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Resumo: No sentido de ampliar perspectivas sobre o ensinar e o aprender, a metáfora da 

coreografia é emprestada do mundo da dança com a intenção de observar o processo de 

ensino-aprendizagem através de novas lentes. Em 2001, Oser e Baeriswyl apresentaram as 

primeiras tessituras deste constructo teórico que tem sido desenvolvido atualmente por 

Zabalza e Padilha. A metáfora é um recurso da linguagem que desafia as categorias 

congeladas do que está posto, criando matrizes de significações e percepções novas. Nas 

coreografias didáticas, percebe-se os professores como coreógrafos dos movimentos de 

aprendizagem dos estudantes. Para uma coreografia se desenvolver são necessárias condições 

favoráveis. Assim como o dançarino necessita se relacionar com os elementos do palco, os 

movimentos dos professores e estudantes são relacionados a múltiplos elementos da escola, 

como sua orientação curricular e os recursos materiais da sala de aula. Desenvolvendo os 

aspectos que condicionam o sucesso de uma coreografia, chega-se a necessidade de ampliar a 

compreensão sobre a instituição escolar. Pode-se chamar de Coreografias Institucionais os 

movimentos intencionais relacionados a gestão da escola que implicam diretamente nas 

coreografias didáticas. Para aperfeiçoar e dar forma ao olhar analitico, Zabalza elenca quatro 

dimensões básicas do contexto do ensino universitário afetados pelas coreografia 

institucionais, são eles: aspectos materiais, aspectos organizacionais e funcionais, aspectos 

afetivos e aspectos culturais. A dimensão material remete aos recursos necessários para o 

desenvolvimento das práticas de ensino, como equipamentos e infra-estrutura. A dimensão 

organizacional-funcional se refere aos aspectos de organização e procedimentos das 

atividades pedagógicas. A dimensão afetiva elenca aspectos do clima relacional da escola, 

como a satisfação dos estudantes e professores. Por fim, a dimensão cultural corresponde às 

ideias e crenças compartilhadas pelos membros da instituição e que dão sentido às práticas. 

Este ensaio apresentará esses elementos e a reflexão deles no contexto de uma universidade 

pública, considerando as especificidades e necessidades para a promoção de inovação 

pedagógica nas coreografias didáticas dos professores e estudantes da instituição. 
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Introdução 

Na sociedade contemporânea, os processos educacionais, formais ou informais, dos 

níveis fundamental à universidade, são influenciados por um sistema de interações e reações 

permeados pela revolução da tecnologia da informação. Na sociedade informacional, são 

observadas novas dinâmicas de redes e fluxos, às quais reorientam a estrutura social, a 

economia e a cultura (CASTELLS, 2011). Cabero (2007) e Almeida (2011) relacionam as 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) com as novas formas de lidar com 

o conhecimento, de aprender e de ensinar, ao permitir a flexibilização dos tempos e espaços 

da escola. 

Junto à essa nova dinâmica social e cultural, os contextos formativos educacionais 

também buscam acompanhar às novas demandas, além de buscarem estabelecer reflexões 

com vista a apontar melhores caminhos na perspectiva de dar conta de uma problemática 

educacional diferenciada. Educar, para e neste novo contexto social, cultural e informacional, 

requer um sujeito mais ativo, comprometido com suas aprendizagens, criativo e propositivo. 

Portanto, é necessário buscar modelos pedagógicos que ajudem a construir oportunidades de 

aprendizagens condizentes com o requerido aos aprendizes e docentes que tomem como foco 

desse processo a aprendizagem. 

Oser & Baeriswyl (2001) apresentam uma analogia para os processos do ensinar e 

aprender: processos este que buscam delinear percursos similares as coreografias de uma 

dança os quais denominaram de teaching choreografhies. Tais construtos foram 

corroborados e ampliados nos estudos de (ZABALZA, 2005) e denominado de Coreografias 

Didáticas, que compreendem os professores como coreógrafos dos movimentos de 

aprendizagem dos estudantes, tais movimentos formativos inicialmente são propostos pelo 

professor/coreógrafo e ampliado pelos estudantes na busca por seus percursos de 

aprendizagens. Essa analogia com a dança compreendida por Zabalza, é entendida como 

modelo didático (PADILHA, 2018), e propõe uma nova forma de olhar o processo educativo, 

partindo do pressuposto que as aprendizagens a serem desenvolvidas devem determinar a 

forma como o professor irá propor sua coreografia e a de seus estudantes. Além deste aspecto 

importante, os cenários onde ocorrem essas aprendizagens são variados e complexos, 

presenciais e virtuais, online e offline, necessitando de reconfigurações não somente 

pedagógicas, como também técnicas e estruturais. 

