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Resumo: 

O impacto das novas fontes e dos novos recursos da tecnologia da informação e da comunicação 

que ampliam os espaços de produção de conhecimento e de pesquisa e as profundas mudanças 

na sociedade atuais impõem novos desafios e a necessidade de se repensar as concepções e a 



própria missão da Educação Superior. As mudanças nas concepções intrínsecas à missão da 

Educação Superior se relacionam à Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século 

XXI da UNESCO. Tal proposta coloca a importância da formação do cidadão responsável e do 

foco na formação permanente do docente, na função ética da universidade e na necessidade de 

cooperação academia-mundo do trabalho na busca de soluções para as necessidades da 

sociedade. A instituição de ensino superior, além disso, nos dias atuais, tem dividido o 

desenvolvimento do conhecimento com outros espaços e vem, ao longo dos anos, deixando de 

ter como pressuposto único a especialidade técnica e o conhecimento intelectual para assumir 

novos objetivos para o educando, como a facilidade para trabalhar em equipe, a pesquisa como 

premissa para a construção de novos conhecimentos, etc. O presente trabalho, fruto de uma 

pesquisa bibliográfica e documental, é uma reflexão a partir das leituras e discussões realizadas 

na disciplina “Inovação Educacional em Projetos Curriculares”, integrante do elenco curricular 

do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, ministrada pelo Prof. Dr. Marcos T. Masetto, sobre os temas da inovação 

educacional, da inovação no ensino superior e análise de experiências de projetos educacionais 

inovadores. Há certo consenso entre os pesquisadores de inovação educacional estudados, como 

Imbernón (2000), Hernández et al. (2000), Thurler (2001), Carbonell (2002), Camargo (2002), 

Canário (2006) Cunha (2008) e Masetto (2004, 2009), ao colocarem que as inovações 

educacionais não se realizam quando ocorrem apenas modificações pontuais em um aspecto de 

um projeto educacional. Para Hernández et al (2000), a inovação educacional está sempre ligada 

a questões ideológicas, sociais e econômicas e depende da conjuntura que emerge, da dimensão 

que adquire, de quem são seus promotores, da sua incidência e extensão. De acordo com 

Carbonell (2002:25), “as inovações se centram mais no processo que no produto; mais no 

caminho que no ponto de chegada”, e é, portanto, demorado modificar práticas e atitudes 

existentes nas instituições. Segundo Masetto (2009), para um projeto inovador se realizar é 

importante, desde seu início, a participação daqueles que irão construí-lo, pois o sentimento de 

“pertença” ao projeto é um aspecto fundamental para sua efetivação. O objetivo deste estudo 

sobre Inovação Educacional e, especificamente, sobre Inovação no Ensino Superior é refletir os 

conceitos de inovação educacional e mudança educacional com base em contribuições teóricas 

de diferentes autores e seus reflexos na formação do docente do ensino superior. Entende-se que 

a reflexão sobre o tema inovação no ensino superior torna-se uma necessidade emergente em 

nossos dias, visto as novas demandas que propõem alterações na cultura, nos saberes e fazeres 

institucionais. 
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Introdução 

O impacto das novas fontes e dos novos recursos da tecnologia da informação e da comunicação 

que ampliam os espaços de produção de conhecimento e de pesquisa e as profundas mudanças 

na sociedade atuais impõem novos desafios e a necessidade de se repensar as concepções e a 

própria missão da Educação Superior.  

As mudanças nas concepções intrínsecas à missão da Educação Superior se relacionam à 

Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI da UNESCO. Tal proposta coloca 

a importância da formação do cidadão responsável e do foco na formação permanente do 

docente, na função ética da universidade e na necessidade de cooperação academia-mundo do 

trabalho na busca de soluções para as necessidades da sociedade. A instituição de ensino 

superior, além disso, nos dias atuais, tem dividido o desenvolvimento do conhecimento com 

outros espaços e vem, ao longo dos anos, deixando de ter como pressuposto único a 

especialidade técnica e o conhecimento intelectual para assumir novos objetivos com o 

educando, como a facilidade para trabalhar em equipe, a pesquisa como premissa para a 

construção de novos conhecimentos, etc.  

