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Resumen 
En la presente Comunicación, a partir de estudios en la disciplina de Innovación 
Educativa y Curricular impartido por el Prof. Dr. Marcos Masetto en la segunda mitad 
de 2015, el Programa de Estudios de Posgrado en Educación: Plan de Estudios de la 
PUC-SP buscamos presentar una reflexión sobre el concepto de la innovación 
educativa y curricular, y que las posibilidades de construcción y aplicación que se 
puede tomar cuando tratamos con la innovación en la educación superior. Para 
entender estos elementos había considerado el acceso a proyectos innovadores 
desarrollados en Brasil y en el extranjero y autores sobre la base de la apropiación 
teórica como: Hernández (2000); Canário (2006); Masetto (2004) Carbonell (2002). El 
análisis de los proyectos llevados a cabo en varias universidades, así como los debates 
desarrollados a partir de las lecturas de clase, hizo posible la realización de que la 
innovación educativa que involucra a toda la Universidad, no sólo ocurre en los cursos 
y los profesores ocasionales. 
 
Resumo 
Na presente comunicação, a partir de estudos realizados na disciplina de Inovações 
Educacionais e Curriculares ministrada pelo prof. Dr. Marcos Masetto, no segundo 
semestre de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP 
buscamos apresentar uma reflexão acerca da conceituação de inovação educacional e 
curricular, e quais as possibilidades da construção e aplicação que podem ser 
assumidas quando tratamos de inovação na educação superior. Para a compreensão 
desses elementos tivemos acesso a projetos considerados inovadores desenvolvidos 
no Brasil e no mundo e uma apropriação teórica baseada em autores como: 
Hernandez (2000); Canário (2006); Masetto (2004), Carbonell (2002). As análises dos 
projetos aplicados em diversas universidades, bem como as discussões desenvolvidas a 
partir das leituras em classe, possibilitou a compreensão de que inovação educacional 
envolve toda a universidade, e não acontece somente em cursos e com professores 
esporádicos. 
 
Introducción 
Este trabalho é resultado dos estudos realizados na disciplina de Inovações 
Educacionais e Curriculares ministrada pelo prof. Dr. Marcos Masetto, no segundo 
semestre de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. 
Nesses estudos tivemos acesso a projetos considerados inovadores desenvolvidos no 
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Brasil e no mundo e uma apropriação teórica baseada em autores como: Hernandez 
(1998); Canário (2006); Masetto (2004), Carbonell (2002). 
A intenção neste trabalho é compreender a necessidade da inovação nos projetos e 
currículos na educação superior, a partir do conceito de inovação educacional e 
curricular e suas possibilidades de construção e aplicação na educação superior.  
Nos últimos tempos vivemos bombardeados por novidades, principalmente as 
tecnológicas, a cada momento nos deparamos com mensagens e propagandas que 
destacam que o novo chegou, e até coisas consideradas antigas, são apresentadas 
como novas, desde que seja implementada alguma mudança. 
No campo da educação a novidade chega através do que ainda hoje, depois de mais de 
três décadas, são denominadas de Novas Tecnologias da Educação – TIC’s, sendo que 
para muitos a simples inserção de computadores, datashow, tablets, já indica que a 
inovação chegou. 
Nesse período, em que nos foi possibilitado o contato com projetos e a literatura sobre 
Inovação Educacional e Curricular, alguns mitos e outros posicionamentos foram 
modificados, sendo possível compreender que quando falamos de Inovação 
Educacional e Curricular estamos nos referindo a algo muito mais complexo do que a 
simples inserção de computadores ou qualquer elemento da tecnologia na 
Universidade. 
Estamos a falar de mudanças profundas na estrutura da Universidade e dos Cursos, 
não se concebe uma proposta educacional e curricular que se denomine como 
inovador com mudanças em um aspecto, ou, com somente, novidades implantadas 
por um curso ou por um professor. 
 A agenda atual dos circuitos acadêmicos se apropriou do discurso sobre inovação, 
saturados do modelo escolar que temos, sustentando em bases curriculares 
tradicionais, centrado em disciplinas organizadas de forma linear e disciplinar, com a 
definição de tempos e espaços que engessam a ação de professores e alunos, com 
uma perspectiva metodológica com foco nas aulas magistrais e repetitivas, formação 
de professor centrado na racionalidade técnica e em uma perspectiva prática, a 
inovação aparece como a solução para o enfrentamento necessário com as novas 
exigências da sociedade. 
Mas, compreendemos que inovação educacional e curricular não pode ser modismo 
que em momentos de crise seja logo abandonado, ou que pequenos movimentos, 
como, a introdução das novas tecnologias por si só, sejam identificados e 
denominados como inovação. 
 