Por isso, para que as coreografias se desenvolvam, se faz necessário um conjunto de 

ações e condições favoráveis a sua execução, assim como o dançarino se relaciona com os 

elementos do palco, os movimentos do professor ou estudante são relacionados a vários 

elementos da escola, como sua orientação curricular e os recursos materiais da sala de aula. 

https://paperpile.com/c/dggYNW/0R45
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Expandindo o espectro de observação para a instituição escolar, pode-se chamar de 

Coreografias Institucionais os movimentos relacionados a gestão do curso que proporcionam 

implicações a todos os sujeitos da escola (PADILHA; ZABALZA, 2015).  

Através de uma relação metafórica, propomos observar a dinâmica de fluxos e redes 

da sociedade da informação a partir dos movimentos coreográficos dos processos 

institucionais que procuram promover inovação pedagógica em uma universidade pública do 

nordeste brasileiro.   

Desenvolvemos este artigo a partir da concepção do ensaio acadêmico. Segundo 

Larrosa (2003), o ensaio é um gênero textual ancorado no espaço e tempo subjetivos, que 

parece opor-se, ponto a ponto, às regras de pureza e objetividade que operam na academia.  

Orientamos nossa escrita para um diálogo discursivo e criativo, a partir da exposição de 

pontos de vistas autorais e do estado da arte das coreografias institucionais na literatura 

científica. Buscamos um enfoque para uma universidade pública no Brasil, nosso locus de 

trabalho enquanto professores-pesquisadores.  

 

Desenvolvimento 

Identificamos a coreografia a partir do referencial de Oser, Baesiswyl (2001) e 

Zabalza (2001; 2005), como um dispositivo metafórico que amplia a concepção do processo 

ensino-aprendizagem para além do espaço da sala de aula.  

A referida metáfora apresenta-se como um potente recurso da linguagem para 

compreender a realidade observada. Segundo o professor Jacques Gauthier (2012), ela age 

entre o mundo interno, do sentido, e o mundo externo, da referência da realidade, ela quebra 

as categorias congeladas da linguagem, criando matrizes de significações e percepções novas. 

A abertura para novos caminhos e o despertar para novos olhares sobre o ensinar e o aprender 

foi a intenção inicial da construção das coreografias didáticas e institucionais, porém trazendo 

a luz da discussão educacional os processos de aprendizagens como cerne da questão das 

coreografias didática e institucional. 

Padilha e Zabalza (2016), a partir de experimentações no ensino superior, 

desenvolvem a compreensão de uma coreografia didática eficiente a partir da forma como o 

professor (coreógrafo) media as coreografias de seus estudantes (dançarinos). Esta metáfora 

refere-se à ação didática executada através de seus atores, em um ambiente de aprendizagem 

específico (cenário), a partir dos estilos intelectuais diversos (ritmo), de acordo com um 

planejamento (roteiro) e a própria liberdade criativa do estudante (improviso do dançarino) 

em busca dos objetivos de aprendizagem que são os movimentos esperados no processo de 

ensino-aprendizagem. 

https://paperpile.com/c/dggYNW/nFL5
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Muito além da concepção do planejamento normativo e da ação didática centrada no 

professor, a perspectiva da coreografia didática traz o foco para o estudante ao incluir o 

improviso, potencial criador individual da composição coreográfica da dança contemporânea. 

Ramos e Silva (2015) discutem a dança como ato político, entendem a improvisação como 

uma experiência de se colocar em pesquisa, mantendo a atenção e a percepção ampliadas para 

agir de maneira a estabelecer relação com o outro e com o ambiente, relacionando com seu 

entorno e transformando essa experiência. Ampliando o olhar para a escola, como isso se dá? 

