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RESUMO 

Pretende-se refletir sobre as dificuldades apresentadas pelo Ensino Remoto, sendo considerada uma 

transição do espaço físico para o virtual com inúmeros os tipos de desafios a serem enfrentados pela 
demanda escolar interna e externa. O novo cenário educacional possibilitou ampliação de novos 

conhecimentos tecnológicos, através do uso de várias interfaces online, mas a exclusão se faz presente, 

principalmente por parte de uma demanda de alunos que estão inseridos à margem da sociedade, que 

não existem possibilidades de serem contemplados nesse sistema de ensino remoto emergencial de 
forma igualitária; a não ser se os governos utilizassem os recursos públicos e a descentralização de 

poderes representada pelos agentes sociais para diminuir as mazelas e tirar quem está na invisibilidade 

no setor da educação.  
Palavras-Chave: Ensino Remoto. Desafios. Aprendizagem. Processo Cognitivo. 

 

ABSTRACT 

It is intended to reflect on the difficulties presented by Remote Learning, being considered a transition 

from physical to virtual space with countless types of challenges to be faced by internal and external 

school demand. The new educational scenario made it possible to expand new technological 

knowledge through the use of various online interfaces, but the exclusion is present, mainly due to a 
demand of students who are inserted in the margins of society, who are not able to be included in this 

emergency remote learning system on an equal basis; unless governments used public resources and 

the decentralization of powers represented by social agents to reduce the ailments and remove those 
who are invisible in the education sector. 

Keywords: Remote Teaching. Challenges. Learning. Cognitive Process. 

 
ABSTRACTO 

Se pretende reflexionar sobre las dificultades que presenta el Aprendizaje Remoto, considerándose una 

transición del espacio físico al virtual con innumerables tipos de desafíos a ser afrontados por la 
demanda escolar interna y externa. El nuevo escenario educativo permitió ampliar nuevos 

conocimientos tecnológicos mediante el uso de diversas interfaces en línea, pero la exclusión está 

presente, principalmente por una demanda de estudiantes que se insertan en los márgenes de la 
sociedad, que no pueden ser incluidos en este sistema de aprendizaje remoto de emergencia en 

igualdad de condiciones; salvo que los gobiernos utilicen los recursos públicos y la descentralización 

de poderes representados por los agentes sociales para reducir las dolencias y sacar a los invisibles en 

el sector educativo. 
Palabras clave: Enseñanza a distancia. Desafíos. Aprendiendo. Proceso cognitivo. 
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INTRODUÇÃO 

No início do século XXI, março de 2019, a população de vários países mundiais em 

especial o Brasil, se viram diante de um fenômeno social inexplicável; onde a população 

estava frente a um vírus Covid-19, o Coronavírus, que destruía a vida das pessoas ao serem 

infectados. 

A população passou por processo de adaptação em cenários isolados, tiveram que 

adaptar-se para continuar vivendo, muitas empresas fecharam as portas, outras tantas 

esperaram aproximadamente 15 dias para conhecer o fenômeno social e assim foram se 

adaptando para manter os empregos de muitos cidadãos que precisava levar o pão para a mesa 

e arcar com tantas obrigações; bem como, muitos empresários precisava manter a economia 

do país em ascensão, para garantir possíveis investimentos no futuro.  

Nesse cenário em constantes mudanças, se fez presente a mediação das tecnologias, 

especialmente as digitais, no processo de ensino aprendizagem da educação básica 

contemporânea. Esse tipo de educação básica passou a ser tida como grande desafio a ser 

construída, pois o espaço escolar físico tinha se tornando em virtual e alunos, professores e 

país tinha que ir se adaptando para continuar oferecendo a inserção dos mesmos no processo 

de ensino aprendizagem, fazendo se necessário, todos os envolvidos no processo de ensino 

passar a realizar atividades que necessitam das plataformas digitais, inclusive sem conexão 

com a internet, com atividades impressas; formação precária dos professores para pensarem e 

planejarem suas práticas com essa mediação, evidenciando muitas vezes uma perspectiva 

instrumental da relação com as tecnologias (PRETTO, 1996; ALVES, 2016).  

Esse cenário contemporâneo marca a história da educação nos vários níveis de 

ensino fundamental, médio e superior há mais de 20 anos; e no momento estão onde se faz 

presente a propagação do vírus Covid-19, passando a exigir maior atenção cada vez mais dos 

sujeitos ativos na sociedade, tendo os mesmos que optar por adaptar aos desafios de 

isolamento, falta de empregos, disseminação do vírus para sobreviver em um momento de 

muitas mudanças, pois muitas pessoas estão perdendo a vida em todos os países do mundo. 

