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Resumen 
En la presente Comunicación un tema que es de las instituciones educativas frecuentes 
y necesarias de todos los niveles en busca de posibilidades para una mejora efectiva de 
los indicadores educativos aprovechen innovaciones curriculares, aquí entendida como 
la movilización de recursos para la acción pedagógica adecuada a un contexto 
particular, la escuela busca satisfacer sus necesidades. Se propuso el estudio de un 
tema tan y supervisado por el profesor de Innovaciones Educativas Proyecto Curricular 
disciplina, la segunda mitad de 2015 Programa de Doctorado en Educación: Currículo, 
en una institución de educación superior (IES) de Brasil, a partir de estudios de 
situaciones concretas en diferentes instituciones nacionales y extranjeras de educación 
y apoyo teórico en autores como: Hernández (2000); Canario (2006); Masetto (2004) 
Carbonell (2002). 
 
Resumo 
Na presente comunicação um assunto que é frequente e necessário às instituições de 
ensino de todos os níveis que buscam por possibilidades para uma efetiva melhora nos 
indicadores educacionais: apreender inovações curriculares, aqui entendidas como 
mobilização de recursos para uma ação pedagógica adequada a determinado contexto 
escolar buscando atender suas necessidades. O estudo de tal tema foi proposto e 
orientado pelo professor da disciplina Inovações Educacionais em Projetos 
Curriculares, segundo semestre de 2015, no Programa de Doutorado em Educação: 
Currículo, em uma instituição de Ensino Superior (IES) brasileira, a partir de estudos de 
situações concretas em diferentes instituições educacionais nacionais e estrangeiras, e 
aporte teórico em autores como: Hernandez (2000); Canário (2006); Masetto (2004), 
Carbonell (2002). 
 
Introdução 
É difundida a ideia de que se vive num momento histórico e sem precedentes com 
relação ao desenvolvimento, principalmente diante da evolução tecnológica, o que faz 
com que a atual sociedade seja reconhecida como a Sociedade da Tecnologia e do 
Conhecimento.  
Esse movimento tem provocado mudanças no cotidiano das pessoas, nas construções 
que fazem do mundo e no papel cumprido por elas. Hoje se tem outros entendimentos 
e concepções com relação às necessidades e produção de novos conhecimentos: são 
muitas suas fontes, advém em grande quantidade e vasta a facilidade para seu acesso.  
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Exige-se então educação continuada, aprendizagens permanentes, formação e carreira 
de profissionais competentes, pesquisas, reflexões sobre novas questões envolvendo 
valores e referenciais. Em Masetto (2012, p.15), encontramos que “vivemos uma 
cultura do novo”. 
O “Inovar”, na educação, pode ser entendido como: inventar ou modificar algo, ter 
criatividade, metodologias, utilização de instrumentos e equipamentos  – mas numa 
perspectiva talvez mais assertiva,  entende-se inovação na educação superior como 
um conjunto de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da 
organização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por 
reflexões sobre concepções intrínsecas à missão do ensino superior (Masetto, 2012, 
p.18).  
Pensando em qualidade nos cursos de graduação, compreendendo o movimento 
imposto pela globalização com relação às atuais necessidades de formação pessoal e 
laboral, foi proposto à turma da disciplina Inovação Educacional em Projetos 
Curriculares, segundo semestre de 2015, Programa de Doutorado em Educação: 
Currículo, em uma IES brasileira, fortalecer, através de estudos de situações concretas 
em diferentes instituições de ensino, nacionais e estrangeiras, e aporte teórico em 
autores como: Hernandez (2000); Canário (2006); Masetto (2004), Carbonell (2002) no 
âmbito de Currículos Inovadores, tal questão. Las comunicaciones tendrán una 
extensión máxima de 5 páginas o 2000 palabras, incluida bibliografía y posibles anexos. 
 