Zabalza (2016) aponta as Coreografias Institucionais como um conjunto de elementos, 

ações e condições articulados de forma intencional, repercutindo diretamente nas coreografias 

didáticas de professores e estudantes das instituições educacionais. Aspectos da cultura 

organizacional, o currículo como prática social complexa e as interrelações com o entorno da 

escola são eixos orientadores a serem observados em uma investigação. Para aperfeiçoar e dar 

forma ao olhar analitico, Zabalza elenca quatro dimensões da coreografia institucional: 

material, organizacional-funcional, afetiva e cultural. A dimensão material remete aos 

recursos necessários para o desenvolvimento das práticas de ensino, como equipamentos e 

infra-estrutura. A dimensão organizacional-funcional se refere aos aspectos de organização e 

procedimentos das atividades pedagógicas. A dimensão afetiva elenca aspectos do clima 

relacional da escola, como a satisfação dos estudantes e professores. Por fim, a dimensão 

cultural corresponde às ideias e crenças compartilhadas pelos membros da instituição e que 

dão sentido às práticas. 

Resgatando a intenção inicial do uso das coreografias como metáfora, podemos 

arriscar relacionar as dimensões pautadas na instituição com os elementos de uma coreografia 

no mundo da dança. A dimensão material seria o palco e os elementos de cenografia e 

figurino. A organizacional-funcional seria o ritmo, observado nas marcações dos passos pela 

música, o roteiro em ação-construção entre diretores, coreógrafos e dançarinos. A afetiva 

poderia ser observada pelo engajamento de toda a equipe e a relação de apoio entre os atores, 

em cena ou nos bastidores. Os aspectos culturais estariam relacionados às ideias 

compartilhadas entre os membros do grupo, o seu estilo da dança, se clássica ou 

contemporânea, por exemplo. 

Os fluxos e movimentos de mudança na sociedade contemporânea são influenciados 

sobremaneira pelas TDICs. Na escola, as tecnologias permitem ampliar o conceito de aula, de 

espaço e tempo, estabelecendo novas possibilidades do processo de ensino-aprendizagem. 

Porém, a inovação é relacionada puramente à ação do professor e do estudante em direção a 

uma aprendizagem significativa. Os artefatos tecnológicos são apenas um meio que expande 

possibilidades de práticas educacionais, não um fim em si mesmo. Moran, Masetto e Behrens 

https://paperpile.com/c/dggYNW/udWM/?noauthor=1
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(2013) apontam como pontos cruciais para a eficácia da integração das tecnologias digitais em 

uma prática de ensino inovadora a compreensão da construção do conhecimento na sociedade 

da informação, a concepção da aprendizagem colaborativa, do papel do professor como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem e do uso das novas tecnologias visando a 

aprendizagem significativa do estudante. Esta mediação possibilita um campo fértil para a 

gestão escolar potencializar práticas inovadoras de professores e estudantes. 

A instituição objeto deste ensaio, uma universidade pública localizada em uma capital 

do nordeste brasileiro, com cursos que contam com até 190 anos de existência, acolhe mais de 

40 mil pessoas, entre estudantes, professores, técnicos e outros colaboradores. É organizada 

por uma estrutura de centros e departamentos, majoritariamente, distribuídos por áreas de 

conhecimento (ciências da saúde, exatas, humanas etc…) em doze centros. Apresenta-se 

como centro de excelência acadêmica, compondo a lista das melhores nos rankings 

internacionais e nacionais. 

Dos 109 cursos de graduação existentes, 30 foram criados nos últimos 13 anos, além 

de novos dois campi no interior do estado. Essa expansão recente foi incentivada por políticas 

governamentais de ampliação e interiorização do ensino superior. Até então a universidade se 

limitava a ofertar cursos apenas na capital.  

É desafiador tecer uma análise de uma organização com tamanha dimensão e 

complexidade, onde coexiste cursos centenários, professores decanos e cursos recém-criados 

coordenados por jovens docentes. Estudantes de diversas origens, geográficas e sociais. Por 

onde começar? Recortamos um exemplo de dois cursos de medicina, localizados em campi 

diferentes, um com 90 anos de existência, na capital, outro com pouco mais de quatro anos, 

no interior do estado. 

A dimensões das coreografias institucionais proposta por (ZABALZA, 2016), servirão 

como o fio condutor da tessitura analítica deste ensaio. Como aspectos da cultura 

organizacional, da prática social complexa do currículo e as interrelações com o entorno da 

escola podem ser observáveis nestas organizações distintas inseridas na mesma universidade?  

