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APRESENTAÇÃO 

As Indagações sobre o lugar da pesquisa no meio social surgem a todo momento, 

principalmente nesse início de século XXI em que o neofascismo, o neoliberalismo, a 

necro-política, a propagação de Fake News, bem como a volta de teorias infundadas 

bombardeiam a ciência em detrimento de crenças e mitos sem validação e comprovação 

no intuito de enaltecer concepções de mundo que desvalorizam a formação humana e o 

sujeito como processo sine qua non para o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse sentido, a presente obra tem como objetivo reunir pesquisas sobre os eixos 

História, Cultura e Sociedade, a partir de bases epistemológicas e éticas, com a finalidade 

de apontar reflexões e discussões, críticas e atuais, que problematizam e teorizam sobre 

os múltiplos aspectos que se interseccionam na formação de nossa sociedade, uma vez 

que torna-se necessário as diversas formas de escrita sobre tais aspectos, através das mais 

variadas áreas do conhecimento 

Busca-se então, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apontar as relações 

sociais, históricas e culturais brasileira, buscando expandir novos horizontes de pesquisas 

acerca de nossa cultura, que é sobretudo, marcada por disputas de poderes; heterogênea 

dada a miscigenação étnica na sua formação que possui uma ampla diversidade histórica 

e cultural oriunda da grande extensão territorial que gera, por finalidade, uma ampla gama 

de características específicas de cada região a serem analisadas a partir de seus contextos 

específicos: educacional, alimentício, sexual e de gênero, ritmos, cores e sabores, entre 

outros tão marcantes na formação do Brasil. 

Desse modo, este livro é a síntese da pluralidade de objetos, temas de pesquisa e 

pesquisadores de diversas áreas se concretizando como um processo de reflexões 

múltiplas.  

 

Desejamos uma ótima leitura! 

Os Organizadores
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PREFÁCIO 

 

INTERSECÇÃO ENTRE HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

A pesquisa acadêmica e sua relevância histórica, cultural e social são rebatidas 

concomitantemente neste limiar de século XXI, em que o próprio significado do saber-

fazer intelectual e científico é questionado constantemente, muitas vezes, por ideários 

retrógrados e pela proliferação de Fake News. Em contrapartida, diante desse cenário 

complexo a ciência resiste. As incertezas e desigualdades instigam pesquisadores de 

diversos campos do conhecimento a refletirem sobre questões atinentes ao processo de 

construção histórica, social e cultural do Brasil. 

A coletânea História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares  

conclama pesquisas com reflexões e discussões que problematizam e teorizam as distintas 

nuances que se alinham na formação nacional, tais produções e suas diversas formas de 

escrita interseccionam-se em uma obra rica, com olhares vários sobre o Brasil e suas 

multifaces, trabalho que envida tempo, método e perícia. Apresenta-se ao público não 

somente novos objetos, problemas e abordagens diversas de investigação nas várias áreas 

do conhecimento. Desvela-se nesta obra o empenho de pesquisadores de distintas regiões 

do país, os quais aventuram-se no mercado editorial, no afã de levar aos leitores trabalhos 

desempenhados no seio acadêmico, os quais devem ser compartilhados com grupos 

maiores. O livro aglutina o singular e o plural, no concernente às temáticas investigadas, 

através de um vocabulário rico e diversificado.   

 Cada capítulo discorre sobre modos de realizar a investigação científica, através 

de teorias, métodos e fontes que permitem a cada um dos autores uma análise peculiar 

sobre um objeto em questão. Investigar, questionar e compreender o que inquieta cada 

autor delineia o caminho percorrido pelos escritores que ousadamente contribuíram para 

a composição de História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares, 

organizada   pelos   professores e pesquisadores Andreia Rodrigues de Andrade, Fabiano 
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Eloy Atílio Batista, João Antônio de Sousa Lira e Caroline Rodrigues de Freitas 

Fernandes. Deste modo, o livro é um exemplo de trabalho investigativo através do diálogo 

refinado entre diversos campos de estudo, em que os autores se propõem a responder às 

inquietudes históricas, sociais e culturais brasileiras numa perspectiva interdisciplinar.  

