental nem 

essencialmente, e sim utilizar novas formas. Portanto, inovações educacionais aos 

meios convencionais compõem-se com eles ou os substituem.  

 Para a concepção dialética de Filosofia, no entendimento de Saviani (1995) 

interessa o homem concreto, como “síntese de múltiplas determinações”, ou o 

homem como conjunto das relações sociais. Aponta para uma concepção 

revolucionária de inovação, com o objetivo de mudar as raízes, as bases. Trata-se 

de reformular a própria finalidade da educação, colocando-a a serviço da sociedade. 

 Baseado nessas conclusões distingue-se níveis de inovação em educação, 

tomando como ponto de partida o ensino tradicional, os quais estão apresentados no 

quadro 3. 

 
Quadro 3 - Níveis de inovação 
 

CONCEPÇÃO  NÍVEL DE INOVAÇÃO 

Humanista 
tradicional 

Instituição e as finalidades do ensino são mantidas intactas. Os 
métodos são mantidos no essencial com apenas retoques superficiais. 

Humanista 
moderna 

Instituição e as finalidades do ensino são mantidas. Os métodos são 
substancialmente alterados. 

Analítica As finalidades do ensino são mantidas. Para atingi-las, entretanto, a 
par das instituições e métodos convencionais, retocados ou não, 
utilizam-se formas para-institucionais e/ou não-institucionalizadas. 

Dialética A educação é alterada nas suas próprias finalidades. Buscam-se os 
meios considerados mais adequados e eficazes para se atingir as 
novas finalidades. 

Fonte: Adaptado de Saviani (1995) 
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Pode-se notar que as experiências inovadoras tenderão a se enquadrar nos 

segundos e terceiros níveis, pois o primeiro nível, enquanto limite inferior ainda não 

constitui a inovação propriamente dita, e o quarto nível enquanto limite superior 

ultrapassa o significado contido na palavra inovação, onde as experiências colocam a 

educação a serviço da revolução social. 

Cunha, em seus estudos (2004, p.525); (2006, p.130); (2009, p.185) defende 

que inovação exige a implementação de uma revisão cultural; uma mudança 

epistemológica, filosófica e cultural. A autora fundamenta-se na concepção de 

transição paradigmática de ciência defendida por Santos (2005), com base na 

superação do paradigma dominante de ciência, para uma nova forma de 

conhecimento-emancipação, anteriormente explicitadas.  Na área da educação, 

especialmente no campo da educação superior, as contribuições da autora 

possibilitaram a consolidação teórica dos estudos sobre inovação. De acordo com 

sua visão, a inovação pauta-se nos seguintes pressupostos: 

 
a) Ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os 

procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da 
ciência moderna;  

b) Gestão participativa, por meio da qual os sujeitos do processo inovador 
são protagonistas da experiência, desde a concepção até a análise dos 
resultados;  

c) Reconfiguração dos saberes, com a anulação ou diminuição das 
clássicas dualidades entre saber científico/saber popular, ciência/cultura, 
educação/trabalho, etc;    

d) Reorganização da relação teoria/prática, rompendo com a clássica 
preposição de que a teoria precede a prática, dicotomizando a visão 
totalidade;  

e) Perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e 
avaliação da experiência desenvolvida;  
Mediação entre as subjetividades dos envolvidos e o conhecimento, 
englobando a dimensão das relações e do gosto, do respeito mútuo, dos 
laços que se estabelecem entre os sujeitos e o que se propõe conhecer;  

f) Protagonismo, compreendido como a participação dos alunos nas 
decisões pedagógicas, valorização da produção pessoal, original e 
criativa dos estudantes, estimulando processos intelectuais mais 
complexos e não repetitivos.  

 
Tais pressupostos nos remetem a uma nova concepção de ensino-

aprendizagem e ao fortalecimento da formação universitária como um processo 

democrático, especialmente a formação nos níveis tecnológicos.  

No presente estudo, realizou-se uma leitura aprofundada desses 

pressupostos permeada pelas contribuições dos autores com os quais Cunha 

dialoga (SANTOS, 2005; LUCARELLI, 2009) e outros considerados relevantes para 

a leitura critica da empiria, entre eles destacam-se Hernández et al. (2000) e Saviani 
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(1995) com importantes discussões sobre inovação, Heller (1977; 1985), Vieira Pinto 

(2005) e Carr (1999) para compreensão do conceito de práxis e Espinosa (1979; 

2009) para aprofundar a categoria de mediação introduzindo a concepção de 

afectus.  

Essas leituras, associadas às análises dos depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa, contribuíram para a resignificação ou redesenho dos pressupostos de 

inovação apresentados por Cunha (2009, p. 185) (figura 5).   

 

 
      Figura 5 - Redesenho dos pressupostos de inovação pedagógica 
 

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
        Fonte: Adaptado de Cunha (2009) 

 

A figura 5 mostra o redesenho dos pressupostos apresentados por Cunha em 

três grandes categorias as quais serão explicitadas na seqüência do texto e nas 

análises da pesquisa.  

Trata-se de um olhar diferenciado dos referenciais estudados, de um dialogo 

sistemático com a empiria, que resultou nas categorias de análise de inovação 

identificadas pelos sujeitos da pesquisa: Práxis, Gestão e Afectus. 



60 
 

Para Hernández et al. (2000) a inovação ocorre quando novas áreas de 

aprendizagem são incluídas no currículo ou o ocorre o desenvolvimento de práticas 

alternativas às já existentes. Os autores também advogam para uma questão 

pertinente que se deve focar: mudança versus não-mudança em educação ou se 

inovação pode ser feita sem mudança ou a mudança sem inovação. 

Anastasiou e Alves (2004) ressaltam que a execução do processo de 

ensinagem é um exercício a ser construído coletivamente pelos integrantes dos 

cursos superiores na definição do Projeto Político-pedagógico Institucional e no 

desenvolvimento do curso.  

Percebe-se que a educação superior no país está vinculada ao governo e às 

corporações privadas, o que pode alterar suas finalidades.  Portanto, as instituições 

de ensino superior necessitam estar atentas as “inovações” a fim de sobreviver 

numa sociedade baseada não só no saber, mas, também na capacidade de 

compreender  o “porque” saber . 

A partir dos anos de 1990  a pesquisa educacional passou a investigar a sala 

de aula. Cada vez mais pesquisadores observam e analisam as atividades docentes, 

o espaço e tempo de aprendizagem no qual os sujeitos (professor e alunos) realizam 

uma série de ações.  

Sem dúvidas, afirma Masetto (2003, p.13-14), “a mídia eletrônica envolvendo 

o computador, a telemática, a internet, o chat, o e-mail, [...] pode colaborar 

significativamente para tornar o processo e aprendizagem mais eficiente e mais 

eficaz, mais motivador e mais envolvente”. Com o uso destes recursos os espaços 

de aula se tornam mais motivadores, instigantes e “inovadores” para a 

aprendizagem dos alunos. 

Castanhos (2001) observa que no paradigma emergente em educação, o 

aprender envolve prazer. É importante a recuperação do prazer de estudar, de 

descobrir e de aprender. 

 
O apreender é um ato interno, pessoal e voluntário, efetivado pelo aprendiz 
na medida em que se constrói e se assume sujeito do seu processo 
cognitivo; isto implica volição, compromisso, consciência, desejo, 
responsabilidade, esforço e disciplina, elementos essenciais à metodologia 
ativa (ANASTASIOU, 2009, p.152-153).  
 

Apesar do aprender ser um ato interno, o prazer e a vontade de estudar 

podem ser instigados por meio de processos inovadores.  
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Sintetizando, ensinar é um ato profissional, efetivado por aqueles que 

exercem a docência, que socializam o conhecimento, e atuam como mediadores 

entre o estudante e os desafios próprios da área, com o auxilio de dinâmicas e 

práticas inovadoras.  

 Hernández et al. (2000, p. 281) observa que inovação inclui um campo mais 

amplo do que o de mera adoção e aplicação de uma concepção e alguns recursos 

curriculares. Sendo assim situa-se em dois planos da realidade e campos do 

conhecimento diferentes, um referindo-se à sua conceitualização e outro a sua 

aplicação na prática.  

Neste contexto os autores defendem que: 

 
Um processo de inovação é muito mais complexo que parece cada vez 
mais claro que, se não tem conexão com as construções conceituais e o 
modo de atuar dos professores, se não conta com a aceitação necessária e 
as decisões práticas adequadas, seus objetivos acabam por se diluir e 
perder seu sentido (HERNÁNDEZ et al., 2000, p.31, Tradução nossa).  

 

Para constatar esta realidade é necessário fazer as investigações no sentido 

de organizar e compreender as inovações educativas propostas pelos professores 

dos cursos de tecnologia pesquisados.  Com esta percepção foram adotadas as 

categorias de Práxis, Gestão e Mediação entre as subjetividades dos envolvidos e o 

conhecimento. 

 

3.2.2 Práxis 

 

No contexto da educação a articulação entre teoria e prática é considerada 

uma questão polêmica. As discussões e debates acalorados sobre o tema giram em 

torno da relação entre a teoria da educação e a prática educativa. Não são poucos, 

nem recentes, os esforços empreendidos por inúmeros estudiosos com a intenção 

de relacionar a teoria com a prática, entretanto nada parece haver mudado 

notadamente no contexto educacional. Segue-se com a tese, construída a partir de 

paradigmas modernos, de que a teoria é incompreensível e que não tem nada a ver 

com os problemas e preocupações que se engendram no cotidiano escolar. 

Nessa dualidade, afirma Carr (1999, p.51-52), encontramos de um lado 

alguns teóricos que simplesmente perdem a paciência e explicam que suas teorias 

não chegam à prática por ignorância, apatia e indiferença dos professores. Outros 
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por sua vez estão convencidos de que certos conceitos são difíceis de entender e 

que a relevância prática de suas teorias nem sempre são evidentes de imediato, 

reconhecem que entre a teoria e prática há uma distância que pode salvar-se 

mediante a introdução de estratégias que possibilitem a transposição do valor 

prático das teorias relevantes, por meio da práxis. Em face desse constante dilema 

cabe aprofundar um pouco mais a discussão sobre o tema, dada a importância que 

assume no presente estudo.  

O conceito de práxis, cujas raízes situam-se no pensamento de Aristóteles e 

posteriormente foi aprofundado por Karl Marx e Friedrich Engels, na Ideologia Alemã 

(1998), é o que permite romper com a dualidade teoria e prática. A práxis é 

entendida como a atividade de transformação das circunstâncias, como atividade em 

que a teoria se modifica constantemente com a experiência prática, que por sua vez 

se modifica constantemente com a teoria.  Desta forma a teoria não se transforma 

em dogma e nem a pratica se transforma em alienação.  

Para Vieira Pinto (2005) a grande maioria dos teóricos e práticos da 

tecnologia não chegam a ter consciência da dissociação ainda reinante entre teoria 

e prática.  Para o autor a práxis: 

 
Só poderá constituir-se em categoria epistemológica universalmente 
reconhecida e eficaz e, portanto assumir significado teórico supremo, dela 
dependendo toda a compreensão da realidade, quando na vida real a práxis 
produtiva dos homens se processar em condições tais que não se oponha á 
unificação do saber, antes solicite a visão de conjunto (VIEIRA PINTO, 
2005, p. 223). 

  
 Assumir a práxis como categoria epistemológica significa ampliar o campo de 

percepção do sujeito, para além da mera reprodução das técnicas e da execução 

das máquinas com que opera. Significa antes superar todo o limite para perceber a 

teoria contida em cada forma de técnica ou de ato produtivo. Nessa perspectiva “[...] 

a prática mais grosseira ou confinante conduz, pela apreensão do seu significado 

teórico ou epistemológico, à aquisição do universal, representado pelo igual valor 

existencial do trabalho de cada homem” (VIEIRA PINTO, 2005, p.223). 

 Agnes Heller (1977; 1985) também contribui para pensar o conceito de práxis 

quando distingue a atividade da vida cotidiana que é por sua natureza, prática ou 

pragmática, da atividade não cotidiana da vida social, ou seja, a atividade consciente 

e teorizada. Para ela a grande heterogeneidade das atividades diárias da vida 

cotidiana não tem como ser teorizada, pois no dia-a-dia não é possível conhecer o 
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porquê de todas as coisas. No entanto, é necessário que os indivíduos tenham 

consciência também das esferas não-cotidianas da vida social. Nesse caso, a 

educação assume um papel mediador fundamental, por ser uma atividade que 

ultrapassa o âmbito da vida cotidiana. Por essa razão sua atividade de formação não 

pode se restringir ao mero desenvolvimento prático da técnica.  

Nesta perspectiva Carr (1999, p.91) enfatiza que na prática educativa há que 

se considerar três características como necessárias, ou seja:  a prática como 

oposição à teoria; sua dependência da teoria e sua independência da teoria. “Ao 

acentuar-se só uma delas, excluindo as demais, cada uma das distintas descrições 

só pode oferecer uma versão incompleta, unilateral do que pode ser uma prática 

educativa”.   

Esses conceitos, especialmente o de práxis inventiva defendido por Lucarelli, 

com base nos conceitos de Heller, parece-nos central na compreensão da inovação 

pedagógica requerida para a educação superior.  