 Qualquer movimento acontece em um espaço. Para a mediação pedagógica, objetos 

são utilizados para promover a aprendizagem, sejam cognitivos, sejam materiais. Eis aqui o 

objeto de observação das dimensão material das coreografias insitucionais. Para além da 

lousas e projetores multimídia, os cursos das profissões de saúde necessitam uma variedade 

de recursos para aprendizagem de habilidades em laboratórios. Seja na pesquisa de ciências 

biológicas ou nas simulações realísticas em cenários clínicos, os microscópios ou simuladores 

mediam a aprendizagem e devem compor os cenários das coreografias didáticas dos cursos de 

medicina.  

https://paperpile.com/c/dggYNW/HSoO/?noauthor=1
https://paperpile.com/c/dggYNW/E1ER


 

 Os documentos institucionais públicos dos cursos em questão, como os projetos 

pedagógicos, páginas web de site institucional e de redes sociais, mostram o uso de recursos 

em laboratórios diversos. Alguns estão em processo de construção de espaço ou compra de 

equipamentos. Uma problemática que emerge neste ponto, não é a existência em si do 

material, mas o professor que opere com os equipamentos. Especialmente nos laboratórios de 

simulação, recente tendência no treinamento de habilidades para o ensino médico, onde os 

médicos que hoje são professores dos cursos, não tiveram tal treinamento na sua formação de 

graduação. Com a chegada de equipamentos, há treinamentos para o uso deles, porém poucos 

professores demonstram interesse nesta capacitação. Como operar dimensão material sem o 

operador? A imagem de um palco com elementos cenográficos e figurinos dispostos, sem uso, 

pois não há atores e bailarinos, emerge como metáfora imagética.   

A maior parte da organização da universidade é caracterizada pela divisão de 

departamentos, onde os professores estão alocados, atendendo à cursos específicos. Contudo, 

em dois dos três campi, existem outras organizações, por núcleos de formação. Essa 

característica está relacionada à dimensão organizacional-funcional, às escolhas da 

coreografia  da instituição. Observa-se que esses campi foram implantados recentemente e 

indicam uma clara renovação institucional, no que tange às formas de organização e 

distribuição dos docentes, que podem atender a diferentes cursos, estando alocados nos 

núcleos de formação. 

Nos cursos de medicina em questão, talvez seja esta a dimensão que mais apresenta 

diferenças entre eles. Apesar da proposta de organização curricular ser semelhante (por 

sistemas de módulos interdisciplinares), sua estrutura administrativa organizacional diverge, o 

que parece afetar diretamente a integração curricular. O sistema modular de currículo 

transcende a organização por distribuição de disciplinas e conteúdos, ele promove a 

interdisciplinaridade e a aplicação do conhecimento a problemas sociais relevantes de forma 

concreta (ARIAS, 2012).    

O curso de medicina da capital herda uma organização tradicional, departamentos por 

áreas de conhecimento. Ao todo, são sete departamentos diferentes, onde mais de 200 

professores estão vinculados. Até 2002, a grade curricular era organizada por disciplinas, cada 

uma coordenada por um professor especialista na área, que por sua vez fazia parte de um 

departamento. Em 2003, após um movimento extensivo de reforma curricular, foi implantado 

um novo modelo de currículo, por eixos e módulos interdisciplinares, na intenção de 

promover uma maior integração curricular. Após 15 anos de implantação de um novo 

currículo, problemas permanecem, as ações interdisciplinares propostas aconteceram por 

https://paperpile.com/c/dggYNW/vkjq


 

iniciativas de poucos indivíduos ou grupos. A maior parte do desenvolvimento dos módulos 

passou a ser a execução de várias disciplinas em paralelo. Por quê isso aconteceu?   

Podemos explorar essa questão através das várias dimensões das coreografias 

institucionais. Do ponto de vista funcional, o lugar no organograma de gestão da coordenação 

do curso pode dar algumas respostas. A coordenação de curso está em uma posição onde não 

há gerência sobre os departamentos, o que parece dificultar a mobilização de qualquer 

processo de mudança. 

Por outro lado, o curso de medicina do interior do estado, que tem como idealizadores 

de seu projeto pedagógico, professores que participaram da reforma curricular do curso da 

capital, não apresenta a organização departamental por áreas de conhecimento. Todos os 

professores são vinculados a um mesmo núcleo de área de formação. O curso iniciou suas 

atividades em 2014 já com uma organização de currículo modular interdisciplinar. O 

desenvolvimento dos módulos temáticos teve como eixo a Aprendizagem Baseada em 

Problemas, a integração das várias disciplinas é realizada por situações-problemas 

apresentadas a cada semana, e não por distribuição de conteúdos disciplinares.  