Marco teórico 
Inovação Educacional e Curricular na Educação Superior 
Partindo do conceito de inovação proposto por Masetto (2012, p. 18), “inovação na 
educação superior deveria ser entendida como o conjunto de alterações que afetam 
postos-chaves e eixos constitutivos da organização do ensino universitário provocadas 
por mudanças na sociedade ou por reflexões intrínsecas à missão da educação 
superior”, compreendemos que a inovação nesse sentido busca a transformação nas 
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estruturas gerais e não somente em pequenos movimentos isolados e desconectados 
do todo. 
Entendemos que inovação – relacionado ao novo – algo que será feito pela primeira 
vez ou que será reconstruído e se apresentará de forma diferente, se dará com a 
transformação integral do processo, para isso, será necessário à transformação da 
estrutura da universidade ou do curso em questão. 
Nesse sentido, as mudanças necessárias para a transformação das práticas vigentes 
até então na educação superior, categorizadas em três grupos, a saber; (i) inovações 
provocadas no ensino superior por mudanças na sociedade em que vivemos; (ii) 
inovações provocadas por reflexões sobre o papel e a missão das universidades em 
nossos tempos; (iii) e inovações curriculares implementadas no ensino superior com 
alterações significativas na organização, na gestão e na formação dos professores 
(Masetto, 2012), provocadas na sua maioria pela introdução das novas tecnologias de 
informação e de comunicação, passam a determinar uma nova agenda para a 
educação Superior. 
Buscando um marco que oriente as políticas e propostas de inovação na educação 
superior temos o documento da UNESCO: A Declaração Mundial sobre Educação no 
Século XXI: Visão e Ação da UNESCO (1988) que se apresenta como o grande marco na 
reflexão sobre a missão do ensino superior voltada para a formação de pessoal 
altamente qualificada e cidadãos responsáveis, para a aprendizagem permanente, para 
a promoção, a geração e a difusão da pesquisa, para a contribuição da proteção e na 
consolidação de valores atuais (Masetto, 2012), este documento aponta os indicadores 
de mudança na educação superior, como: o processo de ensino, o ensino com 
pesquisa na graduação, o ensino por projetos, a valorização da parceria e da 
coparticipação entre professores e alunos e entre os próprios alunos, o papel do 
professor, que impulsionarão novas formas de construção do Projeto Pedagógico e 
consequentemente da visão do que vem a ser currículo. 
Uma proposta inovadora, nunca é neutra e não surge do nada, ela se torna necessária 
quando as estruturas estabelecidas até então, não dão mais conta de responder às 
necessidades formativas daquela área, mas é necessário que todos se comprometam 
com a implantação do projeto inovador, visando às mudanças necessárias. 
Reflexões iniciais: a construção de um percurso educacional e curricular inovador na 
educação superior. 
A partir da análise de alguns projetos desenvolvidos por universidades brasileiras e 
estrangeiras, foi possível estabelecer alguns direcionamentos que conduzem ao 
movimento de construção e desenvolvimento de um projeto educacional e curricular 
inovador, a saber: 
 

a) A identificação da necessidade, poderíamos denominar como a construção do 
diagnóstico da situação, seja da proposta do Projeto Institucional da 
Universidade, do Projeto Pedagógico do Curso ou da Proposta Curricular. 
Destacamos que o professor Masetto (2012) atribui ao currículo uma 
importância fundamental em propostas inovadoras. As mudanças têm que 
resultar de uma necessidade da comunidade acadêmica, mudanças impostas 
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verticalmente servem somente para reforçar a divisão do trabalho entre os que 
pensam e os que executam. 

b) A seleção dos professores, podendo ser pela característica do projeto ou pelo 
interesse de participação dos professores (Masetto, 2012). Deve-se considerar 
sempre, que a inovação de um projeto surge dos professores e não imposta por 
uma equipe gestora, de cima para baixo. Propostas que se dizem inovadoras, 
mas que são determinadas por equipes gestoras, na maioria das vezes, tendem 
ao fracasso. Os professores e professoras são os principais agentes da 
inovação, essas quando advindas do próprio coletivo têm maiores chances de 
êxito e de continuidade.  

c) É importante oportunizar aos professores a relação direta entre competências 
técnica e social, sendo fundamental a formação continuada dos professores 
para o envolvimento e a execução de um projeto de currículo inovador, 
entendendo que professor inovador é aquele que consegue articular o 
profissionalismo com o compromisso ético. 

d) O envolvimento e a formação continuada da equipe para a construção e 
aplicação do projeto, criando intercâmbios entre professores e alunos, alunos e 
alunos e a equipe gestora. 

e) O envolvimento e comprometimento com o projeto por parte da equipe 
gestora – oferecendo o suporte institucional e financeiro necessário para os 
professores e para as mudanças na estrutura física, (biblioteca, laboratórios, 
tecnologias de informação e comunicação). 

f) A relação direta da instituição com a comunidade (externa) parcerias – 
buscando espaços externos para a formação dos alunos – o estágio e as 
experiências diretas em espaços profissionais é fundamental para que os 
alunos possam prestar serviços à comunidade. 

g) A modificação das normas e procedimentos que orientam a carga horária das 
disciplinas e dos professores, essas transformações romperão com um ciclo que 
limita a participação dos professores em outras atividades necessárias para a 
construção de um projeto de currículo inovador. 

h) A avaliação interna e externa, em uma perspectiva formativa e contínua, que 
oriente e transforme o projeto ainda em sua aplicação, para uma perspectiva 
inovadora o processo e o produto são peças fundamentais e indissociáveis. 

Para a construção de uma proposta inovadora é coerente e necessário que os 
elementos citados acima sejam os direcionadores das ações. 
 
Conclusiones 
Buscando a compreensão do que vem a ser inovação curricular, nesse movimento 
importa destacar a compreensão de que as inovações partem da possibilidade de 
rompimento com o instituído, aquele que não atende mais as necessidades e anseios 
sociais, inova-se pela necessidade de transformação em pontos chaves, relativos à 
formação e o objetivo da educação superior. É urgente diante das crises instituídas na 
universidade ressignificar a forma como construímos e desenvolvemos as propostas 
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educacionais e curriculares, não se trata de modismos, mas da necessidade de 
transformação ansiada pela sociedade. 
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