 Com grande estima faço o convite à leitura desta obra, a qual não se prende à 

análise e compreensão de um tema apenas, mas aventa possibilidades várias de 

perquirição sobre múltiplos caminhos e permite chaves variadas de leitura e interpretação 

sobre o Brasil. Tarefa que defere conhecer sujeitos em contextos históricos, sociais e 

culturais variados e enseja novas questões para os interessados em adentrar nas trilhas da 

produção acadêmica.  

Andreia Rodrigues de Andrade 
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CAPÍTULO VIII 

A QUEM CABE INOVAR? PENSANDO UM POUCO SOBRE 

RESPONSABILIDADES 

 
Rafael Silva68 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.06-08 

 

RESUMO: 

A inovação tecnológica foi posta como a principal solução para as novas demandas 

escolares, e instalou-se nas instituições imbricadas às TDIC agregando outros valores. 

Estes fatos caminham para a revogação de um pensamento absoluto acerca da 

conceituação sobre inovação e nos leva a refletir sobre o tema: O que de fato significa 

inovação? Qual seu papel no processo educativo? É apenas o professor o agente 

responsável pela sua implantação e uso na escola? Para desenvolver tal tema, foi realizada 

uma revisão bibliográfica tendo como referência o termo “inovação” no âmbito 

educativo. O texto foi organizado de modo a explorar, a priori, o conceito de inovação e 

seu papel na educação, passando por algumas tecnologias ativas buscando convergir para 

uma explanação sobre os agentes que estão envolvidos e são responsáveis pelo processo 

de inovação, pautados em suas características e responsabilidades, quando se amplia a 

discussão para uma “cultura de inovação”. Discutimos que podem ser sujeitos ou 

instituições que estejam diretamente ligados ao processo educativo, tais quais o 

Ministério da Educação, a secretaria estadual ou municipal de educação, o gestor escolar, 

o coordenador, o professor, o colaborador, como também outros que não estejam 

diretamente associados à educação escolar como os pais, parentes, vizinhos, líderes 

religiosos, enfim, qualquer agente que tenha influência e responsabilidade sobre ele. O 

estudante é parte mediada entre família e escola, mas também é agente direto para a 

implementação dessa cultura. É necessário que ele se reconheça nesse ambiente inovador 

viabilizado pelo professor e pela gestão escolar, que explore e reconheça as TDIC como 

ferramentas que também têm caráter educativo, a exemplo de redes sociais, sites de 

pesquisa, equipamentos e materiais disponibilizados. Que se permita experimentar e 

apropriar diferentes ambientes como espaços de aprendizagem, e que seja agente ativo 

para a garantia do aprendizado e procedimentos não tradicionais de ensino e avaliação 

tão importantes quanto os habituais. 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação. Escola. Professor. Aluno. Família. 

 

 

WHO IS IT UP TO INNOVATE? THINKING A LITTLE ABOUT 

RESPONSIBILITIES 

ABSTRACT: 

Technological innovation was placed as the main solution for the new school demands, 

and it was installed in institutions imbricated to TDIC, adding other values. These facts 

lead to the revocation of an absolute thought about the concept of innovation and lead us 

to reflect on the theme: What does innovation really mean? What is your role in the 
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educational process? Is only the teacher the agent responsible for its implementation and 

use in the school? To develop this theme, a literature review was carried out using the 

term “innovation” in the educational field as a reference. The text was organized in order 

to explore, a priori, the concept of innovation and its role in education, going through 

some active technologies seeking to converge to an explanation about the agents that are 

involved and are responsible for the innovation process, based on their characteristics and 

responsibilities, when the discussion is expanded to an “innovation culture”. We 

discussed that they may be subjects or institutions that are directly linked to the 