 

MUDANÇAS DO ESPAÇO ESCOLAR 

No dia 18 de maio de 2020, o Ministério de Saúde divulgou que no Brasil 16.792 

tinham se tornados vítimas da doença COVID-19 e existiam 254.200 casos confirmados de 

pessoas infectadas.  Já no dia 01 de julho de 2021 totalizando 520 mil mortes, com 18,6mil 

casos 16,5 mil recuperados.  

As medidas no Brasil até 29/04/2020 não foram consideradas como lockdown, mas 

cidades como São Paulo (RAHAL, 2020), Rio de Janeiro (LUCCHESE, 2020) e Salvador, 

por exemplo, que tiveram um aumento no número de casos e o registro de pessoas nas ruas 

sem seguir as orientações de isolamento, vêm originando medidas mais rígidas de 

confinamento. O efeito da COVID-19 nos sistemas escolares do mundo todo resultou em 

medidas que vão desde suspensões das aulas sem interação por plataformas virtuais, como o 

caso de Auckland (na Nova Zelândia) até a realização das ditas aulas remotas, que é 

considerado um grande desafio para os professores que estão inseridos no sistema de ensino. 
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O país de Nova Zelândia foi considerado um dos que se atentou a viabilização do 

retorno parcial as atividades escolares em maio de 2020, pois conseguiu através do isolamento 

social, conter a propagação do vírus e manter a economia e atividades diversas em 

funcionamento. A UNESCO divulgou em 26 de março de 2020, que mais de 1.5 bilhões de 

crianças, adolescentes e universitários de 165 países estavam sem aulas (UNESCO, 2020; 

PRESSE, 2020). Na América Latina e no Caribe, a UNICEF divulgou no dia 23 de março que 

154 milhões estavam sem aulas e muitas apresentando necessidades básicas para sobreviver. 

Segundo dados da UNESCO nesse período dos 195 países, 128 ainda não tinham 

planos de abertura das escolas. Na Bahia as aulas foram suspensas a partir de 17 de março de 

2020, na rede pública e privada. Permanecendo mais de um ano sem atividades escolares e o 

seu retorno foi remoto e hibrido e na sequência no final do ano letivo, precisamente no dia 18 

de outubro de forma totalmente presencial.  

O Ministério da Educação vem publicando portarias desde o dia 18 de março, que 

vêm sendo constantemente atualizadas para regular as atividades dos cenários escolares da 

Educação Básica e Superior, a exemplo das Portarias 343, 345, 356 e 473 (BRASIL, 2020), 

suspendendo as aulas presenciais e indicando em caráter emergencial a Educação remota. 

Outro documento publicado foi a Medida Provisória 934 de 1 de abril de 2020 (VADE 

MECUM, 2020), que por meio do ato no 42, de 27 de maio, do presidente da mesa do 

Congresso Nacional, foi atualizada, determinando que a suspensão das atividades escolares 

presenciais fossem prorrogadas pelo período de mais sessenta dia (DOU, 2020; VADE 

MECUM, 2020). Tais documentos subsidiaram o parecer emitido pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE), no dia 28 de abril de 2020, após um período de consulta pública, que 

orientou as atividades não presenciais em todos os níveis de ensino da Educação Infantil até o 

Ensino Superior, durante a pandemia da COVID-19 (ABRAFI, 2020; BRASIL/CNE, 2020).  

Desde esse período o ensino no Brasil, carece de um olhar atento, muitas crianças, 

adolescentes e jovens estão longe do cenário educacional, principalmente do virtual, que 

passou a ser utilizado como referência para o ensino remoto emergencial. É importante 

salientar que Nova Zelândia, Canadá, Portugal, entre outros, a escola pública vem ocupando 

espaço de destaque em relação ao Brasil.  

No Brasil e em vários outros países, surge uma nova configuração do ensino público, 

onde muitas cidades adotam a Educação Remota Emergencial, com práticas metodológicas 

que foca quanto à inserção de plataformas digitais, como aplicativos com os conteúdos, 

tarefas, notificações e/ou plataformas síncronas e assíncronas como o Teams (Microsoft), 

Google Class, Google Meet, Zoom (GOMES, 2020). Todas procurando através das empresas 

manterem se mercado e atender a grande demanda de alunos, que carece de educação 

diferenciada. 