Marco teórico 
Aproximação a um conceito de Currículo Inovador 
A palavra inovação traz diferentes perspectivas. Muitas com conotação somente 
metodológica ou instrumental, práticas diferentes, uso de tecnologia de informação e 
comunicação, porém, em acordo com as reflexões feitas pelo grupo, percebe-se que a 
inovação curricular no ensino superior vai muito além. Ampla, necessária, política, 
processual,  deve ser construída a partir das ações estratégicas de quem as propõe: 
visão aberta  partindo da realidade concreta e social de onde se instala.  O currículo a 
ser desenvolvido deve manter a universidade alinhada às atuais necessidades sociais e 
formação de cidadãos em um tempo histórico marcado (Pereira, 2010).   
Nessa perspectiva, indispensáveis mudanças paradigmáticas: na cultura educacional, 
no sistema e no currículo – ampliação de suas ações e sua organização como tempo e 
espaço formativo. Ele deve ser o caminho para a promoção do indivíduo de forma 
integral. 
Nos projetos selecionados percebeu-se atos curriculares diferenciados e repetidos, o 
que o grupo, no primeiro momento do trabalho, tomou como possíveis indicadores de 
inovação curricular, conforme quadro abaixo: 
 
Tabla 1 
Contexto  x Partir da realidade concreta e social 
Compromisso e comprometimento x Do corpo docente 

x Do corpo discente  
x Da comunidade escolar 
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x Na elaboração de um projeto novo 
x Com os princípios de aprendizagem e epistemológicos 

Princípios de Aprendizagem x Educação integral: formação ampla (humanista) - 
condições para acesso e permanência na universidade 

x Promoção de inclusão social e valorização da cultura 
(significação) 

x Atitude de responsabilidade do aluno em sua formação 
x Valorização do desenvolvimento da autonomia 
x Processo de aprendizagem colaborativa 
x Aprendizagem por descoberta e ação, valorizando a 

iniciativa do aluno 
x Formação do aluno como produtor do conhecimento 

Princípios Epistemológicos x Construção do conhecimento a partir da pesquisa 
x Ideias, concepções e ações interdisciplinares 
x Dialogicidade entre o conhecimento técnico, científico 

e social 
Organização Curricular x Flexibilidade 

x Não disciplinar 
x Por problemas (situação profissional concreta), por 

projetos, por módulo, por núcleos, eixos e unidade 
temática 

x Intervenção social da comunidade 
x Atividades complementares integrativas 
x No planejamento e acompanhamento das ações e 

avaliações contínuas 
Organização dos conteúdos 
Curriculares 

x Por temas, por problemas, por projetos 
x Integrados 
x Interdisciplinares 

Metodologia x Ativa e participativa 
x Aprendizagem com pesquisa 
x Integração teoria e prática 
x Valorização das práticas pedagógicas 
x Atividade de produção do conhecimento 
x Subversão da relação de poder na sala de aula 

Processo de Avaliação: x Avaliação participativa e autônoma continua 
x Avaliação processual  e interdisciplinar  

Gestão Participativa  x Ambientes democráticos 
Corpo Docente x Papel de Mediador 

x Formação continuada na ação 
x Abertura para inusitadas parcerias 
x Alta expectativa com relação ao aluno 
x Ressignificação da cultura funcional docente 
x Professor Inovador 

Fonte: Material construído em aula - alunos da disciplina Inovação Educacional em 
Projetos Curriculares, segundo semestre de 2015, no Programa de Doutorado em 
Educação: Currículo, em uma IES brasileira. 
 