O presente trabalho, fruto de uma pesquisa bibliográfica e documental, é uma reflexão a partir 

das leituras e discussões realizadas na disciplina “Inovação Educacional em Projetos 

Curriculares”, integrante do elenco curricular do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ministrada pelo Prof. Dr. Marcos 

Tarciso Masetto, sobre os temas da inovação educacional, da inovação no ensino superior e 

análise de experiências de projetos educacionais inovadores. 

O objetivo deste trabalho sobre Inovação Educacional e, especificamente, sobre Inovação no 

Ensino Superior é refletir os conceitos de inovação educacional e mudança educacional com 

base em contribuições teóricas de diferentes autores e seus reflexos na formação do docente do 

ensino superior. 

 

2 O conceito de inovação educacional e a inovação no ensino superior 

Este trabalho objetiva desenvolver um estudo crítico da parte teórica sobre inovação 

educacional e inovação na educação superior. 

 

2.1 Conceituando inovação educacional 

Estudar inovação educacional de acordo com Messina (2001) é complexo por algumas razões: 

primeiro, pela fragilidade teórica do conceito; segundo porque este conceito foi trabalhado 

como algo à parte das teorias sobre mudança na educação. Além disso, 



[...] acrescente-se o fato de que a inovação foi assumida como fim em si mesma e como 

a solução para problemas educacionais estruturais e complexos. Como decorrência, em 

nome da inovação, têm-se legitimado propostas conservadoras, homogeneizado 

políticas e práticas e promovido a repetição de propostas que não consideraram a 

diversidade dos contextos sociais e culturais (MESSINA, 2001: 226).  

 

Esta autora diferencia inovação de mudança. Para ela, a inovação se refere a um tipo de 

“mudança intencional, sistemática e autogerada” (2001:232).  

Há diferentes concepções sobre o que é uma inovação. Em termos gerais, como assinala Hord 

(1987 apud HERNÁNDEZ et al., 2000: 19) se refere a “qualquer aspecto novo  para um 

indivíduo dentro de um sistema”. Isso pode explicar que o que é inovação para uma pessoa pode 

não ser para outra. “Portanto, a definição do que constitui uma inovação resulta da confluência 

de uma pluralidade de olhares e opiniões que procedem daqueles que tem algum tipo de relação 

com ela” (HERNÁNDEZ et al., 2000:19).  

Em relação à inovação da educação percebe-se, pelos estudos feitos, que os conceitos estão 

sempre ligadas a questões ideológicas, sociais e econômicas e dependem da conjuntura que 

emergem, da dimensão que adquirem, de quem são seus promotores, da incidência e extensão 

que adquirem. As inovações que tiveram maior incidência foram as que deram uma resposta 

alternativa às necessidades da escola ou sociedade, fazendo parte de sua cultura e favorecendo 

melhorias na qualidade e sistemas de ensino. A inovação educacional se concretiza se houver 

por parte dos envolvidos a participação efetiva na elaboração, na construção, na adaptação, no 

planejamento, na execução e na avaliação. Percebe-se que as inovações vindas de ‘cima para 

baixo’, colocando a escola e os docentes como meros executores tende a fracassar, não 

produzindo e efeito esperado, visto que introduzir uma inovação em uma instância educativa 

pressupõe uma mudança planejada, com o propósito de dotar de capacidade a organização para 

satisfazer alguns objetivos.  

Outro aspecto importante estudado se relaciona ao fato de que reforma não é o mesmo que 

inovação. Quando se fala de inovação significa modificar as formas de atuação como resposta a 

mudanças nos alunos e implica, portanto, uma organização diferente do trabalho, para a qual 

devem ser utilizados métodos mais eficazes. É essa a principal diferença entre inovação e 

reforma, visto que a reforma pretende, em linhas gerais, modificar as metas e os marcos globais 

das atividades da instituição educativa; é algo em grande escala, enquanto que a inovação é 

limitada, em nível mais concreto.  Nesse contexto, uma reforma pode mudar a legislação, o 

vocabulário, os objetivos, entretanto, pode não conseguir uma mudança na prática diária da 

classe, não provocando qualquer inovação. Portanto, pode-se concluir que podem existir 

inovações sem mudanças, como uma reforma pode mudar sem inovar. 



A noção multidimensional da inovação educativa é a adotada por Hernández et al. (2000). 