 Para Lucarelli (2009) o fator central da constituição das inovações no ensino 

universitário é a articulação teoria-prática, dada a importância que assume nas 

definições da natureza do conhecimento na sua produção, como nos processos e 

conteúdos da formação profissional. Destaca as distintas perspectivas de análise ou 

de abordagem da teoria e da prática. Alguns defendem a supremacia da teoria em 

detrimento da Prática e outras permitem antever a superação desse pensamento 

dicotômico e imutável, possibilitando um espaço para pensar essa articulação.   

A primeira perspectiva vincula a prática ao conhecimento técnico, o que 

conduz ao empobrecimento do acesso ao conhecimento, traduzindo-se em uma 

segmentação do ensino e aprendizagem universitária. A segunda perspectiva, a da 

práxis, permite a articulação da teoria e prática sem uma negar a importância da 

outra: a práxis como forma de ação reflexiva, pode transformar a teoria que a rege. 

Carr (1996, p.101) considera que “na práxis a teoria está tão submetida à mudança 

quanto a prática mesma. Nem a teoria, nem a prática gozam de preeminência: cada 

uma modifica e revisa continuamente a outra”. 

Com base nesta concepção parece relevante compreender outros conceitos 

que caminham junto da noção de práxis quando se quer discutir a inovação 

pedagógica, qual seja a gestão participativa e o afectus como mediação entre a 

subjetividade dos sujeitos e o conhecimento.   
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3.2.3 Gestão  

 

Para que o processo de ensino na universidade se efetive, exige a 

participação ativa dos professores, coordenadores de curso e dos alunos, na 

chamada gestão participativa, contribuindo desta forma para a melhoria das práticas 

educacionais. 

A gestão participativa cria condições para a participação dos diferentes atores 

de uma instituição, no sentido de favorecer a execução de um trabalho coletivo, 

interativo e progressivamente mais autônomo entre os diversos intervenientes 

educacionais (FONTES, 2008).  

Para Luck (1996) o conceito de gestão já pressupõe a idéia de participação, 

ou seja, do trabalho por meio de associação de pessoas que analisam situações, 

decidem encaminhamentos, de forma colegiada. Pois o êxito de uma organização 

depende da ação construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho 

associado, mediante reciprocidade, orientado por uma vontade coletiva.  

Traduzindo essa idéia para a sala de aula, pode-se dizer que o trabalho 

conjunto do professor e do aluno resultará no êxito da aula e numa efetiva 

aprendizagem de qualidade. 

Sirvent (2005) ressalta que os processos de educação, de aprendizagem, de 

relação, constituem-se em mecanismos de poder, em exercícios perversos de poder 

e que somente a educação dentro e fora da escola tem a capacidade de ser 

instrumento de reforçá-la ou desbaratá-la.  

Em uma instituição de ensino, a gestão é vista como uma dimensão do 

próprio ato educativo, cabendo aos docentes, como explica Pimenta e Anastasiou 

(2010) a responsabilidade de definir os objetivos, selecionar as estratégias, 

organizar os recursos, coordenar e posteriormente avaliar as atividades. 

O docente pode ser considerado um organizador e disponibilizador de 

recursos, seja em sala de aula, ou em outras dependências da instituição de ensino, 

envolvendo alunos de forma isolada, ou em grupos, em atividades estritamente 

curriculares ou extra-curriculares, no interior ou fora do ambiente educacional 

(BARROSO, 1998).  

A participação efetiva de professores, pensando além da sala de aula, 

possibilita a elaboração de estratégias educacionais, gerando assim boas chances 

de êxito no ensino, principalmente se houver a interação com seus alunos. 
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A gestão participativa preocupa-se em promover um clima de amor, de 
fraternidade e de diálogo, que alimente o convívio, não só entre os 
professores, mas destes com seus alunos, procurando estabelecer 
comunhão e compromisso. Propicia integração e coesão, isto é, a vivência 
da comunhão entre o grupo de educadores, podendo assim estabelecer 
atividades integradas [...] sempre com vistas a criar e a desenvolver um 
clima integrador e dialógico (COELHO; LINHARES, 2008, p.6) 

 

Conforme concepção de Lima Filho (2001) vive-se em um mundo dinâmico, e 

ao se optar por uma concepção pedagógica atualizada e inovadora, os alunos são 

vistos como sujeitos da formação, e não mais como objetos da formação como na 

concepção pedagógica tradicional. A visão do autor vem ao encontro do conceito de 

gestão participativa.  

Por fim vale lembrar a lição de Sirvent (2005, p. 44, tradução nossa), quando 

o autor cita que: 

[...] as necessidades humanas são claras evidências da tensão constante 
entre carência e potência, características dos seres humanos e tornam-se 
em determinados momentos históricos, em impulsos para a ação, e neste 
caso a ação coletiva, de onde se busca uma nova organização social e a 
construção de um novo conhecimento.  
 

De acordo com o que preconiza a gestão participativa, a participação dos 

alunos nas práticas pedagógicas é condição essencial para a própria aprendizagem. 

 

3.2.4 Afectus 

 

Considerando que um dos pressupostos de inovação pedagógica enfatizados 

por Cunha (2009, p.185) refere-se “a mediação entre as subjetividades dos 

envolvidos e o conhecimento, englobando a dimensão das relações e do gosto, do 

respeito mutuo, dos laços que se estabelecem entre os sujeitos e o que se propõe 

conhecer”, pareceu apropriado trazer como mediador das discussões desse 

pressuposto um filósofo que enfatiza a liberdade, a ética como possibilidade de 

promover afecções ativas e estabelecer aumento da potencia de agir, ou seja, 

aumento do conatus  

A escolha do filósofo se deu também pela possibilidade que Espinosa nos dá 

em discutir temas educacionais à luz de sua filosofia que é preocupada com a vida, 

em resolver nossos questionamentos e insegurança em relação ao que somos, que 

lugar ocupamos no universo e pela esperança de nos tornar simplesmente mais 

felizes.  
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Indiscutivelmente Espinosa8 foi um grande pensador, porém não marca 

presença na discussão filosófica contemporânea. Entretanto Bartuschat (2010, p.8) 

defende que na filosofia de Espinosa podemos encontrar algo que ele julga ser vivo 

e atualizável, algum fragmento destacado do contexto sistemático no qual ele expôs 

sua filosofia – “a qual deve ser compreendida justamente como uma crítica a esse 

procedimento de se considerar algo isoladamente”.  

Para Espinosa9 a liberdade advém do conhecimento e dos afetos que 

aumentam nossa capacidade de agir, o que ele denomina de Conatus (termo latino 

que significa esforço) ou na preposição do filósofo que conceitua como: “Toda coisa, 

enquanto está em si, esforça por perseverar no seu ser” (GLEIZER, 2005).  

  Na teoria do conatus, que antecede a doutrina dos afetos, Espinosa defende 

que todos os seres são considerados indivíduos porque possuem conatus, isto é, 

quando possuem uma força interna para permanecer na existência conservando seu 

estado (BARTUSCHAT, 2010, p.80). Para Chauí (2005, p. 59) “na verdade, os 

humanos não possuem conatus, são conatus”.  Do conatus acompanhado de 

consciência, que Espinosa obtém três afetos cardinais: desejo, alegria e tristeza.  No 

corpo, o conatus se chama apetite, na alma desejo. O amor, o ódio, a inveja e a 

cobiça seriam ordenações mais complexas das unidades básicas das paixões.   

O conceito de Espinosa de afeto (affectum) deriva de afecções (affectiones) 

do corpo e assume nesse trabalho um espaço diferencial, especialmente porque as 

contribuições desse autor, notadamente no que se refere as possibilidades que 

temos de afetar a potência de agir do outro, seja aumentando ou diminuindo, 

                                                 
8A crítica à supertição leva Espinosa a escrever a Ética demonstrada à maneira dos geômetras, sua 
obra mestra, concluída em 1675, mas publicada apenas em 1677, juntamente com outras que 
formaram o volume das Obras póstumas. Esta obra é dividida em cinco partes. Na primeira parte trata 
do ser, na segunda do homem, na terceira dos afetos, na quarta da servidão humana, e na quinta da 
liberdade. Neste livro ele nega a existência da causas finais na realidade e a redefinir a liberdade 
humana, não mais como livre arbítrio, mas como consciência da necessidade. Este livro é o resumo 
de todo pensamento de Espinosa que didaticamente ensina como ter uma vida virtuosa e feliz. 
 
9
 Espinosa nasceu em 24 de novembro de 1632 na Holanda em um período marcado pelo conflito de 

suas origens: judeu, recebeu educação rabínica; português (católico) seus pais eram imigrantes 
portugueses; holandês, porque nasceu em Amsterdam. Considerando que Spinoza, (ou espanhol 
Espinoza), era herdeiro de três ou quatro tradições culturais diferentes, (portuguesa, espanhola, 
holandesa, latina), são diversas as grafias utilizadas de seu nome, entretanto usualmente usa a grafia 
Espinosa.  Quanto ao primeiro nome, o próprio Espinosa adotou três nomes, em Português Bento; 
em hebraico Baruch; e em latim Benedictus. Morreu em Haia em 1677, aos 44 anos. Participou da 
vida política e cultural dos países baixos, porém como filósofo foi uma exceção, porque dos 
pensadores modernos foi o único que não tinha ligação com seu povo e participava dele com sua 
obra. (CHAUÍ, 2005). 
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favorecendo ou entravando a potência de agir. A variação positiva da potencia de 

agir – ou seja, sua passagem a uma maior perfeição ou força de existir – constitui 

alegria, enquanto sua variação negativa – isto é, sua passagem a uma menor 

perfeição ou força de existir – constitui a tristeza.  

A reciprocidade entre capacidade (potência) e felicidade constitui a base da 

autonomia do indivíduo na teoria de Espinosa. Pela primeira vez, depois de séculos, 

a filosofia de Espinosa deixa de culpar os afetos para torná-los como essência do 

humano. “Tratarei, assim, da natureza e da virtude dos afetos, bem como da 

potência da mente sobre eles, [...] e considerarei as ações e os apetites humanos 

exatamente como se fossem uma questão de linhas, de superfícies ou de corpos” 

(SPINOZA, 2009, p. 98). 

 Com as leituras de Espinosa percebe-se que ele busca a significação ética do 

comportamento pela sua relação com a liberdade. O homem livre não é aquele que 

decide o que quer, como quer e onde quer. Para Espinosa o homem livre é aquele 

que, conhecendo as leis da natureza e as do seu corpo, não se deixa vencer pelo 

exterior, mas sabe dominá-lo.  

O filósofo também ressalta que o supremo bem dos que buscam a virtude é 

comum a todos e todos podem desfrutá-lo igualmente. O homem enquanto corpo é 

formado por um sistema de ações e reações, por essência o corpo é relacional, 

constituído por relações internas entre seus órgãos, por relações externas com 

outros corpos e por afecções, ou seja, pela capacidade de afetar outros corpos e de 

ser por eles afetados sem se destruir, regenerando-se com eles e os regenerando 

(SPINOZA, 1979).  

 
Se alguém fez algo que imagina afetar os demais de alegria, ele próprio 
será afetado de alegria, que virá acompanhada da idéia de si próprio como 
causa, ou seja, considerará a si próprio com alegria. Se, contrariamente, fez 
algo que imagina que afeta aos demais de tristeza, considerará com tristeza 
(SPINOZA, 2009, p.118). 

   

Para questões existenciais os conceitos de Espinosa ensinam a buscar 

alegria, como afeto que aumenta a nossa potência de ação e a preservação do 

esforço vital (conatus). 

Para que o conceito de Afectus possa abranger a dinâmica da interação entre 

alunos e professores, recorre-se a ética como dimensão da docência e para tanto as 
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contribuições de Rios (2009) que tão bem argumenta sobre o significado da 

presença da ética na docência universitária: 

 
Quando se amplia a configuração da prática pedagógica, é possível 
explicitar as dimensões da competência dos professores – técnica, estética, 
política e ética. E tornam-se mais claras as exigências para um trabalho 
docente de boa qualidade: além de um domínio do conhecimento de uma 
determinada área e de estratégias para socializá-lo, um conhecimento de si 
mesmo e dos alunos, da sociedade de que fazem parte, das características 
dos processos de ensinar e aprender, da responsabilidade e do 
compromisso necessário com a construção da cidadania e do bem comum. 
(RIOS, 2009, p. 123-124) 

 

 Lembrando que a ética fundamenta-se nos princípios do respeito, da justiça e 

da solidariedade e que para que esses valores façam parte do cotidiano das 

relações humanas, faz-se necessário um olhar diretivo para os critérios das escolhas 

dos conteúdos, os métodos de ensino e muito mais que isso, o estabelecimento de 

relações com colegas e alunos.   

Com base nesses princípios da ética o docente pode ter uma visão macro 

sobre as dimensões do seu trabalho educacional e fazer uma auto-reflexão crítica 

com a intenção de melhorar sua prática pedagógica. 
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CAPÍTULO IV 

A INOVAÇAO PEDAGÓGICA NA CONCEPÇÃO DE SEUS 

PROTAGONISTAS 

 

4.1 Qual o perfil dos protagonistas alunos?  

 

Esta pesquisa teve como propósito analisar as concepções de inovação 

pedagógica que orientam o processo de ensino em cursos superiores de tecnologia.  