O trabalho na disciplina, ainda em andamento, já tem como percepção que a questão 
fundamental do processo criado para fins de inovação curricular reside na articulação 
dos indicadores e participação de todos os envolvidos: comunidade instalada e 
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comunidade escolar, com comportamentos, objetivos e ações definidos. O novo pode 
provocar, explorar, realizar, construir. Mas na indeterminação dessas ações, os riscos 
podem ser certeiros e o modelo tradicional alicerçado. 
Partindo desse primeiro estudo, mais reflexões orientadas e posteriores em aulas 
durante o semestre viu-se possível estabelecer direcionamentos que complementam a 
aproximação de um conceito de Currículo Inovador. 
O caminho que se fez caminhando... 
Inovação curricular - uma dinâmica ampla de ações necessárias para qualidade no 
processo de formação das pessoas. É política, processual, e construída a partir dos atos 
estratégicos de quem as propõe, partindo da necessidade de uma realidade concreta e 
social onde se instala. Integradora para uma formação integral. O currículo agora a ser 
desenvolvido, deve manter a universidade alinhada às atuais necessidades sociais e 
formação de cidadãos em um “tempo histórico marcado” (PEREIRA, 2010). 
Em Santos (2011), a inovação curricular no ensino superior no contexto educacional 
brasileiro, ainda é recente. Experiências foram apresentadas como resultado de 
alterações na política da educação a partir das Leis de Diretrizes e Bases – LDB de 
1996, que promoviam, entre outras, maior flexibilização curricular que a anterior 
5540/68 – um esquema rígido, mínimo e fechado de organização. 
Num processo inovador, indispensáveis são as mudanças/transformações 
paradigmáticas orientadas para a cultura, para o sistema e para o currículo 
educacional, e assim, é permitida à escolarização a ampliação de suas ações e sua 
organização como tempo e espaço formativo. Porque mudança pode ser gerada pela 
flexibilidade necessária como processo que é. Porque transformadora, aceita os 
diferentes pontos de vista, concepções, organização e orientação educacional dos 
envolvidos, integrando-as. O intercâmbio das ideias, dos questionamentos, das buscas 
por respostas e redirecionamento, inclusive de ações, enriquece o processo. 
Situar o aluno como protagonista no processo ensino-aprendizagem, por meio de 
metodologias ativas e participativas, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, 
procedimental, afetivo/emocional e atitudinal, mais habilidades técnicas e científicas, 
quando da formação profissional, requer nova forma de trabalhar nas instituições de 
ensino. 
Como todo processo educativo um projeto inovador não apresenta neutralidade. 
Surge do contexto de determinada concepção educacional. Sua criação e 
implementação dependem da vontade e do compromisso dos envolvidos, de um 
gerenciamento participativo e corresponsável, de reafirmações quanto ao papel 
profissional de cada um. Esse papel agora modificado requer um professor gestor e 
mediador, integrador de conhecimento e sentimentos afetivos, respeitoso, ético. Tal 
compromisso é gerado pelo sentimento de pertença, do conhecimento da identidade e 
história da instituição para que o diagnóstico das necessidades seja reconhecido e 
considerado, já que nunca parte do zero.  
O grupo constituinte deve constituir-se “como um grupo”. Uma nova postura de 
reconhecimento e escuta do outro cabe a todos os participantes. Importante à 
uniformidade das ideias sobre o projeto inovador, pois possibilita certo consenso em 
função de um possível encaminhamento para o atendimento das necessidades 
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encontradas. Formado por toda comunidade escolar, o grupo deve primar pelo 
acompanhamento do processo desde sua criação, lembrando que, pela própria 
dinâmica de um projeto, correções de rota, substituição e ampliações acontecem. 
Portanto, todo um cuidado com a formação continuada e de substitutos. 
A organização curricular deve se estabelecer por meio do ensino por alternância – ou 
seja, construir experiências e articular teoria e prática, sistematizar o conhecimento 
produzido. Os objetivos educacionais do processo como formação continuada, 
recursos tecnológicos, ensino por pesquisa, multi e interdisciplinaridade, 
desenvolvimento das habilidades, de competências, reflexões sobre os métodos a 
serem utilizados – preferencialmente ativos – conteúdos e avaliações devem ser 
claros, explícitos.  
Da avaliação, uma ressignificação de todo processo, práticas e utilização de constante 
feedback ao aprendiz traz a compreensão de uma avaliação processual, onde não só a 
elaboração do conhecimento é garantida ao aluno, mas motivação para o aprender. 
Esse exercício também contribui para a ampliação de conhecimento e formação do 
professor, agora, mediador pedagógico, onde numa relação horizontal, dialógica e de 
corresponsabilidade com seus alunos e com o aprender se sustentam. 
Sabe-se que transformações desse porte, vão exigir do grupo gerador e da Gestão da 
instituição envolvimento, comunicação, participação efetiva e uma postura onde o 
autoritarismo, resistência, atitudes omissas ou individuais não cabem.  Um clima 
democrático onde todos devem decidir e responder pelo projeto em todas as suas 
dimensões – onde o conflito será visto como forma positiva de criação e resolução de 
problemas, onde se faz possível “assumir riscos nas incertezas que envolvem o 
processo coletivo de ensinar e aprender” (Masetto, 2012, p. 34). 
 
Conclusão 
Concordando com Masetto (2012), projetos inovadores nas escolas ainda têm sentido 
desafiador, pois exige um escapar da conformação, um “descotidianizar”, um entender 
que o cotidiano traz ideias que são provisórias. É conhecer e reconhecer a realidade, 
captar o conhecimento nela construído e planejar intervenções que são necessárias. 
Não somos preparados para tais projetos, porém... A busca pela qualidade e diferença 
na educação nos instiga enquanto trajetória para nossa formação docente. O grupo 
entendeu a inovação como estímulo e contribuições pedagógicas possíveis. 
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