Qualquer tipo de inovação curricular pode ter cinco dimensões referentes a mudanças: nos 

conteúdos do currículo; na organização formal e no meio físico em que o ensino se desenvolve; 

nas funções e relações dos envolvidos na inovação; no conhecimento e compreensão que todos 

têm de diferentes aspectos da mesma (fundamentação, valores, objetivos, estratégias etc.) e a 

internalização da mudança ser vista pelos participantes como positiva. 

A partir desses critérios, para Hernandez et al. (2000) uma inovação ocorre quando  novas áreas 

de aprendizagem são introduzidas no currículo (uso de computadores, educação para a paz, para 

o consumo etc.) e são desenvolvidas práticas alternativas às existentes. 

Nas instituições escolares, contudo, sob a denominação de inovação, incluem-se tanto as 

mudanças curriculares, como as mudanças no processo de ensino aprendizagem, de produtos, 

materiais e de pessoas, inclusive.  Isto faz com que a definição de inovação de Hernández et al. 

(2000) destaque também a intenção e o processo.  

Com relação à intenção, uma definição aceita seria a de Gonzalez e Escudero (1987 apud 

HERNANDEZ et al., 2000:29) para a qual a inovação seria “uma série de mecanismos e  

processos que são o reflexo mais ou menos deliberado e sistemático por meio do qual se 

pretende introduzir e promover certas mudanças na s práticas educativas vigentes”. 

Considerando o processo, a inovação seria “uma tarefa socialmente necessária, escolarmente 

útil e, provavelmente, enriquecedora em nível pessoal.” (HERNANDEZ et al., 2000:29). 

Hernández et al. (2000: 34-35) colocam como aspectos importantes a atentar quando se focaliza 

um processo inovação:  a qualidade dos professores é que determina a qualidade do ensino, seu 

desenvolvimento é uma pré-condição para o desenvolvimento do currículo e eles devem 

desempenhar um papel ativo no seu desenvolvimento e melhoria;  os docentes, individualmente, 

não podem ir muito adiante na adoção de inovações por causa das limitações que impõem a 

prática, as relações das escolas e os hábitos das instituições;  os docentes devem ser tratados 

com profissionais a serem considerados em termos de nível de decisão; a comunicação 

horizontal é mais útil que a vertical e o trabalho do docente deve estar sujeito à influência e à 

avaliação pública. 

Para estes pesquisadores, uma inovação educativa deve ser planejada e realizada para facilitar 

um processo real de mudança. A inovação é processo histórico-social, construído a partir das 

diferentes vozes da escola e conhecendo como as pessoas envolvidas compreendem e constroem 

o significado da inovação, como esses protagonistas representam o processo inovador:  “[...] não 

se trata de avaliar para mudar, mas de conhecer (o processo) para refletir e, em caso de 

necessidade, que fossem os próprios agentes educativos os que propusessem as mudanças 

pertinentes derivadas dessa reflexão” (HERNÁNDEZ et al., 2000: 279). 



Estes autores procuram ressaltar que a realidade da instituição escolar não pode ser considerada 

como realidade unívoca e estática, e sim dinâmica, onde durante sua pesquisa. Na realização de 

uma inovação é importante resgatar, reordenar e interpretar as diferentes vozes e formas de 

atuação dos protagonistas para gerar um conhecimento novo sobre o fenômeno pesquisado.  

Hernandez et al. (2000) colocam como elementos configuradores da inovação educativa: a 

definição da inovação, a história e processo de inovação, o que a inovação modifica, a inovação 

e seus protagonistas,  a organização da inovação, as consequências para os professores e a 

generalização e a mudança. 

A definição da inovação está relacionada à origem, a cultura inicial da escola, o que constitui o 

núcleo ou foco da inovação (as dimensões da aplicação se relacionam à opção pelas 

desigualdades sociais e a concepção do indivíduo (a abrangência) ou pela opção da organização 

dos saberes (a globalização) e como que se concretiza, ou seja, como acontece na prática e o 

grau de envolvimento dos agentes internos, principalmente, os docentes.   