 Particularmente no presente capítulo dar-se-á destaque ao exame do perfil 

dos 175 alunos concluintes dos cursos superiores de tecnologia em Cosmetologia e 

Estética (CE) e Design de Interiores (DI) - Balneário Camboriú e em Cosmetologia e 

Estética (CE), Design Gráfico (DG) e Produção Publicitária (PP) – Campus São José 

- Unidade Ilha. Verificou-se na pesquisa que a maioria dos alunos entrevistados do 

Curso de CE (Balneário Camboriú e São José) possuem idade inferior ou igual a 25 

anos, totalizando 64,75%, enquanto 26,75% encontram-se na faixa etária de 26 a 38 

anos, e somente 8,5% possuem idade superior a 39 anos.  

 Nos cursos de DG, DI e PP (Balneário Camboriú e São José – Unidade Ilha) 

58% dos entrevistados apresentam idade menor ou igual a 25 anos, 31,5% estão na 

faixa etária de 26 a 38 anos e 10,5% têm idade superior a 39 anos.  

 Observou-se que mais da metade dos entrevistados apresentam idade inferior 

a 25 anos e apenas 19% apresentam idade superior a 39 anos. O que demonstra 

que existe uma busca maior do publico jovem por cursos de tecnologia. Todavia, 

não se pode ignorar o fato de que (aproximadamente) 30% de alunos na faixa de 

adultos é também significativo. Estes (média de 30%), junto com os demais jovens 

(média de 60%) compõem um perfil diversificado, tornando-se um complexo desafio 

para a atividade docente. 

 Em relação ao gênero dos entrevistados, no curso de CE (BC e unidade ilha) 

12,25% são homens e 87,75% são mulheres. Nos cursos de DI, DG e PP 63% dos 

entrevistados são do sexo feminino e 37% masculino. Do total dos entrevistados 

73% são solteiros e 20% casados. 

 Resultados similares foram encontrados no estudo de Andrade e Kipnis 

(2010), no qual mais da metade dos alunos entrevistados encontravam-se na faixa 

de 18 a 23 anos e 85% eram solteiros. Observou-se uma divergência em relação ao 

gênero dos entrevistados, pois no estudo de Andrade e Kipnis predominou o gênero 
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masculino enquanto nesta pesquisa predomina entre os alunos o gênero feminino. 

 É senso-comum a crença de que nos Cursos Tecnológicos predominam 

candidatos que estão há mais tempo fora da escola e são provenientes de outras 

modalidades de ensino que não o ensino médio regular. Porém, os resultados desta 

pesquisa evidenciaram que 75,33% dos entrevistados concluíram o ensino médio 

regular, contrapondo o senso-comum. Entretanto, chama atenção o fato de que 

52,83% dos entrevistados ficaram algum tempo sem estudar antes de ingressar na 

universidade. Destes, 16,5% ficaram sem estudar menos de 1 ano. 50,9% de 1 a 5 

anos e 32,6% mais de 6 anos. Observa-se aqui um aspecto relevante para pensar o 

espaço ocupado pela formação tecnológica no país. Ela pode estar absorvendo 

alunos que não conseguiram, ou nem tentaram, ingressar na universidade em 

cursos de longa duração ou com maior concorrência. 

 

4.1.1 Como aprendem os protagonistas alunos? 

 

Ao serem questionados sobre seus modos de estudar, os entrevistados 

responderam, em sua maioria, que o fazem individualmente, em casa (75%) os 

outros 25% ficaram divididos entre: estudar individualmente na universidade 

(4,67%); em grupos de estudos em casa (6,5%); em grupos de estudos na 

universidade (6%) ou não estudam além da sala de aula (7,83%). 

Entre os recursos mais utilizados para estudar, os alunos entrevistados 

citaram: internet/computador (35,33%); apostilas (21,35%); livros (17,5%); 

laboratório (10,16%); anotações pessoais (14,5%) e outra (1,16%). Se 

considerarmos que apostilas, livros, anotações pessoais (53,35%) apresentam-se 

sob a forma escrita e impressa, pode-se inferir que esse grupo, mesmo sendo 

predominantemente jovem, ainda prioriza o texto impresso, sem ignorar, todavia, o 

estudo via internet/computador que também foi significativo (35,33%). Não se pode 

ignorar também, que esse percentual (35,33%) concentra-se prioritariamente nos 

alunos dos cursos de Designs e Produção Publicitária para quem o uso de imagens 

e softwares específicos é relevante. 

Esses indicadores põem em cheque a idéia, também de senso comum, que 

as gerações comumente denominadas “Y, @ e Z” se comunicam e aprendem 

primordialmente pelas vias virtuais.  



71 
 

Vivemos, com se vê, uma transição ou certo hibridismo de posições, uma 

diversidade de caminhos que tornam a atividade docente ainda mais complexa e 

destituída de padrões pré-estabelecidos.  

Analisando as questões relacionadas as modalidades de aprendizagem, 

observou-se que  dentre as opções listadas, a mais citada pelos alunos do Curso de 

CE foi que eles sempre aprendem fazendo/praticando, seguido por ouvir/visualizar.  

O mesmo ocorrendo com o curso de DI. Enquanto que nos cursos de DG e PP a 

modalidade mais citada foi sempre ouvir, seguido de ouvir/visualizar.  

Os resultados do sempre fazer/praticar podem ser correlacionados com o 

perfil pragmático dos jovens e também dos que já atuam no mercado de trabalho. 

 

4.2 Qual o perfil dos protagonistas docentes?  

 

  Qual o perfil dos 17 docentes indicados, por seus alunos como inovadores no 

ensino superior tecnológico?  Os gráficos 1, 2 e 3 permitem identificar algumas 

características básicas desses docentes:    

            

                Gráfico 1 – Idade 

 
                   Fonte: Dados coligidos na pesquisa 

                     

A observação do gráfico 1 permite identificar que na sua maioria os 

professores são muito jovens. Entre os 30 e 39 anos encontram-se 70% (n 12)  

deles.  Os demais (n 5, 30%) dividem em: 18% (n 3) com idade entre 40 e 49 anos e 

12% (n 2) com 50 anos ou mais.  
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     Gráfico 2 – Formação profissional 

 
    Fonte: Dados coligidos na pesquisa 

 

No que se refere a formação profissional, percebe-se no gráfico 2 que entre 

os professores indicados como inovadores, apenas um é doutorando enquanto, 8 

são mestres (36%) e 13  (59%) possuem especialização, em nível lato sensu.  

Provavelmente, isto se dá, pelo fato que a formação dos cursos de tecnologia tem 

vinculação mais direta com o mercado de trabalho, priorizando desta forma a 

contratação de docentes com maior experiência profissional e ficando nítido o 

percentual mais reduzido de docentes com formação stricto sensu.  

 

 Gráfico 3 – Docentes na UNIVALI 

 
                     Fonte: Dados coligidos na pesquisa 
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Em relação ao tempo de trabalho (Gráfico 3) 71% (n 12) dos professores 

considerados inovadores trabalham na instituição pesquisada entre 1 a 5 anos. 

Enquanto 29% deles (n 5) atuam de seis anos ou mais. 

 

4.3 A indicação dos alunos: como são os professores inovadores?  

 

Na terceira etapa do questionário a intenção foi identificar as modalidades de 

ensino utilizadas pelos professores dos cursos pesquisados. Para tanto, foram 

apontadas algumas características inovadoras baseadas na visão de Cunha (2009), 

e questionou-se aos alunos se em seus cursos existiam professores com este perfil, 

se sim, quais delas eram predominantes.  

No curso de CE 96% dos entrevistados responderam que seus professores 

possuem perfil inovador. Enquanto que nos cursos de DI, DG e PP esse número 

ficou em 72%. Em relação as características inovadoras predominantes, em primeiro 

lugar foi citada a “produção”, seguido de “conhecimento” e em terceiro foram 

“avaliação” e “estímulo”. Percebe-se pelas respostas que os alunos consideram 

como inovadores os professores que: 1) valorizam a produção pessoal original e 

criativa dos alunos; 2) relacionam o conhecimento científico com o 

conhecimento/experiência que o aluno já possui; 3) fazem avaliação da disciplina, 

solicitando um feedback dos alunos quanto ao conteúdo e dinâmica das aulas e,  

estimulam processos intelectuais mais complexos e não repetitivos, ensinando a 

pensar. É importante também destacar que as características pouco citadas foram 

“envolve alunos” seguido de “teoria” e “aulas diferentes”. Ou seja, apesar dos 

professores se mostrarem inovadores, algumas características como: 1) envolve os 

alunos no que está ensinando; 2) relaciona a teoria com a prática e; 3) suas aulas 

são diferentes da forma tradicional de ensinar foram pouco pontuadas pelos alunos. 

 Após definidas pelos alunos as características inovadoras predominantes nos 

professores, foi solicitada a nomeação de três professores que as apresentaram no 

decorrer do curso, justificando suas escolhas. 

  

4.4 A surpresa: professor inovador eu?  

 

Os recortes dos depoimentos dos docentes, na sequencia revelam não 

somente a surpresa e a alegria de ter sido percebido pelos seus alunos como um 
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professor diferente, mas também as tentativas de compreender nas suas atitudes e 

ações o que os tornava inovadores aos olhos deles. 

  

Professor I – “Eu levei um susto. [...] Fiquei surpreso, feliz, muito feliz! Por saber 
que os alunos percebem a gente de forma diferente. Foi uma grande surpresa saber 
dessa indicação”. 

 
Professor J - “[...] eu também fiquei assim surpreso. [...] eu não só fiquei contente 
quando eu vi o nome dos outros professores que a gente conhece e sabe dos 
resultados que eles conseguem em sala de aula. O que eu penso assim, de 
inovação, às vezes eu falo, eu vi o que vocês colocaram aqui e fico olhando assim, 
eu não sei o que é tão inovador que de repente eu faço”. 
 
Professor L - “Então, obviamente como todos, fiquei bem feliz, e a primeira coisa 
que fui ver quem também estava no meio. Então quer dizer, a gente se questiona 
muito, será que eu to fazendo certo, a gente põe a cabeça no travesseiro, mas será 
que eu devia ter reprovado aquele aluno, será que eu fiz certo de dar aquele esporo 
aquele dia, dar conselho de mãe será... será que eu devia fazer isso... então é 
também uma satisfação, um prazer... então em alguma coisa eu to acertando... e 
quando eu olhei os outros professores e até em função do que a gente conversou 
hoje a tarde, eu comecei a ver, os nossos métodos de ensinos são muitos 
diferentes”. 
 
Professor M – “É sempre gratificante e eu fiquei curioso para saber quais eram os 
critérios, não perguntei até para não adiantar a reunião, eu vim curioso para saber 
quais eram os critérios. Quando eu vi a resposta achei interessante, essa questão 
das diferenças. O critério é o professor comprometido até pela própria resposta qual 
é o professor inovador, é o professor que se compromete no que tem uma boa 
relação com os alunos, e essa coisa do rádio corredor você fica sabendo, agora não, 
agora é oficial, você é legal oficialmente. (risos) O cara falou nas tuas costas, por um 
lado eu acho legal que eu me sinto comprometido mesmo até pela sua fala somos 
professores comprometidos, por outro lado quem não é inovador é o que? Esse 
comprometimento para mim é o óbvio, já que você trabalha você ta assumindo um 
responsabilidade, e tu cria uma inovação. Fiquei preocupado realmente porque se o 
critério é esse ser um professor comprometido de trazer um mercado e o respeito na 
sala você pode fazer ou não. Fazer a chamada eu faço a chamada, bom ta feita, 
quem não quiser, pode ir embora, a presença já dei, é um jogo aberto, facilita. Então 
ser inovador é ser autêntico interessado, achei bem interessante”.  

 
Professor Q - “Fiquei feliz porque sempre trabalhei com bacharelado e é a primeira 
vez que trabalho com tecnólogo. Tive que trabalhar muito com eles que durante o 
semestre todo. Tá no tempo de vocês... é isso que vocês esperavam da disciplina. E 
eu acho que tive muita conversa durante todo o semestre, e de repente acho que foi 
um dos motivos do resultado. Outro motivo, que eu pensei, porque você no começo 
perguntou o que você pensou quando recebeu o e-mail, depois que passou o 
momento, nossa que bacana, fiquei pensando né, tentando racionalizar um pouco o 
processo e eu acho que a proposta que foi colocada em sala de aula foi, eu acho que 
mais chamou talvez a atenção deles”. 
 
Professor O - “Eu recebi o e-mail e pra mim foi muito bacana porque ta aqui significa 
perceber um pouco do que tem de melhor, então prá cada um aqui tem qualidade em 
alguma coisa que caracteriza como algo inovador. Então eu vejo aqui um jeito de 
cativar a turma, aqui o jeito de trazer a realidade do jeito de cada um, e ele falou 
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sobre exemplificação, e ela falou sobre a coisa da responsabilidade que ela aplica na 
rigidez da cobrança e ela tem na flexibilidade. [...] mas são características que 
formam um conjunto perfeito. Daí eu tava olhando isso daqui pensando que bom tá 
aqui e ouvindo isso e vê que isso não ta errado. Eu to chutando, pô ta escuro, eu não 
to vendo o gol e às vezes o pessoal grita, não sei se chutei prá fora, eles gritam, não 
sei o que ta acontecendo, aí eu to aqui hoje e olhando e vendo tudo isso 
acontecendo e vendo que eles estão caracterizando como inovador ou inovação 
aquilo que prá eles é novidade, que na verdade eles enxergam também como 
novidade. A novidade é como alguém faz pra se comunicar comigo, então, pra ele 
depende de repertório pra uns, dependem do repertório ir até ele”.  