A estrutura curricular do curso incentiva os professores assumirem ações de 

coordenação, além da gestão do curso, cada um dos 40 módulos temáticos interdisciplinares e 

de práticas comunitárias, possui um professor coordenador, que é apoiado por outros quatro 

coordenadores das unidades anuais, excetuando o internato (estágios obrigatórios nos dois 

últimos anos do curso), que conta com outros oito professores coordenadores. Todos esses 

docentes atuam também em outros módulos, onde são coordenados por professores diferentes. 

Esse desenho parece permitir uma maior mobilização e integração do trabalho docente entre 

os vários módulos, com uma maior troca de informações e, consequentemente, incentivo à 

inovação.  

Um outro elemento que transita entre as várias dimensões, é a abordagem híbrida do 

ensino no curso do interior do estado. A mesclagem metodológica (com enfoque em 

metodologias ativas) mediadas em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

potencializa a integração curricular. Todo o trabalho pedagógico, de todos os módulos, 

acontece com alguma mediação no AVA. Pode-se afirmar que algumas propostas avançadas 

de avaliação, como o sistema de avaliação multidimensional que contempla o portfólio 

reflexivo, testes de conhecimento on-line, avaliação formativa com o tutor com feedbacks 

semanais e avaliação de habilidades e atitudes (em estações simuladas ou na realidade das 

comunidades) só puderam ser desenvolvidas com o suporte das tecnologias da informação.  

Compreendendo o papel do AVA como potente integrador curricular, a coordenação 

do curso optou por uma configuração que permitisse o professor ter a livre edição das páginas 



 

web do módulo onde atua, além da livre navegação por todos os outros módulos de todo o 

currículo do curso de medicina. Esta configuração parece incentivar a criação e potencializar 

uma diluição das fronteiras disciplinares do currículo. Há uma maior transparência e fluidez 

das ações de ensino-aprendizagem através do AVA. 

 A dimensão afetiva das coreografias institucionais abre caminhos para os aspectos 

subjetivos dos atores que fazem a escola e suas relações. A afetividade pode ser entendida 

como a capacidade experimentar sentimentos e emoções (DALGALARRONDO, 2018). Para 

a gestão escolar, a inclusão de mecanismos de escuta, promoção de diálogo e participação 

democrática abrem as portas para que a subjetividade de cada um seja respeitada. 

 A docência universitária é por si um campo de diversidades. Na medicina, há algumas 

peculiaridades. O trabalho do médico como professor não é sua principal atividade diante de 

tantas outras funções. Menos de 5% dos professores-médicos têm dedicação exclusiva 

(BATISTA, 1998). De certo modo, seu trabalho enquanto clínico ou cirurgião nos serviços de 

saúde reafirma sua prática enquanto professor: a importância de ensinar medicina, fazendo 

medicina. Porém diminui seu tempo dedicado ao desenvolvimento docente. 

Nas avaliações dos processos de reformas curriculares no Brasil, a prática do professor 

de medicina tem se mostrado a mais resistente às transformações. Os fatores principais para 

essa resistência são: a desvalorização das atividades de ensino, vinculada a supremacia da 

pesquisa; a falta de identidade profissional docente; a deficiência na formação pedagógica do 

professor de medicina; a inércia docente frente às mudanças e o individualismo dos 

professores universitários (COSTA, 2010; MAGALHÃES, 2012).  

 Um fato analisador é como a instituição percebe e lida com ações de inovação, 

individuais e coletivas. No curso de graduação do interior, estratégias inovadoras, 

desenvolvidas por alguns professores, foram disseminadas para outros professores através do 

AVA e adotada como modelo pela coordenação para todos os módulos da graduação. Um 

exemplo foi o uso de testes cognitivos em ambiente virtual (prova online) com feedback e 

divulgações de resultados em tempo real. O uso do recurso inovador de outrora, passa a ser 

um recurso de planejamento institucional. A iniciativa que aconteceu em 2016, foi implantada 

como oferta padrão em 2017 para todos os módulos do curso.  

A dimensão cultural das coreografias institucionais remete ao partilhamento de 

crenças e ideias entre os sujeitos que fazem a escola. A incorporação de práticas de inovação 

na rotina institucional, desenvolvidas por atores da própria organização, remete a aspectos de 

uma cultura organizacional dinâmica e flexível, movimentos de uma coreografia institucional 

inovadora. A adaptação organizacional às mudanças necessárias, apresentadas pelos aspectos 

https://paperpile.com/c/dggYNW/TtU9
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situacionais internos e externos à instituição é uma caraterística de um sistema administrativo 

chamado adhocracia, que contrapõe a burocracia (FARÍAS et al., 2016).  