educational process, such as the Ministry of Education, the state or municipal education 

secretariat, the school manager, the coordinator, the teacher, the collaborator, as well as 

others who are not directly associated with school education such as parents, relatives, 

neighbors, religious leaders, in short, any agent who has influence and responsibility over 

it. The student is a mediated part between family and school, but he is also a direct agent 

for the implementation of this culture. It is necessary that he recognizes himself in this 

innovative environment made possible by the teacher and by the school management, that 

he explores and recognizes TDIC as tools that also have an educational character, such as 

social networks, research sites, equipment and materials made available. That allows you 

to experiment and appropriate different environments as learning spaces, and that it is an 

active agent for ensuring learning and non-traditional teaching and assessment procedures 

that are as important as the usual ones. 

KEYWORDS: Innovation. School. Teacher. Student. Family. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Há mais de dois séculos, baseado em estudos sobre reações químicas, Lavoisier 

proferiu a célebre frase “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. 

Com o passar dos anos e a partir de um olhar crítico, percebemos que a relação do homem 

com a sociedade tem se modificado, mas vivencia o processo de transformação da 

natureza dessas relações para atender suas novas percepções, perspectivas e influência 

mútua. 

 O homem, com a intensidade dessas transformações e seus resultados, criou novas 

formas de interação que demandam, na maioria das vezes, recursos com tecnologia 

pautada em TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) e delas têm 

causado uma dependência num fluxo contrário àquele que estes materiais intentam: o ser 

humano livre e independente. 

 Neste cenário, a escola e as interações resultantes do sistema didático formado 

pela tríade aluno-professor-saber, como propôs Chevallard (1991) através da 

Transposição Didática, também necessitou adequar tais relações, haja visto que o saber 
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escolar foi impelido a acolher as demandas da sociedade que surgiam pelo domínio 

tecnológico numa nova revolução e um novo momento de organização humana: a era 

digital. 

 A inovação tecnológica, então, foi posta como a principal solução para as novas 

demandas escolares, e instalou-se nas instituições imbricada às TDIC agregando outros 

valores, ao mesmo tempo que repartiu a sociedade em dois grupos: um primeiro formado 

pelas pessoas incluídas nesse processo, e um segundo daqueles excluídos deste. Essa 

espessa divisão não conseguiu, no entanto, encaminhar as duas esferas em caminhos 

totalmente opostos, haja visto que nem todos aqueles que tiveram acesso aos “novos 

materiais” obtiveram uma formação que correspondesse plenamente aos anseios da 

sociedade, assim como se percebeu que nem todos os integrantes do outro grupo 

fracassaram nesse objetivo. 

 Estes fatos caminham para a revogação de um pensamento absoluto acerca da 

conceituação sobre inovação e nos leva a refletir sobre o tema: O que de fato significa 

inovação? Qual seu papel no processo educativo? É apenas o professor o agente 

responsável pela sua implantação e uso na escola? 

 Algumas dessas perguntas certamente surgirão quando qualquer pessoa 

demonstrar interesse em (re)pensar a educação como um mecanismo decisivo de 

crescimento que deve acompanhar a evolução da sociedade. Essa visão será decisiva na 

elaboração, por exemplo, do projeto político-pedagógico na escola, assim como aponta 

Veiga (2010): 

Ao dar uma nova identidade à escola, o projeto político-pedagógico 

deve contemplar a questão da qualidade do ensino, o que significa 

enfrentar o desafio da inovação, tanto na organização do trabalho 

pedagógico quanto na gestão exercida pelos interessados, o que implica 

repensar a estrutura de poder da escola (VEIGA, 2010, p. 01). 