Na história e processo de inovação, os elementos essenciais para seu inicio envolvem: a vontade 

dos professores, a coesão inicial em torno da proposta e a consolidação de um grupo 

incentivador da inovação. Depois deste início também se deve considerar o aparecimento de um 

momento de crise e os momentos de ajuste. Para que uma inovação perdure é necessário que os 

conflitos e confrontos das culturas pedagógicas existentes na escola sejam superados através da 

análise de suas causas e da busca de pontos congruentes. Isso acontece por que cada um dos 

envolvidos tem assimilações e envolvimentos diferentes durante o processo de inovação.    

Com relação ao que a inovação modifica, para ser concebida como inovação, entende-se que 

deve propor mudanças e transformações. A inovação modifica as concepções curriculares dos 

professores na sua prática docente, as formas de ensinar e aprender, os recursos e materiais 

utilizados, em relação à maneira de avaliar os resultados e a forma de acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos. Percebe-se que quando a inovação parte da escola, dos 

professores, da realidade micro, as mudanças ocorrem de maneira mais autônoma e efetiva.    

Quanto à inovação e seus protagonistas, a inovação deve levar em conta os diversos e diferentes 

olhares: professores, pais, alunos, administração. Todos devem ter conhecimento e adesão ao 

processo e devem apresentar seus pontos de vista para melhoria do desenvolvimento do mesmo. 

“A presença de assessores não é um elemento imprescindível para se realizar uma inovação, 

mas parece claro que as escolas necessitam de alguém que, de fora de sua própria experiência, 

sirva de interlocutor para avaliar o processo que estão seguindo” (HERNÁNDEZ et al., 2000: 

290). 

Na organização da inovação, as formas de comunicação e o intercâmbio entre os diferentes 

atores são um elemento fundamental para o sucesso da inovação. Isto deve ser garantido através 



de canais abertos para discussão e negociação dos diferentes pontos de vista e das diferentes 

experiências quando se pretende que um maior número de participantes se vincule ao processo 

inovador. Outros fatores facilitadores ou dificultadores a considerar envolvem o tamanho da 

escola, o número de professores e alunos, a rotatividade do grupo, o acompanhamento da 

organização pela administração e a assessoria à inovação.    

As consequências para os professores: ao optar por trabalhar um projeto inovador, o professor 

deve acolher certas exigências: tempo e formação. Entretanto, há benefícios que um projeto 

inovador promove como a abertura para novas dimensões profissionais e pessoais, vinculadas à 

formação permanente, à reflexão sobre a prática e à pesquisa, que podem gerar a promoção 

profissional em níveis verticais e horizontais.    

Quanto à generalização das inovações e as relações entre inovação e mudança, conforme a 

direção que toma o processo inovador, ele pode ou não concretizar-se em mudanças 

significativas podendo ser generalizados para outras escolas ou sistema de ensino. “Em relação 

à hipotética generalização do processo de experimentação da reforma, percebem-se três 

dimensões que podem facilitá-la ou dificultá-la: a cultura pedagógica em cada escola...; o grau 

de estabilidade da equipe docente e os recursos e apoios necessários para executá-la” 

(HERNÁNDEZ et al., 2000:296). 

Estes estudos proporcionam uma série de características que podem servir como guia para 

seguir como proposta ou um processo na educação escolar inovadores. Assim, nesta concepção, 

um sistema é inovador quando: surge ou parte dos professores; tem um grupo que o impulsiona 

ou propõe; há vontade de mudanças nas concepções e nas atitudes, e não só na organização 

curricular; atua com independência profissional em relação à Administração, embora considere 

o aspecto legal e as prescrições curriculares; conecta-se com as expectativas das famílias e com 

as necessidades dos alunos; contribui para a satisfação profissional e pessoal dos professores e, 

indiretamente, introduz mudanças no sistema escolar; está aberto ao contraste com outros 

grupos de professores e aceita que as contradições são por parte do processo inovador. Além 

disso, o sistema inovador necessita de reflexão crítica para não se transformar em uma prática 

rotineira, isto é, necessita de “[...] reflexão permanente sobre a prática para melhorar sua 

compreensão, gerar elementos críticos, favorecer o processo de formação de professores para, 

enfim, considerá-la a partir de uma perspectiva real de mudança” (HERNÁNDEZ et al., 

2000:300).   