 
Professor G - “Eu fiquei bem surpresa. Quando eu soube que teve uma votação... 
eu? nossa, é mesmo? sério? inovação? Nossa, me pegou bem desprevenida, bem 
de surpresa, e isso me deixou muito contente”. 
 
Professor H – “Pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu parei para 
analisar quem eram os alunos que vocês entrevistaram, pra saber que disciplina eu 
dei pra eles, eu descobri, eu percebi que foram as três que eu peguei de repente, né, 
que a professora oficial saiu de licença, e eu não terminei o semestre com eles, eu 
não fui até o fim, então ficou uma coisa incompleta, mas eu fiquei muito contente de 
saber que eu pude contribuir bastante mesmo assim” 10. 

 

Susto, surpresa, orgulho, alegria...são sentimentos que permearam os 

encontros com os professores e que evidenciam a alegria e o aumento da força de 

ser, agir e viver em ato como professores.  Se tomarmos o sentido de ética na 

concepção de Espinosa, podemos perceber este momento como um movimento de 

interiorização, de ação reflexiva, que impulsiona rumo ao conhecimento e a ação e 

nesse movimento os afetos assumem um papel relevante, pois “se uma coisa [...], 

estimula ou refreia a potencia de agir de nosso corpo, a idéia dessa coisa [...], 

estimula ou refreia, a potência de pensar de nossa mente” (SPINOZA, 2009, p.106)  

Chama a atenção nos depoimentos a curiosidade de alguns professores em 

descobrir quais eram as qualidades que os reuniu ali, afinal “os nossos métodos de 

ensino são muito diferentes” (Professor L), “somos diferentes, somos 

comprometidos” (Professor N), (Professor O apontando para os colegas) “eu vejo 

aqui um jeito de cativar a turma; aqui um jeito de trazer a realidade de cada um; ele 

falou sobre a exemplificação e ela sobre a responsabilidade; e ela na flexibilidade 

[...], são características que formam um conjunto perfeito”.  

Conhecidas as expectativas, surpresas e sentimentos iniciais dos 

professores, pode-se agora aprofundar a análise destacando as categorias e 

                                                 
10Os textos apresentados em itálico referem-se as expressões literais empregadas pelos 
entrevistados e serão utilizados, a partir de então,  no decorrer de todo o trabalho, para distinguir do 
conteúdo geral.  
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subcategorias indicativas dos pressupostos orientadores da inovação pedagógica, 

nos cursos de formação tecnológica, na concepção de alunos e professores.  

 

4.5 Inovação pedagógica: categorias e subcategorias de análise 

 

Na educação superior, a inovação passa por uma ruptura epistemológica das 

ciências conforme explicitado nos capítulos anteriormente.  

Santos (2005) e Cunha (2009) evidenciaram que a inovação exige a cada dia 

implementar a visão cultural, epistemológica e filosófica nas atividades educativas. 

Hernández et al. (2000) por sua vez explica que a inovação é muito mais que a 

aplicação de uma concepção ou a adoção de alguns recursos curriculares. 

Ao falar sobre educação tecnológica e inovação, Grinspun (2009, p. 289) 

identifica três importantes aspectos: interdisciplinaridade; a formação do homem 

numa visão de totalidade, incluindo a mediação entre ciência e tecnologia, cultura e 

conhecimento, homem e sociedade.  

Nesse sentido, Masetto (2009, p.104) defende que: 

 
No mundo contemporâneo, a diversidade cultural, o respeito aos povos em 
suas culturas e valores, a subjetividade, a criatividade, a imaginação, a 
busca de novas soluções para problemas antigos e novos ganham espaços. 
O processo de aprendizagem é retomado em sua amplitude contemplando 
a formação do homem e do cidadão em sua totalidade: inteligência, 
afetividade, habilidades humanas e profissionais, valores culturais, éticos, 
sociais, políticos, econômicos e transcendentais.  

 

É nesse cenário, que envolve questões epistemológicas e filosóficas, 

interdisciplinaridade, subjetividade, valores culturais e éticos, e mediações que se 

explicitam os posicionamentos dos alunos e professores entrevistados. Por essa 

razão considerou-se relevante trabalhar com as categorias de Práxis, Gestão e 

Afectus. 

Os autores acima referidos abordam um processo mais complexo que exige 

investigações para organizar e compreender o movimento de mudança por parte dos 

profissionais que propõem inovações educativas. “Uma inovação não tem uma 

forma unívoca, mas está sujeita a diferentes interpretações e avaliações, tanto na 

sua definição e realização, quanto no papel que os docentes representam” 

(HERNÁNDEZ et al., 2000 p. 112, tradução nossa). 
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Esta observação pode ser um indicador de uma inovação pedagógica que 

não se desenvolve isoladamente, mas que recebe a influência de diferentes 

percepções e contextos, os quais podem transformá-la.  

A figura 6 sintetiza a inovação pedagógica com suas categorias e destaca as 

subcategorias decorrentes das análises da pesquisadora em relação aos 

depoimentos de alunos e professores.  

 

  Figura 6 - Inovação pedagógica: categorias e subcategorias de análise 

 
     

 Fonte: Produção da pesquisadora 
 

Neste sentido, parece relevante deter-se nesse momento na compreensão 

das interpretações e avaliações dos alunos e professores dos cursos superiores de 

tecnologia em relação a inovação pedagógica do ensino.  

Para realizar essas análises, no sentido de detectar a concepção e as 

características de inovação educacional dos sujeitos da pesquisa foi fundamental 

adaptar um sistema de categorias e subcategorias.  

Cabe ressaltar que essas últimas foram estabelecidas a posteriori, mediante 

leitura aprofundada das falas mais recorrentes dos sujeitos, como tentativa de 

definição das unidades de análise como propõe Bardin (2004).     

Na seqüência correlacionaram-se os dados encontrados com as 

subcategorias descritas e interpretadas com base na literatura. 
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4.5.1 Práxis na concepção de seus protagonistas  

 

A práxis permite romper com a dualidade teoria e prática. A figura 7 apresenta 

os recortes das falas dos alunos e professores sobre a práxis na inovação 

pedagógica. 

 

Figura 7 – Práxis na concepção de seus protagonistas 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 Fonte: Dados coligidos na pesquisa 

 

Essa ruptura da dualidade teoria e prática é entendida como uma atividade de 

transformação de circunstâncias, na qual a teoria se modifica constantemente com a 

realização da prática, que consequentemente modifica a teoria. Isso foi perceptível 

nas análises da presente pesquisa. A figura 8 mostra a subcategorias derivadas da 

categoria práxis. 
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 Figura 8 – Subcategoria Práxis 

 
                   Fonte: Produção da pesquisadora 

 

Nesse rol de depoimentos podemos aproximar as expressões na 

subcategoria Planejamento como: Aulas preparadas, avaliações bem 

elaboradas, estratégias diferenciadas, aula clara e objetiva, estratégias que 

facilitam o aprendizado e ter domínio de conteúdo11. Estas remetem a 

compreensão de que um professor inovador preocupa-se, antes de tudo, em 

planejar sua atividade docente, o que leva a considerar que o Planejamento é um 

dos critérios importantes na inovação pedagógica sob o ponto de vista dos sujeitos 

da pesquisa.  

Nesse sentido, pode-se concordar com Laterman; Torriglia (2010) quando 

afirmam que se a ação docente for intencional e conscientemente embasada em 

compromisso político, teórico e técnico cria elementos para o exercício conceitual 

sobre o cotidiano, possibilitando sua superação. Na atividade docente o 

planejamento representa a ação intencional, direcionada e deliberada do professor 

em relação à aprendizagem. É no momento em que o professor pensa ou antecipa a 

sua ação, que ele dá significado ao seu um projeto – compromisso de construção do 

conhecimento. 

                                                 
11Para distinguir os depoimentos dos alunos e dos professores nas subcategorias utilizou-se a cor 
lilás para os primeiros, marrom para os segundos e rosa para as falas comuns. 
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Hernández et al. (2000) ressaltam que a inovação educativa se encontra 

vinculada à qualidade do ensino.  Pois um processo de inovação é muito complexo e 

requer conexão com as construções conceituais e o modo de atuar dos professores, 

contando com decisões práticas e adequadas aos objetivos da disciplina. 

Quando o professor se apresenta diante do aluno consciente do profissional 

que deseja formar (conhecimentos, habilidades e atitudes), aberto para reconhecer 

as singularidades de seus alunos, seguro da forma de abordagem que será proposta 

e da forma de acompanhamento e registro do processo de aprendizagem, 

demonstra uma atitude ética, uma intencionalidade definida e profissionalidade. 

Carr (1999, p.64, tradução nossa) se pergunta: “em que consiste realizar uma 

prática educativa?” Para ele a atividade docente não é certamente uma espécie de 

conduta robotizada inconsciente ou mecânica. “É uma atividade intencional, 

desenvolvida de forma consciente que só pode se fazer inteligível em relação com 

os esquemas de pensamento prévios, tácitos e no melhor dos casos, parcialmente 

articulados em cujos termos dão sentido as suas experiências profissionais”.    

Vasconcellos (2002) considera que essas mediações docentes são as que 

preparam e dirigem as atividades e as ações necessárias, que conduz os alunos ao 

desenvolvimento de processos de mobilização, construção e elaboração do 

conhecimento.  

E qual a forma mais adequada ou o princípio metodológico mais indicado para 

condução desses processos? Carr (1999), Cunha (2009), Wachowitz (2009) e 

Lucarelli (2009) propõem a articulação teoria e prática ou a práxis como princípio 

geral e metodológico que define o processo de ensinar e aprender na abordagem da 

inovação pedagógica.  

Pode-se discutir então a subcategoria Teoria e Prática evidenciada na fala 

dos entrevistados. Para eles o professor inovador é aquele que: Demonstra o 

conteúdo de forma dinâmica, associa prática ao conhecimento teórico, dá 

várias alternativas, Faz pensar, criar e inovar, articula teoria e prática, Faz 

conexões diferentes, discute e socializa a dúvida, conscientiza o “porque” 

daquele conteúdo, conecta ao conhecimento, caminha com o aluno até o 

conteúdo, dá os balizadores, e dá possibilidades diferentes. Estratégias que 

exigem criatividade e raciocínio; Ser formado ou atuante na área que ministra a 

disciplina. 
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Observa-se nessas expressões a manifestação de maneiras particulares dos 

docentes em favorecer os processos de aprendizagem, ora utilizam práticas 

metacognitivas, ora evidenciam diferentes possibilidades de análise, ora esclarecem 

as razões para aquele conhecimento e ora provocam indagações. Trata-se de 

movimento dinâmico que favorece o processo ativo de construção do conhecimento, 

um exercício em que se reconhecem os modos como o docente aborda os múltiplos 

temas do seu campo disciplinar e se expressa no tratamento do conteúdo, nas 

estratégias de ensino, na avaliação, que se organizou no Planejamento e vai se 

conformando na atividade cotidiana docente.  

Nesses relatos os professores descrevem práticas pedagógicas que fazem 

uso de diversas estratégias para quebrar a dicotomia entre a teoria e a prática, tais 

como: faz conexões diferentes, associações com figuras, exemplos reais, aproxima 

a realidade profissional e procura caminhar junto com o aluno até que ele tenha 

entendido o conteúdo.  

Cunha (2004; 2006; 2009) ressalta a reorganização da teoria e prática na 

visão de totalidade como um dos pressupostos necessários a ruptura com a forma 

tradicional e dualista de ensinar e aprender. 

Lucarelli (2009) aborda dois importantes níveis de expressão da articulação 

da teoria e prática na aula universitária: como princípio geral metodológico, que 

define os processos de ensinar e aprender e como processo de formação da 

profissão.  No primeiro nível esta articulação se apresenta em três vertentes:  

 
Como processo dialético de apropriação do conhecimento (WACHOWITZ, 
1995) em que através do método didático se transpõe para o contexto da 
aula por meio do método dialético, afirmando o caráter ativo do sujeito para 
apreender sua realidade; como construção do conhecimento (no sentido em 
que toma Litwin (1997), para sua categoria de configuração didática), e 
como aprendizagem significativa, (na aquisição de novos materiais por parte 
do aluno mediante sua vinculação a algum aspecto da estrutura cognitiva 
existente, segundo a concepção de Ausubel (1976). Essa compreensão da 
aprendizagem em seu caráter de processo geral e genuíno supõe a 
alternância, sucessão e predomínio de momentos teóricos e práticos nas 
atividades previstas na proposta de ensino (LUCARELLI, 2009, p.37, 
tradução nossa)   

 

No segundo nível, como processo de formação na profissão a autora ressalta 

a “nova epistemologia da prática” (SCHON, 1992), que propõe novos enfoques na 

formação dos profissionais docentes.  



82 
 

Essa nova epistemologia supõe que a articulação teoria e prática se 

desenvolvem por meio da reflexão na ação.  

 
A partir do momento em que o professor começa a se questionar sobre o 
sentido do próprio trabalho, coloca-se a caminho para atuar como um 
profissional reflexivo. Porém isso requer uma predisposição, uma atitude 
inicial para seguir este processo. Atitude que pode levar a considerar a 
participação na inovação como uma oportunidade para fazer na prática o 
que previamente já se tinha planejado [...] (HERNÁNDEZ et al., 2000, p.115, 
tradução nossa).  

 

Carr (1999) considera que na educação, assim como em outras áreas 

profissionais, a idéia de prática se utiliza de formas diferentes e incompatíveis. Ás 

vezes ela é empregada para referir-se a uma atividade empreendida para adquirir 

capacidades e destrezas (prática docente), outras como uma atividade que 

demonstra que essas competências e destrezas foram adquiridas (boas práticas). 