 Esse é um raciocínio que também aponta para o interior da escola a 

responsabilidade sobre seu papel na sociedade que já era notada há mais de uma década, 

e foi consolidada como uma política a ser empregada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, ao atentar que as “relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade 

de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, a máxima ‘aprender a aprender’ parecer se 

impor à máxima ‘aprender determinados conteúdos’” (BRASIL, 1998, p. 44). E como 
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também é observado na BNCC – Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), 

quando ressalta que esse “olhar inovador e inclusivo” é uma imposição da sociedade 

contemporânea. 

 Para desenvolver tal tema, fora realizada uma revisão bibliográfica tendo como 

referência o termo “inovação” no âmbito educativo, que privilegia tanto a importância do 

tema como em Freire (1993) e Veiga (2010), a difusão da educação inovadora nos 

principais documentos brasileiros, como a BNCC, passando ainda pelas tendências 

educativas explanadas por Filatro (2019), Moran (2019), Revista Educatrix (2019), 

Pereira (2019) e Amorim (2017), para os dias mais atuais. 

 O texto foi organizado de modo a explorar, a priori, o conceito de inovação e seu 

papel na educação, passando por algumas tecnologias ativas buscando convergir para uma 

explanação sobre os agentes que estão envolvidos e são responsáveis pelo processo de 

inovação, pautados em suas características e responsabilidades, quando se amplia a 

discussão para uma “cultura de inovação”. 

 

CONVERSANDO SOBRE INOVAÇÃO 

Possibilidades. É razoável pensar a inovação como uma possibilidade diversa, ou 

seja, uma nova escolha, um novo percurso, uma nova forma de pensar e, 

consequentemente, agir. A permissividade para outras ações anteriormente não tomadas 

já promove, por si só, um ambiente inovador. Isso se dá em organizações de várias 

dimensões: Estado, família e escola, por exemplo. 

A marca da inovação não é um resultado (in)esperado que pode ser mensurado 

mas, sim, o processo de criação e desenvolvimento de uma atividade. É o encorajamento 

para correr o risco de fazer diferente, de um outro modo, sair da “zona de conforto”. 

Manipular, operar, utilizar com propriedade, de uma forma nova aquilo que se tem 

disponível, bem como construir novos instrumentos, tendo certeza que fazer diferente e 

melhor é um esforço que qualquer pessoa pode demandar.  

Por isso, esperar que os louros da inovação escolar estejam na simples adoção de 

uma prática ou equipamento novo seja uma inovação escolar, é imaturo, inconsequente, 

beirando a ignorância. É preciso ir além desse conceito, superar o conflito ideológico que, 
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por vezes, situa as TDIC em um posto superior entre as propostas inovadoras e prioritário 

quando se aborda a temática inovação na educação quando, na verdade, sem desmerecer 

ou pormenorizar suas contribuições, elas são peças auxiliares, complementares.  

Faz-se imprescindível reforçar que, para que haja realmente uma aprendizagem 

significativa, como proposto por Auzubel69, é preciso modificar a forma de observar o 

mundo através das interações entre o aluno, o meio que ele está inserido, seus colegas, 

sua família, sua escola e toda a sociedade da qual ele faz parte como cidadão70, como 

apontou Freire (1993), sem que haja, necessariamente, uma hierarquia ou ordem exata 

entre essas interações. 

 

O QUE É INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO HOJE? 

Um estudo de Tavares (2019) sobre artigos que tratavam sobre a inovação escolar 

entre as décadas de 1970 e 2010, classificou-os sob quatro diferentes perspectivas: como 

algo positivo a priori, como sinônimo de mudança e reforma educacional, como 

modificação de propostas curriculares e, por último, como alteração das práticas 

educacionais costumeiras em um grupo social.  