Hernández et al. (2000) enfatizam em seu texto que a inovação está diretamente ligada a solução 

de problemas da realidade social, trazendo estas soluções de forma criativas, promovendo 

integração, formação e participação de todos os envolvidos nela. Segundo suas pesquisas ouvir 



as vozes de todos os participantes do processo constitui-se em fator primordial para que uma 

inovação educacional acerte em seus resultados. 

Já Thurler (2001), quando trata da inovação educacional, focaliza os diversos aspectos que estão 

dentro da escola e que dificultam o trabalho educativo, como a importância de alterar a lógica 

burocrática por lógicas organizacionais adaptativas e flexíveis, a cooperação profissional, a 

importância do clima e do líder para favorecer ou dificultar mudanças, além da escola se tornar 

uma organização aprendente. Para esta autora, a organização aprendente promove a formação 

contínua e o desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos, mas sem reduzir as ações a 

aprendizagens individuais, aumentando a eficácia da ação coletiva. 

 

2.2 A inovação na educação superior  

De acordo com Masetto (2004:197) a inovação na educação superior se refere ao “[...] conjunto 

de alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos da organização do ensino 

universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre concepções 

intrínsecas à missão da Educação Superior”. 

Este autor discute este conceito dividindo-o em três elementos: os pontos-chave e eixos 

constitutivos da organização do ensino superior; as alterações provocadas por mudanças na 

sociedade (demandas da sociedade do conhecimento) e as alterações que traduzem na vida das 

instituições as reflexões atuais sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior 

(Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação da UNESCO).  

Os pontos-chave e eixos constitutivos da organização do ensino superior se relacionam a: PPP 

(Projeto Político Pedagógico); objetivos educacionais mais amplos; reorganização curricular; 

reconceptualização do papel das disciplinas como componentes curriculares; substituição da 

metodologia tradicional por aquelas que estimulem o aluno a participar do processo de 

aprendizagem; uso de novas tecnologias; revisão do conceito de avaliação (avaliação 

formativa); professor como mediador pedagógico; formação contínua dos professores e revisão 

da infraestrutura escolar. 

As alterações provocadas por mudanças na sociedade se relacionam às demandas da sociedade 

do conhecimento. Para Masetto (2011), a produção e pesquisa do conhecimento têm extrapolado 

o espaço da universidade e podem ocorrer em laboratórios industriais, das empresas, das ONGs, 

de organismos públicos e privados, escritórios, entre outros.  Concomitantemente, o acesso às 

fontes de produção do conhecimento também mudou em função do acesso direto à fonte e em 

tempo real.  



Além disso, “A educação superior e a pesquisa na universidade estão exigindo cada vez mais o 

conhecimento interdisciplinar, cooperativo, integrado (MASETTO, 2004:199). Corroborando 

com esta posição, Hargreaves (2004:32, grifo do autor) afirma: “Na economia do conhecimento, 

as pessoas não apenas evocam e utilizam o conhecimento “especializado” externo, das 

universidades e de outras fontes, mas, conhecimento, criatividade e inventividade são 

intrínsecos a tudo o que eles fazem”. Assim, focaliza-se uma aprendizagem ao longo da vida, 

para além dos espaços da escola e se assume que “a sociedade do conhecimento é uma 

sociedade de aprendizagem”, como coloca Hargreaves (2004:34). Nesta concepção, Masetto 

(2011) se alia a Hargreaves (2004:40) quando discutem sobre o papel atual do professor do 

ensino superior, que envolve [...] promover a aprendizagem cognitiva profunda, aprender a 

ensinar por meio de maneiras pelas quais não foram ensinados, comprometer-se com a 

aprendizagem profissional contínua, trabalhar e aprender em equipes...”  

Já as alterações que traduzem na vida das instituições as reflexões atuais sobre concepções 

intrínsecas à missão da Educação Superior se relacionam à Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI: Visão e Ação da UNESCO. Esta proposta coloca a importância da 

formação do cidadão responsável, foco na formação permanente, a função ética da universidade, 

a necessidade de cooperação academia-mundo do trabalho na busca de soluções para as 

necessidades da sociedade.  

Assim, Masetto (2011:10) afirma: “Defendemos como inovações, as mudanças no Ensino 

Superior que procuram traduzir na vida das instituições as reflexões atuais sobre as concepções 

intrínsecas que estão repensando o Ensino Superior e seu papel ou missão nos nossos tempos”. 