No entanto, quando esse conceito de prática é discutido em relação á teoria é que 

se suscitam algumas confusões e a forma mais comum tem sido a de entender essa 

relação como oposição.  Nessa perspectiva entende-se erroneamente que prática é 

tudo que não é teoria e que essa se ocupa de generalizações universais, enquanto 

aquela se refere a casos particulares.  As soluções dos problemas teóricos se 

encontram conhecendo algo; e os problemas práticos, fazendo algo.  

Para o autor, o problema do ponto de vista de oposição entre teoria e prática, 

consiste em considerar que toda prática é ateórica e que toda teoria é não prática. 

Baseando-se em argumentos filosóficos sobre o caráter indispensável dos 

esquemas conceituais, o autor defende que “toda prática, como toda observação, 

está ‘carregada de teoria’. A ‘prática’ não se opõe á teoria, senão que se rege por 

um marco teórico implícito que estrutura e orienta as atividades dos que se dedicam 

as tarefas práticas” (CARR, 1999, p. 89, tradução nossa).   

Particularmente, nos cursos superiores de formação tecnológica, essa 

abordagem é significativa, pois conduz o professor e o aluno a vivenciar o que Vieira 

Pinto (2005) denomina de “Epistemologia da técnica”. Considera o autor que se o 

homem compreender a teoria da técnica, conhecer o seu significado, seu valor e 

quais as finalidades dela, poderá dominá-la, sendo reconhecido profissionalmente e 

elevando sua qualificação social.   

Kuenzer (2001, p.17) ao discutir as novas finalidades do ensino de 

graduação, também evidencia a relevância da superação da dicotomia teoria e 
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prática, especialmente no contexto de desenvolvimento científico e tecnológico que 

vivemos. Considera que “quanto mais se simplificam as tarefas, mas se exige 

conhecimento do profissional, e não mais relativo ao saber fazer, cada vez menos 

necessário”. 

Para a autora (2001), a realidade tem exigido o desenvolvimento de 

competências cognitivas superiores (análise, síntese, estabelecimento de relações e 

criações de solução inovadoras) e de relacionamento (capacidade para trabalhar em 

grupo, lidar com as diferenças e resistir a pressões).  

Observou-se nas falas dos alunos e professores dos cursos avaliados que 

existe mediação entre o conhecimento e a prática, sendo essa descrição um 

elemento de análise da representação do professor inovador. Manifestando-se sobre 

inovação pedagógica, Hernández et al. (2000), mostra que a mesma resulta de uma 

pluralidade de olhares e opiniões que procedem dos que tem algum tipo de relação 

com ela.  

A pluralidade de olhares remete a discussões da última subcategoria da 

práxis que se denominou Criatividade, Inventividade e Imaginação. Na análise 

identificou-se na fala dos alunos e professores as expressões relativas ao professor 

inovador: Ousado, dinâmico e sábio; Traz coisas novas.  Faz criar, inovar e 

instiga a imaginação. Muda a estratégia dependendo da necessidade; faz 

conexões diferentes; dá possibilidades diferentes; mostra capacidade de 

raciocinar e de atuar nas mais diversas situações; discute e socializa a dúvida.  

As características apresentadas, se não analisadas calmamente, podem 

remeter a concepção equivocada de que ser professor inovador é quase um dom ou 

uma competência teatral ou mágica. No entanto, há que se discutir nesse momento 

a dimensão social do ato criativo e das possibilidades que ele exerce na interior da 

sala de aula. Longe do que usualmente se propaga a criatividade, a inventividade e 

a imaginação não são dons, um lampejo ocasional ou o desabrochar.  Elas estão a 

disposição de todos que se dispõe ousar, explorar novas possibilidade, pensar 

diferente.   

Goleman, Kaufman e Ray (1992), afirmam que a criatividade não é algo que 

esteja inteiramente dentro do indivíduo, ela implica também a adesão dos outros. 

Significa dizer que não é um fato apenas psicológico, mas também social, pois ela 

passa a existir na interação com outras pessoas.  Esse pressuposto parece 

relevante no contexto educacional visto que, a vida na escola, a convivência com as 
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diferenças, o acesso ao conhecimento se torna um grande campo para a inovação e 

solução de problemas.  

Os autores acima referidos destacam que a capacidade do pensamento 

criativo implica imaginar possibilidades diversas, ser persistente no trato de um 

problema e ter altos padrões de trabalho. Eles dizem respeito à independência da 

pessoa a sua vontade de assumir riscos e sua coragem de tentar o que nunca 

tentou antes. Atributos estes possíveis de serem trabalhados na relação professor-

aluno. E visíveis nos depoimentos destes. O que é interessante é que para ser um 

professor inovador, este precisa desenvolver a capacidade de ver as coisas de um 

novo ponto de vista, na vontade de questionar toda e qualquer premissa, 

principalmente quando relacionadas à atividade docente e aos processos de ensinar 

e aprender próprios da práxis repetitiva.  

Vigotski (2009, p. 11), refere-se a atividade criadora do homem como aquela 

que se cria algo novo, e chama atenção para o fato do que o comportamento 

humano se diferencia por dois tipos principais de atividade. Um pode ser chamado 

de reconstituidor ou reprodutivo e está ligado diretamente a memória; sua essência 

“consiste em reproduzir ou repetir meios de conduta anteriormente criados e 

elaborados ou ressuscitar marcas de impressões precedentes”. Esse tipo de 

atividade se assemelha ao conceito de práxis repetitiva na atividade docente.  

Além da atividade reprodutiva, o comportamento humano também se 

diferencia pela atividade combinatória ou criadora que implica na criação de novas 

imagens ou ações e não simplesmente na reprodução de experiências anteriores.  

Refere-se nesse momento ao que a psicologia denomina de imaginação ou 

fantasia, ou seja, a atividade criadora do homem, baseada na combinação do 

cérebro. “Na verdade, a imaginação, base de toda a atividade criadora manifesta-se, 

sem dúvida, em todos os campos da vida cultural, tornando também possível a 

criação artística, a científica e a técnica” (VIGOTSKI, 2009, p. 14). A atividade 

criadora proposta por Vigostki, por sua vez, guarda estreita relação com a práxis 

inventiva proposta por Heller (1977, 1985), para quem esse termo define a 

capacidade do homem de imaginar, combinar, modificar e criar algo novo através de 

uma resolução intencional de um problema.  

As expressões que apresentaram semelhanças e estiveram presentes nos 

depoimentos, tanto dos alunos como dos professores, pressupõe um processo de 

mudança na educação, de ruptura. 
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  O resultado desse percurso, até então, foi a identificação da Práxis das 

diferentes vozes dos participantes e nas diferentes fontes de informação consultadas 

sobre inovações pedagógicas, com isso percebe-se a importância também de 

analisar os resultados referentes aos dados encontrados nas categorias e 

subcategorias de Gestão e Afectus.  

 

4.5.2 Gestão na concepção de seus protagonistas 

 

Analisando as descrições das práticas inovadoras, pontuadas pelos sujeitos 

participantes (figura 9), evidenciam-se alguns pressupostos descritos por Cunha 

(2009, p. 185), como a:  

 
Gestão participativa, por meio da qual os sujeitos do processo inovador são 
protagonistas da experiência; a Perspectiva orgânica no processo de 
concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência desenvolvida; e o 
Protagonismo, compreendido como a participação dos alunos nas decisões 
pedagógicas, valorização da produção pessoal, original e criativa dos 
estudantes. 
 

 

     Figura 9 – Gestão na concepção de seus protagonistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Fonte: Dados coligidos na pesquisa 

 

A partir da análise dos dados coletados e para esta categoria definiu-se as 

subcategorias: Protagonismo e Gestão participativa.  
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                  Figura 10 – Subcategoria Gestão 

 
 Fonte: Produção da pesquisadora 

 

Considerou-se Protagonismo a qualidade do professor que: Estimula os 

alunos a buscarem melhor resultado, envolvimento com os alunos, Deixa os 

alunos criarem, Jogo aberto do professor, determinação e  criatividade, atinge 

o máximo possível dos alunos, chama atenção, controla a turma.  

                        

Falar em protagonismo implica discutir atitudes emancipatórias, as quais não 

são medidas pelo tamanho e abrangência, mas pela profundidade e significado que 

tem para os sujeitos envolvidos. São desse modo, experiências em grande parte 

subjetivas que produzem efeitos múltiplos e heterogêneos (CUNHA, 2006).  

Nessas experiências protagônicas, o envolvimento dos sujeitos é 

fundamental. Numa ação conjunta professores e alunos com níveis de 

responsabilidade diferentes efetivam atividades de ensinar e aprender como um 

caminho de mão dupla “num ensino que provoca aprendizagem por meio das tarefas 

contínuas dos sujeitos de forma que o processo interligue o aluno ao objeto de 

estudo e os coloque frente a frente” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 15-16).  

Evidencia-se aqui a intima relação do protagonismo com a atividade da 

práxis, dado que exige do professor uma articulação entre a realidade, o conceito e 

as redes de relações, visões de mundo, percepções e linguagem do aluno.       
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Falar em protagonismo implica deste modo, em assumir o que Anastasiou 

(2004, p. 35) denomina de “parceria deliberada, consciente e contratual entre os 

pares” Nessa relação professores e alunos se responsabilizam pela regulação da 

aprendizagem, num processo que é ao mesmo tempo objetivo e subjetivo, que 

envolve competência e ética, responsabilidade pessoal e profissional, “[..]  

valorização do individual como parte de um coletivo que interage de forma 

responsável e atuante”  

Na subcategoria Gestão participativa, destacam-se as seguintes colocações 

de alunos e professores, onde percebe-se que os alunos são vistos como sujeitos de 

sua formação: Valoriza a experiência dos alunos, dá espaço para os alunos 

participarem, interagirem e aprenderem, Deixa o aluno manifestar opinião. 

Levando em consideração os pressupostos elencados por Cunha (2009, 

p.185), dos quais a autora considera que a perspectiva orgânica e/ou gestão 

participativa são primordiais e que é por meio das quais os sujeitos do processo 

inovador são protagonistas da experiência, desde a concepção, desenvolvimento até 

a análise dos resultados das experiências desenvolvidas.  

Nesse momento revisita-se Sirvent (2005) quando a autora explicita que a 

ação coletiva, nas práticas pedagógicas e nos processos de educação, de 

aprendizagem, de relação, constitui-se em mecanismos de poder entre alunos e 

professores, sendo fundamental para a construção de um novo conhecimento.  

Conclui-se então que a participação dos alunos nas práticas pedagógicas é 

condição essencial para a própria aprendizagem 

As categorias da práxis e da gestão demonstram a relevância das atividades 

cognitivas, criadoras, culturais e emancipatórias na inovação pedagógica.  

Há, todavia, outro aspecto significativo nessa atividade que envolve a 

“mediação entre as subjetividades do envolvidos e o conhecimento, englobando a 

dimensão das relações e do gosto, do respeito mútuo, dos laços que se 

estabelecem entre os sujeitos” (CUNHA, 2009, p. 185). Essa categoria chamou-se, 

na presente pesquisa, Afectus.  
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4.5.3 Afectus na concepção de seus protagonistas 

 

Nas análises e posteriores reflexões dos inventários das falas dos alunos e 

professores perceberam-se atitudes relacionadas aos afetos e ações que os ligam 

(Figura 11).  

 

       Figura 11 – Afectus na concepção de seus protagonistas 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte:  Dados coligidos na pesquisa 

 

Para questões existenciais os conceitos de Espinosa ensinam a buscar 

alegria, como afeto que aumenta a potência de ação e a preservação do esforço 

vital (conatus), e isso é possível perceber na atuação dos professores. 

Através das falas de alunos e professores foi possível detectar mediação 

entre as subjetividades dos envolvidos e o conhecimento, categorizando como 

Afectus. 

Definiram-se como subcategorias de análise os termos Potência e Ética 

(figura 12).  
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Figura 12 – Subcategoria Afectus 

 
Fonte: Produção da pesquisadora 

 

Na subcategoria Potência elencaram-se: Gosta do que faz, muito 

receptivo, Faz com amor, dedicação e profissionalismo, estar disponível, dá 

atenção individual, se aproxima, dá confiança e afetividade, Cria harmonia 

dentro da sala de aula, flexibilidade, brinca, da risada, tem bom humor, 

descobre quem são os alunos, quais as limitações, encoraja-os, incentiva, 

estimula, valoriza, dá segurança, dá suporte e da oportunidade. 

Entre as colocações dos professores durante o Grupo Focal foi percebido que 

estes gostam e sentem prazer pelo ofício e pelas atividades desenvolvidas com a 

docência. Esse amor é o afeto da alegria como percepção do aumento da força para 

ser, agir e viver.  

 
Se alguém fez algo que imagina afetar os demais de alegria, ele próprio 
será afetado de alegria, que virá acompanhada da idéia de si próprio como 
causa, ou seja, considerará a si próprio com alegria. Se, contrariamente, fez 
algo que imagina que afeta aos demais de tristeza, considerará com tristeza 
(SPINOZA, 2009, p.118). 

 

Essa citação vem ao encontro do que discorre Castanhos (2001) quando 

observa que, no paradigma emergente em educação, é importante a recuperação do 

prazer de estudar, de descobrir e de aprender.   
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Percebe-se nas ações pedagógicas um ato inovador, porque os professores 

podem despertar a motivação nos alunos e expressarem seus sentimentos ou 

mudarem a partir do reconhecimento de cada um como sujeito responsável por sua 

história de vida e pela construção de seu futuro. 