Silbiger (2019) resgata o conceito de “novo mundo digital” proposto por Mark 

Prensky, em 2001, e avança sobre ele, classificando as pessoas em dois grupos de acordo 

com a ocasião de seu nascimento e, consequentemente, dentro ou não do cenário 

tecnológico digital que hoje se vivencia. O primeiro grupo é formado pelos “nativos 

digitais”, os que naturalmente foram inseridos nessa era, enquanto o outro pelos 

“imigrantes digitais”, ou seja, aqueles que apesar de não serem oriundos dessa 

naturalidade digital, tiveram que adaptar-se a ela, através da transformação pulsante no 

dia-a-dia. Aí o autor enfatiza o papel de um “educador imigrante” que para conseguir 

mergulhar no universo dos “nativos” deve aprender a operar tantas novas tecnologias e, 

só depois, poder apresentá-los outros universos.  

 
69 Moreira (2012) aponta que Ausubel apresenta a aprendizagem significativa é um evento que ocorre quando se 

estabelece uma relação, substantiva e não-arbitrária, entre novos conceitos e aspectos relevantes de conceitos já 

existentes na estrutura de conhecimento do aprendiz, onde substantiva significa não-literal, não ao pé-da-letra, enquanto 

não-arbitrária traduz a ligação entre o novo conhecimento e os anteriores que são relevantes na estrutura cognitiva já 

existente na mente do aprendiz, que não seja a de qualquer conhecimento. 
70 Para Freire (2013), cidadão é “o indivíduo no gozo de seus direitos civis e políticos de um Estado” (FREIRE, 2013, 

p. 45). 
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Esse novo tempo insurge com novas demandas e desafios. É um movimento 

chamado por alguns de Quarta Revolução Industrial ou, simplesmente, Indústria 4.0, a 

qual que se apropria da tecnologia digital não apenas como ferramenta, mas como agente 

de transformação e impulsiona o conceito de learning by doing (em português, aprender 

fazendo). 

Conceituar a inovação na educação, hoje, parte de um princípio diverso daquele 

que embasava essa conceituação há uma, duas décadas atrás. As demandas mudaram, os 

desafios também. E é justamente aí que mora a interseção desses problemas. Diferentes 

percepções de configuração de desenvolvimento do trabalho educativo envoltas em 

estudos contemporâneos e difundidas como tendências, evidenciam que a aprendizagem 

atualmente não está centrada apenas no saber. É preciso saber-fazer, desenhar o 

momento de aprendizado, encantar, causar bem-estar, engajar, estar em Flow, online. 

É preciso ir além para que os sujeitos interajam como se espera em um processo 

educativo. 

 

AFINAL, A QUEM CABE INOVAR? 

Moran (2018) ao discutir a implantação e desenvolvimento das metodologias 

ativas nas escolas, destaca diversos pontos para a efetivação destas em âmbito escolar. 

Vão de aspectos materiais (como redesenho de sala de aula, melhoria de condições de 

trabalho e remunerações), até outros de aspectos organizacionais e de conhecimento 

(como a interpretação dos papéis de cada um dos envolvidos, níveis de participação no 

processo até uma mudança cultural que ultrapassa os limites demarcados pelos muros da 

escola). 

 Por vezes esse “muro” não é apenas uma construção física que divide e limita 

espaços, como os de alvenaria, mas também podem ser sujeitos ou instituições que 

estejam diretamente ligados ao processo educativo, tais quais o Ministério da Educação, 

a secretaria estadual ou municipal de educação, o gestor escolar, o coordenador, o 

professor, o colaborador, os pais, parentes, vizinhos, líderes religiosos, enfim, qualquer 

agente que tenha influência e responsabilidade sobre o processo de formação do 

estudante.  
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Na Base Nacional Curricular Comum (BNCC), vê-se que o Ministério da 

Educação (MEC) é um dos principais agentes de inovação quando descreve que “além do 

apoio técnico e financeiro, deve incluir também o fomento a inovações e a disseminação 

de casos de sucesso; o apoio a experiências curriculares inovadoras...” (BRASIL, 

2016, p. 21, grifo nosso). 