Tais concepções se relacionam a mudanças nos currículos, métodos pedagógicos de trabalho e 

aprendizagem, formação continuada de docentes, educação a distância, valorização da parceria 

professor-aluno e entre eles mesmos no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento de 

habilidades e competências pessoais e profissionais dos alunos, tratando de valores éticos, 

sociais e políticos relacionados aos problemas técnicos, o ensino com pesquisa com foco no 

processo de investigação, o professor como responsável pela mediação pedagógica. 

Este autor nos deixa claro a necessidade de uma nova organização curricular, onde o primeiro 

passo é repensar o projeto político pedagógico, dando oportunidade para que todos os 

protagonistas desse projeto sejam ouvidos e que esta mudança possa acontecer de dentro para 

fora e não só de cima para baixo, ou de fora para dentro, sem si quer ouvi-los. 

Para Masetto (2004), as novas organizações curriculares estruturam–se com a vivência de 

experiências problematizadoras e integradoras do conhecimento, alternando a vivência e a 

sistematização do conhecimento produzido, contemplando o diálogo entre distintas disciplinas 

do domínio do saber.  Os projetos inovadores apontam para a necessidade de um currículo que 



incentive a integração e interdependência das disciplinas e atividades curriculares em função 

dos objetivos educacionais, buscando a superação do isolamento das disciplinas, da 

fragmentação do conhecimento e criando experiências de projetos de interdisciplinaridade. 

Apontam ainda para uma mudança no papel do professor, fazendo com que ele estabeleça uma 

parceria com seu aluno de corresponsabilidade, tornando o aluno também responsável pelo seu 

próprio desenvolvimento, e incentivando-o a ter uma postura mais ativa em seu processo de 

aprendizagem, incentivo à pesquisa. Cabe ao professor também estar atualizado, buscando 

formação continua e práticas avaliativas que promovam reflexão e crescimento para ambas as 

partes. 

A revisão da infraestrutura e de normas e procedimentos da instituição também fazem parte do 

processo inovador, além da participação ativa da Administração. 

Ressalta, ainda que a gestão de um projeto inovador se realiza em dois níveis: no pedagógico 

quando nos defrontamos com a coordenação dos sujeitos (professores e alunos) e das ações 

necessárias para fazer acontecer o projeto e que afetarão disciplinas, atividades curriculares, 

aulas de um curso ou de uma Instituição.   

Este pesquisador aborda ainda a questão da formação dos professores como ponto chave da 

inovação no Ensino Superior, expondo que o professor deve assumir um papel de mediador no 

processo pedagógico e de planejador de situações e práticas pedagógicas inovadoras que melhor 

colaborem com a aprendizagem de seus alunos. Enfatiza a necessidade de um envolvimento 

individual e coletivo com o novo currículo, com atitudes de percepção e vivência das 

necessidades sentidas, abertura para a inovação, ousadia, coragem, compromisso, participação, 

disposição de modificar crenças, culturas, atitudes, e ideias; disposição para um trabalho de 

equipe, de corresponsabilidade e para “por as mãos na massa”; disposição para discussão, 

implantação e desenvolvimento do projeto.  

A formação do corpo docente para participar de um currículo inovador começa pelo processo de 

seleção destes professores, que pode acontecer de duas formas de acordo com estudos já 

realizados pelos pesquisadores do tema: primeiro, através das necessidades  e características do 

próprio projeto ou a partir do interesse do próprio professor em participar se dispondo a realizá-

lo. Vale lembrar que a atitude ativa do professor é parte fundamental do sucesso do processo 

inovador. 

Toda inovação no ensino superior é um processo no qual será necessária a gestão democrática 

que permita o encaminhamento dos confrontos de culturas pedagógicas existentes, detectando as 

causas e procurando estabelecer pontos de encontro entre os participantes. Lembrando que 

sempre há a necessidade de um planejamento, de uma ação-reflexão-ação, buscando a ética, e a 

transformação de forma consciente e consistente dos envolvidos no processo. 



De acordo com Carbonell (2002:25), “as inovações se centram mais no processo que no 

produto; mais no caminho que no ponto de chegada”, e é demorado modificar práticas e atitudes 

existentes nas instituições. Para este autor, os principais agentes na inovação educacional são os 

professores “que trabalham de forma coordenada e cooperativa nas escolas e que se 

comprometem a fortalecer a democracia escolar” (2002:30), daí a importância da administração 

escolar reconhecer e apoiar as experiências de base e estimular a liberdade de ação docente e a 

renovação na educação.  