As organizações adhocráticas buscam a inovação, procuram ir além do que está posto, 

para criar um ambiente criativo, sem a necessidade de sistemas de planejamento e controle 

(LORBADA, 2016). É possível essa aproximação dentro de uma estrutura organizacional de 

uma universidade tradicional?  

Existem cinco características que destacam uma organização adhocrática, a seguir:  

1- As funções de cada indivíduo são descritas de forma geral e podem variar com o 

tempo. Observamos que no curso de graduação do interior, o professor não é vinculado a um 

departamento, está disponível para contribuir em todos os módulos do curso, além de 

exercitar diferentes papéis de coordenação ao longo do tempo. 

2- Há diversidade de competências entre os indivíduos. Em toda escola, é esperado um 

leque de especialistas diferentes para compor um quadro de docentes, mas além disso, ambos 

os cursos analisados neste ensaio procuraram a inclusão de outras áreas de conhecimento além 

do seu campo de interesse habitual da saúde e biociências, como o campo das artes.  

3- Igualdade de autoridade, a opinião de todos os autores é levada em conta. É um 

grande desafio para a estrutura organizacional tradicional da universidade. Ambos os cursos 

contam com um colegiado que representa todas os atores. O curso de medicina mais recente 

possui uma representatividade estudantil ainda mais ampla.  

4- Não existem hierarquias, não há organogramas, não há cargos maiores ou menores, 

mas funções diferentes. Este é outro grande desafio para a organização tradicional. O curso de 

graduação mais recente possui uma estratificação de organograma mais simplificada por não 

conter departamentos, diminuindo a distância entre os entes gestores e demais atores. Todos 

os coordenadores de todos os cursos da universidade são professores, que mantém suas 

funções habituais em sala de aula durante o período de sua gestão. 

5- E finalmente, a adaptação é fundamental para todos aqueles que fazem parte de uma 

organização que cultiva a adhocracia. A convivência de pessoas tão diferentes em um mesmo 

ambiente, com distintas responsabilidades e que perseguem o mesmo objetivo, podem ter 

opiniões diferentes e é comum momentos de desacordo. Neste ponto, a coordenação é 

fundamental, porém o mais importante é a capacidade de adaptação que cada indivíduo, para 

uma cooperação mútua para um projeto comum exitoso. 

Tecer o perfil dos atores de cada um dos cursos analisados em um estudo 

sistematizado, assim como analisar os movimentos que permeiam as relações e afetos entre os 

dançarinos dessas coreografias institucionais, pode ampliar a compreensão sobre a 
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micropolítica dessas organizações e trazer clareza sobre diferentes aspectos que foram essas 

complexas estruturas organizacionais.  

 

Considerações finais 

Este ensaio procurou tecer uma aproximação do constructo das coreografias 

institucionais com os processos de inovação pedagógica em uma universidade tradicional. 

Nos cursos de graduação analisados, percebe-se a importância do planejamento com ampla 

participação dos atores que fazem a escola. Este parece ser um fator essencial para a produção 

de  uma coreografia institucional inovadora, com ênfase na interação e criação colaborativa, 

como uma organização adhocrática. A partir disso, foi possível perceber a construção de 

meios para as demandas de um projeto pedagógico que aponta um currículo modular 

integrado por metodologias ativas e avaliações formativas. No que corresponde as 

coreografias didáticas observadas, percebe-se um rebatimento da coreografias institucionais 

nos processos formativos de professores e estudantes.   

Apontamos, ainda, o potencial da aprendizagem híbrida como um caminho para 

integração curricular. A mesclagem metodológica mediada por um ambiente virtual de 

aprendizagem que apoia o trabalho docente e discente em todos as unidades curriculares de 

um curso de graduação potencializou claramente a prática da interdisciplinaridade. 

A incorporação institucional de boas práticas de professores que promovem ações 

inovadoras, como experimentações didáticas em sala de aula ou no ambiente virtual, pode ser 

um importante analisador sobre como se dá a dimensão afetiva e cultura organizacional da 

escola.  

Estes elementos são um convite para mais estudos sobre as coreografias institucionais 

em organizações escolares que buscam inovação pedagógica, para isso a produção de 

conhecimento pertinente sobre sua cultura organizacional é um dos primeiros passos para a 

mudança. 
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