No que se refere à gestão escolar, inclusive, observamos o estudo de Amorim 

(2017) no qual o autor defende a melhoria do perfil do gestor e a criação de condições 

essenciais para envolver a reflexão em torno da atividade de ensino. Estas, colocaram a 

escola como um espaço de transformação, de construção das subjetividades sociais, 

passando a ser laboratórios culturais de inovação educacional, de desenvolvimento de 

projetos, de recursos inovadores. Um espaço colaborativo que tem a participação de todos 

os envolvidos no processo educativo capaz de promover uma “atmosfera inovadora”. 

Neste sentido, a inovação dentro da escola, e mais precisamente na sala de aula, 

tem várias possibilidades, inclusive, e não de modo exclusivo, aquelas que estão 

relacionadas às metodologias ativas. Filatro (2018) destaca várias alternativas que estão 

ao alcance do professor e que não dependem necessariamente da tecnologia digital, como 

a sala de aula invertida (flipped learning), a Aprendizagem Baseada em Problemas (APB) 

ou Problem-based Learning (PBL), a Cultura Maker, Instrução por pares, Design 

thinking, a Realidade aumentada entre outras. Aqui não podemos deixar de registrar 

também outras possibilidades que foram apropriadas nas discussões em grupo como, por 

exemplo, o Encantamento, a Gamificação, o Ensino Híbrido, Salas Flexíveis, as 

Aprendizagens Móvel e Online, etc. 

Deve-se ressaltar, ainda, uma das principais características desse movimento, 

citada pela autora, quando afirma que “também é preciso considerar que as metodologias 

ativas são compostas, segundo Bonwell e Eison71, de dois aspectos fundamentais: a ação 

e a reflexão”. (FILATRO, 2018, p. 20). Pensamento este corroborado por Moran (2018) 

quando atenta que, apesar de tantas possibilidades possíveis para a aplicação de 

 
71 BONWELL, Charles. C.; EISON, J.A. Active learning: creating excitement in the classroom, 1991. Disponível em: 

<www.ydae.purdue.edu/lct/hbcu/documents/Active_Learning_Creating_Excitement_in_the_Classroom.pdf>. Acesso 

em: 15 de fevereiro de 2019. 
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metodologias ativas é necessário que haja planejamento para a reflexão coletiva, 

estruturada, sistêmica sobre os desafios. 

Há, ainda, dois agentes imprescindíveis para que se estabeleça efetivamente uma 

cultura inovadora: o aluno e sua família. A compreensão sobre diferentes ambientes, 

métodos de ensino, papel do professor, responsabilização pelo acompanhamento do 

processo educativo inovador deve superar a arraigada precisão do livro didático, do 

quadro, das apostilas de exercícios e até mesmo das formas de verificação de 

aprendizagem propostas. 

Compreender que a educação é um processo coletivo e que todos são 

corresponsáveis para seu sucesso e qualidade é imprescindível, mas também deve-se 

enfatizar que os níveis de atuação, em parte, são disjuntos. O Quadro 01 sintetiza essas 

relações e responsabilidades destacando os agentes diretamente envolvidos, bem como 

suas responsabilidades principais diante do processo de inovação na educação escolar. 

 
Quadro 01 – Agentes envolvidos no processo de inovação na educação escolar, bem como suas responsabilidades 

Nível Agente Responsabilidade 

Estado 

Ministério da 

Educação 

a) garantir a promoção da inovação no âmbito escolar através 

da elaboração e oficialização de documentos e legislações que 

rejam e difundam tais políticas de forma sistêmica. 

b) garantir recursos para viabilizar estrutura física adequada, 

aquisição e distribuição de materiais e equipamentos para todas 

as unidades escolares. 

c) valorizar financeira e profissionalmente os professores e 

demais agentes da educação. 

d) promover formação continuada que privilegie a inovação no 

âmbito escolar. 