 Nos seus estudos, Masetto (2004; 2009) considera que para fundamentar a construção de um 

projeto pedagógico inovador de um curso ou de uma instituição, o mesmo deve contar com a 

participação de todos os sujeitos envolvidos, ou seja, uma interação entre professores e 

professores, professores e alunos, professores e direção e instituição-comunidade, para que só 

assim se chegue à construção de um projeto curricular inovador integrador na educação 

superior.  

Hernández et al. (2000:282) destacam que a inovação dos projetos de trabalho não nasce de uma 

proposição que parte do nada, mas de uma reflexão sobre a atividade pedagógica individual e 

coletiva dos professores “a vontade dos professores, a coesão inicial em trono da proposta e a 

consolidação de um grupo incentivador que se cria na inovação aparecem como características 

essenciais em qualquer inicio”.      

   Em relação à participação da área administrativa, Franco (2008) relata como importante a 

formação do conselho deliberativo. Tal conselho é um fórum composto por docentes, técnicos 

administrativos e por representantes discentes, que discutem as pautas provenientes da 

comunidade discente, da direção do campus de propostas individuais e coletivas e das demandas 

das câmaras de cada curso. 

Masetto, em diversos trabalhos (2004; 2009; 2011), apresenta uma síntese da contribuição de 

diferentes autores sobre Inovação Educacional e como identificá-la e caracterizá-la nos 

Desenhos Curriculares do Ensino Superior em diferentes Instituições. De acordo com este autor, 

vários aspectos e discussões travados no ambiente das universidades brasileiras e estrangeiras 

apontam que a temática da Inovação Curricular no Ensino Superior encontra-se aberta a novos 

estudos e pesquisas que lhe deem continuidade.  

As características apontadas por este autor e os projetos de inovação educacional e curricular 

estudados por ele em seus diversos trabalhos recentes mostram uma preocupação recorrente e 

uma marca do seu fazer investigativo: explicitar os objetivos e perfis educacionais destes 

projetos inovadores, as mudanças e encaminhamentos da gestão das instituições para viabilizar 

as inovações, os currículos, as práticas pedagógicas e avaliativas e a relação institucional com o 



conhecimento, com as pessoas e com a sociedade a sua volta como ética e socialmente 

responsável.   

Finalizando, observa-se certo consenso entre os pesquisadores de inovação educacional 

estudados, como Imbernón (2000), Hernández et al. (2000), Thurler (2001), Carbonell (2002),  

Franco (2008) e Masetto (2004; 2009; 2011), ao colocarem que as inovações educacionais não 

se realizam quando ocorrem apenas modificações pontuais em um aspecto de um projeto 

educacional. Para Hernández et al. (2000), a inovação educacional está sempre ligada a questões 

ideológicas, sociais e econômicas e depende da conjuntura que emerge, da dimensão que 

adquire, de quem são seus promotores, da sua incidência e extensão. De acordo com Carbonell 

(2002:25), “as inovações se centram mais no processo que no produto; mais no caminho que no 

ponto de chegada”, e é, portanto, demorado modificar práticas e atitudes existentes nas 

instituições. Já para Masetto (2009), para um projeto inovador se realizar é importante, desde 

seu início, a participação daqueles que irão construí-lo, pois o sentimento de “pertença” ao 

projeto é um aspecto fundamental para sua efetivação. 

 

Considerações finais 

Os projetos inovadores se relacionam, principalmente,  a mudanças na organização curricular 

(onde o primeiro passo é repensar o projeto político pedagógico, dando oportunidade para que 

todos os protagonistas do projeto sejam ouvidos), métodos pedagógicos de trabalho e 

aprendizagem, formação continuada de docentes, educação a distância, valorização da parceria 

professor-aluno e entre eles mesmos no processo de ensino-aprendizagem, desenvolvimento de 

habilidades e competências pessoais e profissionais dos alunos, consideração aos valores éticos, 

sociais e políticos relacionados aos problemas técnicos, o ensino com pesquisa com foco no 

processo de investigação, o professor como responsável pela mediação pedagógica. 