A reciprocidade entre capacidade (potência) e felicidade constitui a base da 

autonomia do indivíduo na teoria de Espinosa. 

As estratégias utilizadas pelos professores que se referem à subcategoria 

Ética lembrada por eles e por seus alunos foram: Não menospreza, respeita 

opinião, valores humanos, Comprometimento, responsabilidade, interferência 

na vida dos alunos, agrega algo na personalidade, concentração antes da aula, 

atento ao conduzir o processo, interatividade, coerência, sinceridade, 

autenticidade, determinação. 

Os participantes da investigação diversas vezes referiram-se à essa visão de 

afetividade, pois altera a forma de relação entre os mesmos. 

Sobre esse aspecto e como cita Rios (2009), a escola e os professores são 

estímulos para alunos construtores de cidadania e da felicidade. 

Neste contexto Espinosa nos faz pensar como devemos agir frente os 

desafios diários. Se deixarmos nos levar pela tristeza e/ou ódio diminuiremos nossa 

potência e consequentemente, seremos ainda mais infelizes, mas se, ao contrário, 

sentirmos amor e alegria teremos nossa potência aumentada e com isso a felicidade 

plena. “Se, pelo pensamento, separamos uma emoção da alma de sua causa 

externa e a ligamos a outros pensamentos, então o amor ou o ódio para com a 

causa externa serão destruídos” (SPINOZA, 2009, p.216).   

Sintetizando, o afectus é a reciprocidade entre capacidade (potência) e 

felicidade que constitui a base da autonomia do indivíduo na teoria de Espinosa. É 

importante citar que Espinosa nos mostra com sua filosofia, o caminho da liberdade 

e do poder da mente sobre os afetos, esse caminho que pode parecer muito árduo, 

entretanto pode ser encontrado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A trajetória da pesquisa, baseada nos autores estudados e nas falas dos 

protagonistas, mostrou que a temática da inovação pedagógica apresenta diferentes 

conceitos podendo gerar inúmeras interpretações. Para facilitar a análise, os 

conceitos de tecnologia, educação e inovação foram agrupados em três grandes 

categorias, conforme figura 13. 

 Figura 13 – Desenho cartográfico do estudo 

 
Fonte: Produção da pesquisadora 
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Os resultados do estudo indicaram que as inovações pedagógicas no ensino 

superior, notadamente nos cursos de formação tecnológica, estão fundamentadas 

em três importantes pressupostos intimamente relacionados: Práxis, Gestão e 

Afectus.  

Isso significa dizer que, para os acadêmicos e professores dos Cursos 

Superiores de Tecnologia analisados, a atividade docente inovadora requer uma 

ação intencional organizada; uma atitude criativa diante do conhecimento e das 

formas de realizar a transposição didática desse conhecimento; uma abertura para a 

expressão das possibilidades de pensar e de agir dos alunos; e uma capacidade de 

estabelecer uma relação inter-pessoal verdadeiramente alegre e potencial, uma 

relação que os afete, que os impulsione para novas formas de vida e de 

aprendizagem.     

Melhor dizendo, pode-se afirmar que na práxis docente operam-se de modo 

sinérgico o planejamento do ensino, a associação da teoria com a prática e a 

atividade criadora. Nesse sentido os sujeitos da pesquisa consideraram como 

critérios importantes na inovação pedagógica: aulas preparadas, claras e objetivas; 

avaliações bem elaboradas; estratégias diferenciadas; domínio de conteúdo; 

articulação da teoria e prática; promoção de discussão; socialização do 

conhecimento; estimulo a criatividade, inventividade e imaginação. 

A Gestão implica no protagonismo e na gestão participativa como atividades 

da práxis, nas quais os alunos participam das decisões pedagógicas e acompanham 

sua experiência de aprendizagem, desde a concepção até a avaliação dos 

resultados. Sendo que a participação dos alunos nas práticas pedagógicas é 

condição essencial para a própria aprendizagem. Nessa categoria, os sujeitos da 

pesquisa evidenciaram a qualidade do professor que: estimula os alunos a 

buscarem melhor resultado; a participarem, a interagirem e a criarem. Também foi 

considerado inovador o professor determinado  e  criativo, que valoriza a experiência 

dos alunos, deixando-os manifestarem sua opinião. 

 A categoria afectus refere-se à capacidade do docente de potencializar sua 

ação e preservar o esforço vital do aluno no seu processo de aprendizagem. É a 

reciprocidade entre capacidade (potência) e felicidade que constitui a base da 

autonomia do indivíduo na teoria de Espinosa, que mostra com sua filosofia, o 

caminho da liberdade e do poder da mente sobre os afetos. Definiu-se pelos termos 

Potência e Ética como subcategorias de análise. Por meio das falas de alunos e 
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professores foi possível detectar a mediação entre as subjetividades dos envolvidos 

e o conhecimento, como por exemplo: Ensina com amor, dedicação e 

profissionalismo; é receptivo, afetivo e flexível; tem bom humor; conhece seus 

alunos e suas limitações, por isso os encoraja e incentiva, valorizando-os e dando 

oportunidades. Em relação à ética profissional, ficaram claros alguns valores do 

docente inovador, como: Respeito; Comprometimento; Responsabilidade; 

interatividade; coerência; sinceridade e autenticidade.  

 Percebeu-se pelos resultados do estudo que os alunos consideram como 

inovadores os professores que valorizam a produção dos alunos; que relacionam o 

conhecimento científico com o conhecimento/experiência que o aluno já possui; 

fazem avaliação da disciplina, solicitando um feedback e,  estimulam processos 

intelectuais mais complexos e não repetitivos, ensinando a pensar, facilitando dessa 

forma a aprendizagem. 

Os resultados dos estudos permitem considerar que o equilíbrio entre os três 

pressupostos identificados – práxis, gestão e afectus – são determinantes para a 

caracterização da inovação pedagógica. Esses pressupostos, todavia, assumem 

maior visibilidade e relevância nos cursos de tecnologia dadas as características 

proeminentes dessa formação: 

1.  Formação técnico-científica e profissional que emprega o conhecimento 

científico para a prática –  daí a relevância da práxis;   

2. Formação para quem a técnica, como atividade regular, metódica e 

consciente, representa a execução das possibilidades inventivas e 

existenciais do homem – daí a relevância de um professor que planeja sua 

ação com criatividade, imaginação e inventividade; 

3. Formação que requer envolvimento das artes, das habilidades do fazer, e de 

forma geral, dos modos de produzir, criar alguma coisa – daí a relevância do 

protagonismo do aluno, de sua atuação reflexiva no processo de 

aprendizagem e de criação;  

4. Formação que exige a consciência do trabalho profissional, de modo a não 

somente explicar o que faz, mas principalmente por que o faz – daí a 

relevância da instituição de um espaço de confiança e de relações inter-

pessoais na qual os alunos sintam-se afetados nas suas possibilidades de 

aprender. 
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Um professor inovador tem a capacidade de ver as coisas sob um novo ponto 

de vista, é questionador, promove interação com os alunos, acompanha sua 

evolução, respeitando-os e valorizando o seu conhecimento. Combina roteiros 

previsíveis, elaborados com diferentes estratégias e caminhos, com roteiros semi-

desconhecidos onde não é tão especialista, propõe que a turma fique mais atenta 

para obter um aprendizado coletivo.  

Este estudo foi educativo para os atores envolvidos, pois mostrou a variedade 

de percepções que os diferentes participantes ofereceram sobre o ensinar na 

universidade e em torno das inovações das quais eles são os protagonistas.  

A experiência do grupo focal como estratégia de pesquisa foi muito profícua, 

pois possibilitou não apenas conhecer os pensamentos de cada professor, mas 

principalmente criar um espaço de confiança, de reflexão sobre a identidade e 

atividade docente. 

 O presente estudo identificou que existem professores inovadores no ensino 

superior de tecnologia, professores esses, indicados pelos seus alunos por 

apresentarem características inovadoras. Entretanto, mediante este resultado, um 

novo questionamento se faz: Será que esses professores inovadores encontram 

alunos inovadores em sala de aula, ou eles são pragmáticos e conservadores?  

Para responder a esse questionamento e para ampliação da discussão do 

referido tema, sugerem-se novos estudos, envolvendo os indicadores mais 

presentes nas falas de todos os sujeitos, identificando se os alunos dos cursos 

superiores de tecnologia também possuem características inovadoras.   
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APÊNDICE A – Questionário 
 
O processo de ensino e aprendizagem universitário: inovação e formação 
tecnológica em questão. 
 Você que escolheu um curso superior de formação tecnológica para estudar e 
está prestes a se formar, está sendo convidado para participar da presente 
pesquisa, que se refere ao projeto de dissertação de Mestrado Acadêmico em 
Educação. O estudo busca analisar as práticas de ensino e aprendizagem 
universitário nos cursos de tecnologia para identificar  possibilidades de inovação 
educacional.  
 Para atingir esse objetivo é necessário conhecer o perfil de aprendizagem dos 
alunos que freqüentam esses cursos, assim como o modo de ensinar dos seus 
professores. 
Para isso precisamos, inicialmente, conhecer seu perfil e o modo como você 
aprende: 
 

1. Identificação do acadêmico: 

1. Idade:  
 
(   ) de 17 a 25       (   ) de 26 a 35   
(   ) de 36 a 45       (   ) de 46 a 53   
(   ) de 54 e mais  
 
2. Sexo:     
(   )   Feminino       (   ) Masculino  
 
3 Estado civil:   
(   ) solteiro           (   )  casado    
(   ) viúvo(a)          (   ) separado(a)   
(   ) divorciado(a)  (   ) outro 
 
 
2. Experiência e modalidade de 

aprendizagem  
1. Modalidade de ensino médio que 

você concluiu: 
(    ) Ensino médio comum   
(    ) Curso técnico  
(    ) Magistério  
(    ) Supletivo 

 
 
 2. Você ficou algum tempo sem 
estudar antes de ingressar na 
universidade? 
(   )  Sim      (    ) Não 
Em caso positivo, indique quanto 
tempo 
(    ) Menos de 1 ano 
(    ) De 1 ano a 5 anos  
(    ) De 6 anos a mais 
 
3. A universidade exige do aluno 
envolvimento e estudos mais 
complexos.  
Como você costuma estudar? 
(Assinale apenas uma alternativa). 
(   ) Individualmente, em casa 
(   ) Individualmente, na universidade 
(   ) Em grupos de estudo, em casa 
(   ) Em grupos de estudo, na 
universidade 
(    ) Não estudo além da sala de aula 
 

4. Qual o recurso mais utilizado para estudar? (Assinale apenas uma 
alternativa). 
(    ) Internet/computador 
(    ) Apostilas 
(    ) Livros, cadernos e provas anteriores 
(    ) Laboratório 
(    ) Anotações pessoais 
(  )Outra. Qual?    _____________________________________________________
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4  Como você aprende? (Assinale todas as alternativas utilizando a escala). 
 

Modalidade de aprendizagem Sempre Quase sempre Raramente Nunca 
Fazer/praticar     
Ler     
Ler/escrever     
Ouvir     
Visualizar     
Ouvir/visualizar     
Pesquisar     

 
 Modalidades de ensino 

            Considera-se inovador o professor que apresenta as seguintes 
CARACTERÍSTICAS: 

• Rompe com a forma tradicional de ensinar e aprender, utilizando recursos 
diversificados; 

• Envolve os alunos no que está ensinando; 
• Considera os alunos como sujeitos que participam da experiência das aulas; e 

das decisões pedagógicas; 
• Articula saber científico com o saber popular e a teoria com a prática; 
• Valoriza a produção pessoal, original e criativa, estimulando processos 

intelectuais mais complexos e não repetitivos; 
• Faz avaliação da disciplina, solicitando um feedback dos alunos, quanto ao 

conteúdo e dinâmica das aulas. 
 

Considere as características acima para responder as perguntas que seguem 
1. No seu curso existem professores com perfil inovador?  
(    ) Sim                        (   ) Não 
 
Em caso positivo defina em ordem crescente (1º, 2º, 3º, ...) as características 
predominantes nesses  professor(es): 
(   ) Suas aulas são diferentes da 

forma tradicional de ensinar; 
( ) Envolve os alunos no que está 

ensinando; 
(    ) Valoriza e respeita a participação 

dos alunos nas aulas;  
(   ) Relaciona o conhecimento 

científico com o 
conhecimento/experiência que o 
aluno já  domina; 

(    ) Relaciona a teoria com a prática; 
(    ) Valoriza a produção pessoal, 

original e criativa; 
(   ) Estimula processos intelectuais 

mais complexos e não repetitivos 
(isto é, ensina a pensar); 

(   ) Faz avaliação da disciplina 
solicitando um feedback dos 

alunos quanto ao conteúdo e a  
dinâmica das aulas; 

(    ) Utiliza estratégias diferenciadas       
 
2.Esses professores apresentam 
outras características que você 
considera inovadora e que merecem 
ser evidenciadas?  
(   ) Não    (    )  Sim   Quais? Cite 
duas. 
_______________________________
_______________________________ 
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7 Nomeie um, dois ou três professores que apresentam ou apresentaram essas 
características no decorrer do seu curso. 
_____________________     ________________________    
____________________ 
8 Justifique sua escolha: _______________________________________________



APÊNDICE B - Roteiro de temas (Grupo Focal) 

 
Projeto: O processo de ensino e aprendizagem universitário: inovação e formação 
tecnológica em questão.  
Entrevistados: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Data da Entrevista: _______________ Local: __________________________ 
Horário de inicio: ________________ Horário de término: ________________ 
Mediadores: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Etapas: 

1º momento – Início 

Esclarecimentos pelo pesquisador/ mediador: apresentação dos propósitos da 

entrevista, tempo de duração, dinâmica de funcionamento, procedimentos para 

registro da sessão (gravação de áudio, anotação pelo observador) e procedimentos 

para prover a segurança dos entrevistados, inclusive às medidas de proteção e 

confidencialidade. 