Estados e Municípios 

(Secretarias regionais) 

Escola 

Gestores 

e) elaborar junto à comunidade escolar, os documentos que 

servirão de referência para a vivência educativa dentro da 

unidade escolar, observando a realidade, as fragilidades e 

potencialidades da mesma, a exemplo o projeto político 

pedagógico. 

f) construir junto aos professores a cultura de inovação dentro 

da escola, permitindo que as formações e interações entre os 

pares fortalezam as possibilidades e tentativas para efetivação 

da mesma. 

g) garantir que os recursos didáticos estejam disponíveis, úteis 

para professores e alunos, não apenas fazendo parte do 

Coordenadores e 

apoios pedagógicos 
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inventário da unidade escolar, enfatizando a 

corresponsabilidade de todos para o bom uso dos mesmos. 

h) incentivar diferentes formas de ensino e de avaliação que 

valorizem práticas inovadoras e instigantes em sala de aula. 

Professores 

i) participar das formações continuadas buscando a 

compreensão sobre os novos espaços educativos e os recursos 

disponíveis mais adequados com seu contexto escolar e por sala 

de aula. 

j) buscar diferentes ferramentas didáticas que, inclusive, 

utilizem novas formas de ensino dos conteúdos. 

k) promover diferentes formas de avaliação que valorizem a 

produção do conhecimento pelo aluno, não se utilizando apenas 

dos instrumentos tradicionais. 

l) instigar a participação e produção do conhecimento pelos 

próprios alunos, observando sempre que possível o uso das 

TDIC, através de experimentações didáticas, mas não 

exclusivamente por elas. 

m) provocar a responsabilidade de entidades que não costumam 

ser questionadas como a família, a igreja, a comunidade. 

Alunos 

n) compreender diferentes formas de interação em sala de aula 

e outros espaços não convencionais, que fogem à forma 

tradicional de ensino. 

o) desenvolver o equilíbrio do uso de TDIC com finalidades 

exclusivamente pedagógicas quando requeridas pelo docente 

em sala de aula. 

p) protagonizar seu processo de aprendizagem, atuando de 

forma colaborativa com o professor e demais colegas.  
Família 

Pais e responsáveis 

q) acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno 

em casa bem como na unidade escolar. 

r) observar as aprendizagens desenvolvidas em diferentes 

ambientes e que se utilizam de diferentes estratégias e 

metodologias. 

Fonte: autor 

 

 Obviamente não estão retratados todos os agentes capazes de influenciar o 

processo educativo. Há outros que também podem ter influência sobre o processo 

educativo escolar, apesar de não estarem diretamente ligados ao processo pedagógico – a 

saber as igrejas, os vizinhos, os grupos culturais e esportivos, parte das organizações não 

governamentais. Têm-se ainda aqueles que estão diretamente envolvidos no processo – 
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como porteiros, merendeiras, apoios, entre outros – mas que, na maioria das vezes, não 

são percebidos diretamente quando da construção do projeto político pedagógico escolar, 

nem tampouco são envolvidos nas discussões de caráter pedagógico, agindo, então, por 

princípios e expectativas que julga pertinentes ou lhe são indicados pela gestão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alguns pontos dos documentos analisados são cruciais para a compreensão mais 

ampla sobre a responsabilidade da implantação, gestão, execução e análise de ferramentas 

inovadoras na educação. São distintas instâncias que merecem ser analisadas com um 

olhar crítico para o melhor aproveitamento possível dessa estratégia e suas metodologias. 

Observa-se a BNCC (BRASIL, 2016), que responsabiliza de modo mais enfático 

as instâncias superiores, pela responsabilidade da inovação na educação, através do 

fomento e aporte financeiro para a promoção dessas inovações. É o ponto mais alto do 

ponto de vista organizacional juntamente, e não em maior ou menor grau, às secretarias 

de educação estaduais e municipais, que podem compreender melhor as dimensões de 

suas ações respeitando as características locais que detém e/ou observam. Sem uma real 

organização administrativa nessas esferas, não será impossível ao professor inovar, mas, 

certamente, as ferramentas possíveis não acompanharão as urgências que a atual 

sociedade demanda e espera, especialmente no âmbito público, assim como percebe-se 

em Moran (2018). 