Os projetos inovadores apontam para a necessidade de um currículo que incentive a integração e 

interdependência das disciplinas e atividades curriculares em função dos objetivos educacionais. 

Apontam, ainda, para uma mudança no papel do professor, que envolvem o estabelecimento de 

uma parceria de corresponsabilidade com seu aluno quanto ao processo ensino-aprendizagem; 

também a busca da formação continuada e práticas avaliativas que promovam reflexão e 

crescimento para ambas as partes. A revisão da infraestrutura e de normas e procedimentos da 

instituição também fazem parte do processo inovador, além da participação ativa da 

Administração.  

Além disso, para se efetivar, o projeto de inovação no ensino superior tem necessidade de contar 

com uma assessoria externa, com conhecimento e experiência sobre diferentes formas de 



trabalho em formação de professores e em projetos educacionais para possibilitar reflexão sobre 

formas diferentes e efetivas de lidar com o projeto inovador. 

Para finalizar, vale ressaltar que este trabalho possibilitou a reflexão sobre porque projetos 

inovadores têm sucesso ou não. Isto ocorre, na maioria das vezes, porque se desconsidera a 

participação dos docentes, reduzindo as escolas e os professores a mero executores dos mesmos.  

Além disso, os dados obtidos evidenciam que geralmente não há liberdade para a seleção dos 

docentes participantes, não existindo um processo de formação continuada dos professores que 

participarão e que atentem para o projeto em si.  

A administração escolar nem sempre está alinhada à proposta inovadora, motivo pelo qual 

ocorrem fracassos sucessivos de projetos que poderiam mudar paradigmas. Outra dificuldade na 

implementação, decorre do fato de que as  propostas vem de escalas superiores de decisão, o 

que concorre à falta de pertencimento dos que irão desenvolvê-la. Quando, porém, a inovação 

parte de professores comprometidose das necessidades detectadas na realidade, as mudanças 

transformadoras tendem a ocorrer de forma mais efetiva.  
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Resumo: 

Este trabalho é um recorte de uma tese de doutorado vinculada ao eixo de avaliação curricular 

do doutorado em Educação da Universidade Federal do Ceará, cujo objetivo consiste em 

compreender os referenciais epistemológicos e teórico-práticos presentes projeto nacional de 

formação profissional dos assistentes sociais e sua efetivação no desenvolvimento curricular dos 

cursos, com foco no pensar e fazer pedagógico dos docentes. A problemática da investigação 

centra-se na relação não dialetizada entre o pensar e o fazer pedagógico dos docentes dos cursos 

de Serviço Social o que tem ocasionado uma dissociação entre teoria e prática, racionalidade 

dialética e racionalidade técnica, nos cursos de Serviço Social. No sentido de compreender as 

dimensões ideológicas e técnico-pedagógicas presentes no desenvolvimento curricular numa 

perspectiva avaliativa, fundamentado nas idéias de Iamamoto (1994, 2009), Netto (2004) e 

Boschetti (2004), e de autores que tratam da avaliação curricular e da prática docente: Sacristán 

(2000), Nóvoa (1992), Imbernón (2009), Saul (1998). Procurando responder aos objetivos da 

pesquisa, escolhemos como referencial metodológico a pesquisa qualitativa, empenhando-nos 

em estabelecer uma visão multidimensional da realidade pesquisada, investigando os ambientes 

de sua efetivação, o estudo dos contextos e as questões problemáticas da situação em análise 

(BOGDAN e BIKLEN:1994). Optamos pelo estudo de casos múltiplos na busca de 

compreender a complexidade do fenômeno social estudado, pela possibilidade de replicação 

direta e pela contundência das conclusões analíticas. Vale ressaltar, que os princípios da 

avaliação emancipatória proposta por SAUL (1988), principalmente no que se refere aos seus 

pressupostos: avaliação democrática, crítica institucional, criação coletiva e pesquisa 

participante foram adotados como referencial para o desenvolvimento da metodologia proposta. 

Para a realização da pesquisa exploratória, utilizamos como técnica de coleta e análise dos 

dados a entrevista aprofundada com os docentes fundamentada na metodologia do Discurso do 

Sujeito Coletivo, a qual possibilita descrever e interpretar o que pensam os sujeitos sobre uma 