2º momento – Desenvolvimento da sessão norteada pelo guia de tópico: 

a) O que lhes vem em mente quando falamos de inovação pedagógica? 

b) Cunha (1998) que estuda a questão da pedagogia universitária define alguns 

pressupostos para a inovação pedagógica:  

•   Ruptura com a forma tradicional de ensinar e aprender e/ou com os 

procedimentos acadêmicos inspirados nos princípios positivistas da ciência 

moderna; 

•   Gestão participativa, por meio da qual os sujeitos do processo inovador são 

protagonistas da experiência, desde a concepção até a análise dos 

resultados; 

•   Reconfiguração dos saberes, com a anulação ou diminuição das clássicas 

dualidades entre saber científico/saber popular, ciência/cultura, 

educação/trabalho, etc; 



 
 

•   Reorganização da relação teoria/prática, rompendo com a clássica 

preposição de que a teoria precede a prática, dicotomizando a visão 

totalidade; 

•   Perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e 

avaliação da experiência desenvolvida; 

•   Mediação entre as subjetividades dos envolvidos e o conhecimento, 

englobando a dimensão das relações e do gosto, do respeito mútuo, dos 

laços que se estabelecem entre os sujeitos e o que se propõe conhecer; 

•   Protagonismo, compreendido como a participação dos alunos nas decisões 

pedagógicas, valorização da produção pessoal, original e criativa dos 

estudantes, estimulando processos intelectuais mais complexos e não 

repetitivos. 

 

c) Com base no que vocês descreveram e nas definições apresentadas pela autora 

o que vocês poderiam comentar. 

 

d) Como transparecem as questões de inovação no seu dia a dia na sala de aula? 

e) Qual é sua percepção sobre a maneira com a qual o aluno aprende? 

f) Que relação é possível estabelecer entre o modo como vocês ensinam e o modo 

como o aluno aprende. 

 

3º momento – Sugestões e críticas e encerramento da sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Diretor do 
CECIESA- CTL 

 
Solicita-se a autorização para realização da pesquisa junto aos Cursos 

Superiores de Tecnologia do CECIESA COM (Cosmetologia e Estética e Design de 

Interiores do Campus de Balneário Camboriú e os Cursos de Produção Publicitária e 

Design Gráfico da Unidade Ilha) que estão sob sua responsabilidade. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: O processo de ensino e aprendizagem universitário: inovação e 

formação tecnológica em questão. 

 

Pesquisador responsável: 
Regina Célia Linhares Hostins - http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Telefone para contato: (47) 3261-1205 
Pesquisador Participante:  
Fátima Cecilia Poleto Piazza - http://lattes.cnpq.br/5249408657198125 
Telefone para contato: (47) 9918-1817 
  

 A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de ensino e aprendizagem 

universitário nos cursos superiores de tecnologia identificando suas possibilidades 

de inovação educacional. 

 É de caráter qualitativo exploratório e utilizará como fonte de pesquisa alunos 

e professores de cursos superiores de tecnologia e documentos relacionados à 

atividade docente. Portanto, trata-se de pesquisa de campo e documental que 

propõe a análise do processo de ensino-aprendizagem universitário enfocando o 

ponto de vista dos professores e dos alunos mediante o uso da entrevista semi-

estruturada individual e grupal. 

 O grupo focal é uma técnica realizada em grupo, cujas reuniões têm 

características definidas quanto a proposta, tamanho, composição e procedimentos 

de condução. Os dados produzidos por meio dessa técnica são transcritos das 

discussões do grupo, acrescentados por anotações e reflexões do moderador ou 

observador, caso existam. 

Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados: 

1. Questionário com perguntas abertas e fechadas que será aplicada aos 

alunos;  

2. Entrevista semi-estruturada (técnica de grupo focal) que será realizada 



 
 

com professores;  

3. Análise documental dos planos de ensino das disciplinas ministradas pelos  

professores indicados. 

Cabe esclarecer que será solicitado autorização e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do Diretor do CECIESA COM para a realização 

da pesquisa com os cursos de Cosmetologia e Estética, Design de Interiores, 

Produção Publicitária e Design Gráfico. 

A pesquisadora e a orientadora comprometem-se em assegurar a 

confidencialidade e a privacidade dos alunos e docentes, mantendo sigilo absoluto 

sobre a identidade dos mesmos e das informações coletas nos documentos.  

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados à banca examinadora da 

dissertação, por meio de Defesa Pública (junho 2011) e para os professores dos 

cursos de Tecnologia do CECIESA COM, em reunião a ser agendada na Formação 

Continuada subseqüente (fevereiro 2012). 

 Pretende-se disponibilizar uma cópia do trabalho final na Biblioteca Central do 

campus de Itajaí.  

Etapas da Pesquisa: 

  

Primeira etapa  

 

 Utilizar-se-á o questionário como instrumento de coleta de dados, contendo 

perguntas abertas e fechadas. Esse instrumento de acordo com Chizzotti (2006) 

consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, relacionadas ao tema da 

pesquisa, dispostas de forma sistemática em itens, com o objetivo de obter 

respostas dos entrevistados por escrito ou verbalmente. 

 O questionário será realizado com todos os alunos do último período dos 

cursos em estudo (2010/1) nos meses de abril e maio, verificando seu perfil de 

formação, modalidades de aprendizagem, definições quanto ao perfil do professor 

inovador e atividades inovadoras por ele praticadas. Na seqüência, os participantes 

identificarão entre os seus professores os 03 (três) que possuem essas 

características e que as utilizaram em sala de aula. 

 Posteriormente serão verificados os 05 (cinco) professores mais citados pelos 

alunos de cada curso em estudo, e estes participarão da segunda etapa da 



 
 

pesquisa. 

 

Segunda etapa: 

 

 Acontecerá durante a formação continuada para docentes oferecida pela 

Instituição, em julho de 2010, por meio da técnica do grupo focal, conduzido pela 

pesquisadora e orientadora. 

 Serão trabalhados 02 (dois) grupos focais, sendo cada um com 10 (dez) 

professores, número este ideal para um bom resultado, visto que Stewart e 

Shamdasani (1990 apud MAY, 2004, p.151) observam que uma entrevista de grupo 

envolve de 8 a 10 pessoas, são guiadas por um entrevistador, onde discutem os 

tópicos em pauta pelo período de 1h30min á 2h30min.  

  

Nome do Pesquisador: _________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:_____________________________________________ 

 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 
Eu,_______________________________________  RG_____________________ 
CPF __________________________ abaixo assinado, autorizo a realização da 
pesquisa nos Cursos Superiores de Tecnologia do CECIESA COM, supra citados. 
Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos, assim como garantia da preservação do anonimato dos docentes, alunos 
e documentos envolvidos.  
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 
que isto leve a qualquer penalidade.  
Local e data: ____________________________________________________ 
Nome: _________________________________________________________ 
Assinatura do sujeito: ______________________________________________ 
Telefone para contato: _____________________________________________ 



 
 

APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
Participantes 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 
pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 
fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 
delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 
será penalizado (a) de forma alguma.   
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
Título do Projeto: O processo de ensino e aprendizagem universitário: inovação e 
formação tecnológica em questão. 
 
Pesquisador responsável: 
Regina Célia Linhares Hostins - http://lattes.cnpq.br/3614416302948755 
Telefone para contato: (47) 3261-1205 
Pesquisador participante:  
Fátima Cecilia Poleto Piazza - http://lattes.cnpq.br/5249408657198125 
Telefone para contato: (47) 9918-1817 
 

 A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de ensino e aprendizagem 

universitário nos cursos superiores de tecnologia identificando suas possibilidades 

de inovação educacional. 

 É de caráter qualitativo exploratório e utilizará como fonte de pesquisa alunos 

e professores de cursos superiores de tecnologia e documentos relacionados à 

atividade docente. Portanto, trata-se de pesquisa de campo e documental que 

propõe a análise do processo de ensino-aprendizagem universitário enfocando o 

ponto de vista dos professores e dos alunos mediante o uso da entrevista semi-

estruturada individual e grupal. 

 A técnica de grupo focal é um tipo de entrevista, realizada em grupo, cujas 

reuniões têm características definidas quanto a proposta, tamanho, composição e 

procedimentos de condução. Os dados produzidos por meio dessa técnica são 

transcritos das discussões do grupo, acrescentados por anotações e reflexões do 

moderador ou observador, caso existam. 

 

Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados: 

4. Questionário com perguntas abertas e fechadas que será aplicada aos 

alunos;  

5. Entrevista semi-estruturada (técnica de grupo focal) que será realizada 



 
 

com professores;  

6. Análise documental dos planos de ensino das disciplinas ministradas pelos  

professores indicados. 

Cabe esclarecer que será solicitado autorização e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do Diretor do CECIESA COM para a realização 

da pesquisa com os cursos de Cosmetologia e Estética, Design de Interiores, 

Produção Publicitária e Design Gráfico. 

A pesquisadora e a orientadora comprometem-se em assegurar a 

confidencialidade e a privacidade dos alunos e docentes, mantendo sigilo absoluto 

sobre a identidade dos mesmos e das informações coletas nos documentos.  

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados à banca examinadora da 

dissertação, por meio de Defesa Pública (junho 2011) e para os professores dos 

cursos de Tecnologia do CECIESA COM, em reunião a ser agendada na Formação 

Continuada subseqüente (fevereiro 2012). 

 Pretende-se disponibilizar uma cópia do trabalho final na Biblioteca Central do 

campus de Itajaí.  

  

Primeira etapa  

 

 Utilizar-se-á o questionário como instrumento de coleta de dados, contendo 

perguntas abertas e fechadas. Esse instrumento de acordo com Chizzotti (2006) 

consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, relacionadas ao tema da 

pesquisa, dispostas de forma sistemática em itens, com o objetivo de obter 

respostas dos entrevistados por escrito ou verbalmente. 

 O questionário será realizado com todos os alunos do último período dos 

cursos em estudo (2010/1) nos meses de abril e maio, verificando seu perfil de 

formação, modalidades de aprendizagem, definições quanto ao perfil do professor 

inovador e atividades inovadoras por ele praticadas. Na seqüência, os participantes 

identificarão entre os seus professores os 03 (três) que possuem essas 

características e que as utilizaram em sala de aula. 

 Posteriormente serão verificados os 05 (cinco) professores mais citados pelos 

alunos de cada curso em estudo, e estes participarão da segunda etapa da 

pesquisa. 



 
 

 

Segunda etapa: 

 

 Acontecerá durante a formação continuada para docentes oferecida pela 

Instituição, em julho de 2010, por meio da técnica do grupo focal, conduzido pela 

pesquisadora e orientadora. 

 Serão trabalhados 02 (dois) grupos focais, sendo cada um com 10 (dez) 

professores, número este ideal para um bom resultado, visto que Stewart e 

Shamdasani (1990 apud MAY, 2004, p.151) observam que uma entrevista de grupo 

envolve de 8 a 10 pessoas, são guiadas por um entrevistador, onde discutem os 

tópicos em pauta pelo período de 1h30min á 2h30min.  

 

Riscos e benefícios decorrentes da participação na pesquisa: 

            Acredita-se que os riscos e os benefícios da participação na pesquisa são 

bastante subjetivos, dado o fato de que o ser humano apresenta subjetividade um 

tanto quanto peculiares. No entanto, pode-se antecipar alguns aspectos de que os 

participantes poderão se beneficiar: 

• Refletir sobre a temática e rever suas práticas diante do projeto educativo 
escolar.  

• Promover e ampliar a discussão/estudo desta problemática em seu espaço de 
atuação profissional.  

• Contribuir para a experiência pessoal, no sentido de potencializar o sucesso 
da experiência que vem sendo realizada, entre outros.  

Nome do Pesquisador: ________________________________________________  
Assinatura do Pesquisador: _____________________________________________  
 
 
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
Eu,___________________________________________   

RG________________________ 

CPF __________________________ abaixo assinado, concordo em participar do 

presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 



 
 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data: ________________________________________________________ 

Nome: ______________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ____________________________________ 

Telefone para contato: _________________________________________________ 

 

 

 



 
 

APÊNDICE E - Termo de compromisso de utilização de dados 
 

Nós, abaixo assinadas, orientadora e mestranda, responsáveis pelo Trabalho de 

Conclusão de Mestrado (dissertação) intitulado “O processo de ensino e 

aprendizagem universitário: inovação e formação tecnológica em questão”. que irá 

utilizar os dados disponibilizados no projeto pedagógico e nos planos de ensino dos 

Cursos Superiores de Tecnologia do CECIESA COM, comprometemo-nos a manter 

a privacidade e a confiabilidade desses dados, preservando integralmente o 

anonimato dos docentes. Os dados somente serão usados nesse projeto. Qualquer 

outro uso que venha a ser planejado deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa 

e ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI. 