Hierarquicamente, temos num segundo plano, a gestão escolar como responsável 

pela inovação na escola, como nos apontou Amorim (2017). Um gestor pode promover 

de forma ainda mais contundente a inquietação necessária para implantar uma cultura de 

inovação, promovendo a integração entre os pares e entre os grupos que atuam na 

educação. É uma espécie de visão global no mundo de uma unidade escolar, com suas 

particularidades, necessidades, dificuldades, mas também potencialidades, 

possibilidades, anseios. A integração, inclusive, é a maior de todas as ferramentas para se 

promover a (re)invenção da cultura escolar. O fruto disso estará sendo vivenciado na 

prática e não apenas no projeto político-pedagógico, o que acabará dando à escola, sua 

nova identidade, como proposto por Veiga (2010). 
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Mesmo considerando todos os componentes da comunidade escolar (secretários e 

auxiliares, serviços gerais, merendeiras, porteiros, entre outros) importantes para a 

construção pedagógica do saber, o responsável, em terceiro plano, pela implementação e 

vivência da cultura inovadora é o professor. É no exercício da curiosidade, da atenção, do 

instigar, compartilhar, exigir e conquistar que ele faz com que a inovação de fato ocorra 

chegando ao aluno. É dele a responsabilidade de, inclusive, provocar a reflexão de 

responsabilidades em entidades que não estão acostumadas a ser questionadas, como a 

família, a igreja, a comunidade. 

É um serviço delicado e que não está isolado dentro das inúmeras 

responsabilidades que já lhe são imputadas, mas são possibilidades novas que podem lhes 

inspirar a se sentirem de alguma forma recompensados, menos desgastados e 

verdadeiramente importantes na formação integral do sujeito como cidadão, sem precisar 

abrir do conhecimento que deve ser trabalhado junto aos alunos.  

Os outros agentes que contribuem na formação do cidadão também são, na mesma 

intensidade, responsáveis pela inovação, como aponta o César Neto, coordenador da 

escola Municipal José de Moura, em Maranguape, no estado do Ceará: “A comunidade 

também educa e participa de forma maciça de tudo”, (EDUCATRIX, 2019, p. 9) referindo 

a um caso exitoso de compartilhamento de responsabilidades numa escola. A família, a 

igreja, os vizinhos. Talvez aí esteja o maior desafio em propor inovação na educação, mas 

são coisas para se pesquisar e discutir posteriormente em outros estudos. 

 E não se pode discutir tantas responsabilidades sem também reconhecer o papel 

do aluno para a efetivação da cultura de inovação na educação. Ele é parte mediada entre 

família e escola, mas também é agente direto para a implementação dessa cultura. É 

necessário que ele se reconheça nesse ambiente inovador viabilizado pelo professor e pela 

gestão escolar, que explore e reconheça as TDIC como ferramentas que também têm 

caráter educativo, a exemplo de redes sociais, sites de pesquisa, equipamentos e materiais 

disponibilizados. Que se permita experimentar e apropriar diferentes ambientes como 

espaços de aprendizagem, e que, principalmente, seja agente ativo para a garantia do 

aprendizado e procedimentos não tradicionais de ensino e avaliação tão importantes 

quanto os habituais, cumprindo a mesma função de promoção de conhecimento. 
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 Essa mobilização integral, em tantas instâncias, é o que consolida uma “cultura 

de inovação”, um movimento articulado entre vários responsáveis, cientes de seu papel e 

suas potencialidades. E pensar nesse relacionamento inovador, carregado de novas 

tecnologias, exige posse de uma educação básica que supera o domínio dos 

procedimentos, emprego de habilidades específicas e instrumentais, ela exige uma 

capacidade inovar, de produzir novos conhecimentos e soluções tecnológicas adequadas 

às necessidades sociais, o que exige muito mais do sistema educacional (Machado, 2013). 
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