 

Itajaí SC, ____ de _________ de _________ 

 
 
 
__________________________                       __________________________ 
 Regina Célia Linhares Hostins                              Fátima Cecilia Poleto Piazza                               
                      Orientadora                                                                Mestranda                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE F – Gráficos com os resultados dos questionários aplicados com 
os alunos dos Cursos de CE, DI, DG e PP 
 
 

Identificação do acadêmico: 

Idade:   (   ) de 19 a 25     (   ) de 26 a 31     (   ) de 32 a 38    (   ) de 39 a 45   (   ) de 45 e mais 
 
 

Gráfico 1- Cosmetologia e Estética – Floripa 

Idade do acadêmico

48%

22%

19%

4%
7%

19 a 25: 13

26 a 31: 6

32 a 38: 5

39 a 45: 1

45 e mais: 2

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Gráfico 2 - Cosmetologia e Estética – 5 Especial  

Idade do acadêmico

46%

9%

27%

0%

18%

19 a 25: 5

26 a 31: 1

32 a 38: 3

39 a 45: 0

45 e mais: 2

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 3 - Cosmetologia e Estética – 5A 

Idade do acadêmico

95%

5%

0%

0%

0%

19 a 25: 19

26 a 31: 1

32 a 38: 0

39 a 45: 0

45 e mais: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Gráfico 4- Cosmetologia e Estética – 5B 

Idade do acadêmico

70%

15%

10%

5%
0%

19 a 25: 14

26 a 31: 3

32 a 38: 2

39 a 45: 1

45 e mais: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 5 – Design de Interiores  

Idade do acadêmico

66%0%

13%

4%

17%

19 a 25: 16

26 a 31: 0

32 a 38: 3

39 a 45: 1

45 e mais: 4

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 



 
 

Gráfico 6 – Designer Gráfico e Produção Publicitária  

Idade do acadêmico

50%

35%

15%

0%

0%

19 a 25: 10

26 a 31: 7

32 a 38: 3

39 a 45: 0

45 e mais: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Sexo:     (   )   Feminino             (   ) Masculino  
 
 

Gráfico 7 - Cosmetologia e Estética – Floripa 

Sexo

100%

0%

Feminino: 27

Masculino: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Gráfico 8 - Cosmetologia e Estética – 5 Especial 

Sexo

91%

9%

Feminino: 10

Masculino: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 9 - Cosmetologia e Estética – 5 A 

Sexo

100%

0%

Feminino: 20

Masculino: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 10 - Cosmetologia e Estética – 5B 

Sexo

100%

0%

Feminino: 20

Masculino: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 11 – Design de Interiores 

Sexo

87%

13%

Feminino: 21

Masculino: 3

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gráfico 12 – Design Gráfico e Produção Publicitária 

Sexo

40%

60%

Feminino: 8

Masculino: 12

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Estado civil: 

Gráfico 13 – Cosmetologia e Estética - Floripa  

Estado civil

62%

0%

4%

26%

4% 4%

Solteiro: 17

Viúvo (a): 0

Divorciado (a): 1

Casado (a): 7

Separado (a): 1

Outro: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 14 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial 

Estado civil

46%

0%9%

36%

0%
9%

Solteiro: 5

Viúvo (a): 0

Divorciado (a): 1

Casado (a): 4

Separado (a): 0

Outro: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 
 

 



 
 

Gráfico 15 – Cosmetologia e Estética – 5 A 

Estado civil

95%

0%

0%

5%

0%

0%

Solteiro: 19

Viúvo (a): 0

Divorciado (a): 0

Casado (a): 1

Separado (a): 0

Outro: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 16 – Cosmetologia e Estética – 5 B 

Estado civil

85%

0%

0%
15%

0%

0%

Solteiro: 17

Viúvo (a): 0

Divorciado (a): 0

Casado (a): 3

Separado (a): 0

Outro: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Gráfico 17 – Design de Interiores 

Estado civil

83%

0%

4%

13%

0%

0%

Solteiro: 20

Viúvo (a): 0

Divorciado (a): 1

Casado (a): 3

Separado (a): 0

Outro: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 18 – Design Gráfico e Produção Publicitária 

Estado civil

70%0%

0%

25%

0%

5%

Solteiro: 14

Viúvo (a): 0

Divorciado (a): 0

Casado (a): 5

Separado (a): 0

Outro: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
I) Experiência e modalidade de aprendizagem 

 
1. Modalidade de ensino médio que você concluiu: 
 

 
Gráfico 19 – Cosmetologia e Estética – Floripa  

Modalidade de ensino médio que concluiu

55%

19%

7%

19%

Ensino méd comum: 15

Curso técnico: 5

Magistério: 2

supletivo: 5

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Gráfico 20 – Cosmetologia e Estética – 5A 

Modalidade de ensino médio que concluiu

75%

20%

0%

5%

Ensino méd comum: 15

Curso técnino: 4

Magistério: 0

supletivo: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 21 – Cosmetologia e Estética – 5B 

Modalidade de ensino médio que concluiu

75%

25%

0%

0%

Ensino méd comum: 15

Curso técnico: 5

Magistério: 0

supletivo: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 22 – Design de Interiores 

Modalidade de ensino médio que concluiu

75%

8%

13%
4%

Ensino méd comum: 18

Curso técnico: 2

Magistério: 3

supletivo: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 



 
 

Gráfico 23 – Design gráfico e Produção publicitária 

Modalidade de ensino médio que concluiu

90%

5%

0%

5%

Ensino méd comum: 18

Curso técnico: 1

Magistério: 0

supletivo: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
Você ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar na universidade? 
Em caso positivo, indique quanto tempo 
 

Gráfico 24 – Cosmetologia e Estética - Floripa 

Ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar 
na universidade?

59%

41%
Sim: 16 

Não: 11

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Gráfico 25 – Cosmetologia e Estética - Floripa 

 

Em caso positivo, indique quanto tempo

13%

49%

38%
Menos de 1 ano: 2

De 1 a 5 anos: 8

De 6 anos a mais: 6

 
Fonte: Dados da pesquisa 



 
 

Gráfico 26 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial 

Ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar 
na universidade?

73%

27%

Sim: 8

Não: 3

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 27 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial 

Em caso positivo, indique quanto tempo

13%

38%

49%

Menos de 1 ano: 1

De 1 a 5 anos: 3

De 6 anos a mais: 4

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 28 – Cosmetologia e Estética – 5A 

Ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar 
na universidade?

25%

75%

Sim: 5

Não: 15

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 



 
 

Gráfico 29 – Cosmetologia e Estética – 5 A 

Em caso positivo, indique quanto tempo

40%

40%

20%

Menos de 1 ano: 2

De 1 a 5 anos: 2

De 6 anos a mais: 1

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 30 – Cosmetologia e Estética – 5B 

Ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar 
na universidade?

40%

60%

Sim: 8

Não: 12

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 31 – Cosmetologia e Estética – 5B 

Em caso positivo, indique quanto tempo

25%

50%

25%

Menos de 1 ano: 2

De 1 a 5 anos: 4

De 6 anos a mais: 2

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 



 
 

Gráfico 32 – Design de Interiores 

Ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar 
na universidade?

50%50%
Sim: 12

Não: 12

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 33 – Design de Interiores 

Em caso positivo, indique quanto tempo

8%

42%

50%

Menos de 1 ano: 1

De 1 a 5 anos: 5

De 6 anos a mais: 6

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 34 – Design de Gráfico e Produção Publicitária 

Ficou algum tempo sem estudar antes de ingressar 
na universidade?

70%

30%

Sim: 14

Não: 6

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 



 
 

Gráfico 35 – Design de Gráfico e Produção Publicitária 

Em caso positivo, indique quanto tempo

0%

86%

14%

Menos de 1 ano: 0

De 1 a 5 anos: 12

De 6 anos a mais: 2

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
A universidade exige do aluno envolvimento e estudos mais complexos 
 

Gráfico 36 – Cosmetologia e Estética - FLoripa 

Como você costuma estudar?

88%

4%

4%

0%

4%

Individualmente, em
casa: 24

Individualmente, na
universidade: 1

Em grupos de estudo,
em casa: 1

Em grupos de estudo,
na universidade: 0

Não estudo além da
sala de aula: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 37 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial 

Como você costuma estudar?

46%

9%
9%

18%

18% Individualmente, em
casa: 5

Individualmente, na
universidade: 

Em grupos de estudo,
em casa: 1

Em grupos de estudo,
na universidade: 2

Não estudo além da
sala de aula: 2

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 38 – Cosmetologia e Estética – 5A 

Como você costuma estudar?

75%

10%

5%

5% 5%
Individualmente, em
casa: 15

Individualmente, na
universidade: 2

Em grupos de estudo,
em casa: 1

Em grupos de estudo,
na universidade: 1

Não estudo além da
sala de aula: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 39 – Cosmetologia e Estética – 5 B 

Como você costuma estudar?

100%

0%

0%

0%

0% Individualmente, em
casa: 20

Individualmente, na
universidade: 0

Em grupos de estudo,
em casa: 0

Em grupos de estudo,
na universidade: 0

Não estudo além da
sala de aula: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



 
 

Gráfico 40 – Design de Interiores 

Como você costuma estudar?

66%0%

21%

13%
0%

Individualmente, em
casa: 16

Individualmente, na
universidade: 0

Em grupos de estudo,
em casa: 5

Em grupos de estudo,
na universidade: 3

Não estudo além da
sala de aula: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 41 – Design Gráfico e Produção Publicitária 

Como você costuma estudar?

75%

5%

0%

0%
20% Individualmente, em

casa: 15

Individualmente, na
universidade: 1

Em grupos de estudo,
em casa: 0

Em grupos de estudo,
na universidade: 0

Não estudo além da
sala de aula: 4

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quais os recursos mais utilizados para estudar? (Defina em ordem crescente: 
1º, 2º e 3º). 
 

Gráfico 42 – Cosmetologia e Estética – Floripa 

Quais os recursos mais utilizados para estudar?

32%

24%

16%

7%

21%
0%

Internet/computador 

Apostilas

Livros

Laboratório

Anotações pessoais

Outra

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 43 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial 

Quais os recursos mais utilizados para estudar?

37%

29%

16%

8%

5%
5%

Internet/computador    

Apostilas

Livros

Laboratório

Anotações pessoais

Outra

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 44 – Cosmetologia e Estética – 5A 

Quais os recursos mais utilizados para estudar?

31%

31%

15%

8%

13%
2%

Internet/computador   

Apostilas

Livros

Laboratório

Anotações pessoais

Outra

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Gráfico 45 – Cosmetologia e Estética – 5B 

Quais os recursos mais utilizados para estudar?

30%

24%
19%

5%

22%
0%

Internet/computador   

Apostilas

Livros

Laboratório

Anotações pessoais

Outra

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Gráfico 46 – Design de Interiores 

Quais os recursos mais utilizados para estudar?

46%

16%

20%

8%

10% 0%

Internet/computador    

Apostilas

Livros

Laboratório

Anotações pessoais

Outra

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



 
 

Gráfico 47 – Design Gráfico e Produção Publicitária 

Quais os recursos mais utilizados para estudar?

36%

4%

19%

25%

16%
0%

Internet/computador   

Apostilas

Livros

Laboratório

Anotações pessoais

Outra: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
  
Modalidades de aprendizagem  
 

Gráfico 48 – Cosmetologia e Estética – Floripa 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 49 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial  
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Fonte: Dados da pesquisa 



 
 

Gráfico 50 – Cosmetologia e Estética – 5A 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 
Gráfico 51 – Cosmetologia e Estética – 5B 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Gráfico 52 – Design de Interiores  
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 53 – Design Gráfico e Produção Publicitária 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Gráfico 54 – Cosmetologia e Estética - Floripa  

No seu curso existem professores com perfil 
inovador?

96%

4%

Sim: 26

Não: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 55 – Cosmetologia e Estética - Floripa  

Em caso positivo defina em ordem as 
características predominantes

10%

6%

9%

17%

8%12%

10%

15%

13%
Aulas diferentes

Envolve alunos

Valoriza

Conhecimento

Teoria

Produção

Estimula

Avaliação

Estratégias

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 56 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial  

No seu curso existem professores com perfil 
inovador?

91%

9%

Sim: 10

Não: 1

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 57 – Cosmetologia e Estética – 5 Especial  

Em caso positivo defina em ordem as 
características predominantes

9%

8%

12%

13%

11%
16%

12%
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6% Aulas diferentes

Envolve alunos

Valoriza

Conhecimento

Teoria

Produção

Estimula

Avaliação

Estratégias

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 58 – Cosmetologia e Estética – 5A  

No seu curso existem professores com perfil 
inovador?

100%

0%

Sim: 20

Não: 0

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 59 – Cosmetologia e Estética – 5A  

Em caso positivo defina em ordem as 
características predominantes

7%
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16%
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Gráfico 60 – Cosmetologia e Estética – 5B  

No seu curso existem professores com perfil 
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Gráfico 61 – Cosmetologia e Estética – 5B  

Em caso positivo defina em ordem as 
características predominantes
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Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gráfico 62 – Design de Interiores 
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Gráfico 63 – Design de Interiores 
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Gráfico 64 – Design Gráfico e Produção Publicitária 
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Gráfico 65 – Design Gráfico e Produção Publicitária 

Em caso positivo defina em ordem as 
características predominantes
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APÊNDICE G – Documento Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Univali. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