O mercado educacional passa por momentos de dificuldades, pois sabe-se que uma 

porcentagem de alunos que estão inseridos na classe social alta, paga mensalidades pra ter a 

oportunidade de continuar estudando em escolas particulares; mas, muitas famílias em meio a 

pandemia passou por processo de recessão financeira e teve que incluir-se na classe média 

baixa; com isso inúmeras dificuldades passaram a existir para manter os alunos em escolas 

consideradas de boa qualidade. 

 Esse cenário se dividiu em dois, pois do outro lado, encontra-se uma grande 

quantidade de alunos que frequenta as escolas públicas, e que os pais, também pagam pela 
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educação dos seus filhos por meio dos altos impostos que oneram os brasileiros, 

principalmente nos dias atuais; contudo, a educação pública não é compreendida pelos 

pesquisadores e professores como um negócio e nem pais e alunos são clientes.  

Em contraponto, a lógica imposta pelo atual governo brasileiro, aponta uma mudança 

dessa perspectiva por meio das políticas que vêm sendo adotadas ao longo dos últimos anos, 

com a premissa de Estado Mínimo (SANTOS, 2020), acirrando-se a partir de 2019, quando o 

governo brasileiro, anunciou em alguns momentos o interesse em estender a Educação a 

Distância também para educação básica, descaracterizando e desprestigiando os professores 

do sistema de ensino público. Para Santos (2020, p. 6) quando “a crise se torna permanente, 

transforma-se em causa que explica todo o resto”. 

Mas, mesmo assim, através da Educação a Distância foi possível que muitos 

professores não apresentassem inúmeras dificuldades para adaptar as mudanças com a 

inserção do ensino Emergencial Remoto no ano de 2020 e 2021, trazendo consigo uma soma 

de conhecimentos provenientes desse tipo de ensino, oque também possibilita capacitações a 

muitos docentes que estão em sala de aula com uma graduação.   

No final do segundo semestre em 2021, muitos estados decidiram através do 

posicionamento dos governantes, comissão da área da saúde, pesquisas realizadas com pais, 

pensar em um retorno das aulas de forma hibrida para os níveis de Ensino Fundamental I, II e 

Ensino Médio; mesmo com inúmeras dificuldades encontradas no ambiente escolar físico, 

pedagógico. Diante de várias pesquisas realizadas, o cenário educacional brasileiro em 

outubro de 2021 ainda continua dividindo opiniões, pois muitas escolas através das suas 

lideranças deram prioridades para continuar o ensino remoto até o final do ano letivo, outros 

optaram por um retorno hibrido e outros ainda decidiram retornar ao espaço físico com turmas 

divididas e todas frequentando os cinco dias das semanas para cumprir com o calendário 

letivo. Percebe-se um cenário heterógeno com inúmeras tomadas de decisões e muitas 

indagações sendo realizadas constantemente por quem realmente está na linha de frente para 

torna a educação acessível a todos, com menos invisibilidade.  

 

ENTRE A DESCOBERTA E ANGÚSTIA NAS AULAS REMOTAS EM 2020 E 2021 

Em meio a um curso de vida considerado normal para todos; a comunidade escolar e 

os pais em todo o mundo foram surpreendidos pela emergência da pandemia causada pelo 

vírus Coronavírus (COVID-19) e pelas orientações da Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2020) que recomendou o isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e 

distanciamento social para a toda população mundial. Essa última tomada de decisão por 

gestores e órgãos competentes, atingiu toda a comunidade escolar interna e externa, 

envolvendo de forma significativa estudantes, pais e professores dos distintos níveis de 

educação, gerando um sentimento de confusão, dúvidas, medos, incertezas e angústias frente 

à necessidade de se manterem em casa, isolados dos espaços escolares e, do processo de 

interação social, cultural, etc; que se constituem um aspecto importante para o 

desenvolvimento do ser humano em todo o processo cognitivo. 

 A educação básica, principalmente os alunos que correspondem aos níveis Maternal, 

Infantil e Fundamental I, por mais que tenha acesso às tecnológicas digitais carecem de uma 
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atenção maior dos pais ou responsáveis que assumi um papel que anteriormente cabia ao 

professor em sala de aula presencial; proporcionando interagirem com seus pares e 

professores e juntos atribuem sentidos aos distintos objetos do conhecimento no espaço físico. 

Sabe-se que, os espaços presenciais para desenvolvimento das práticas educativas, 

ainda é uma premissa básica e almeja por todos, ficando em segundo plano o espaço virtual. 

Embora surgisse e se faz necessário criar momentos para interação com as plataformas 

digitais que podem contribuir para simulação e experimentações de situações de 

aprendizagem, mas, esse não deve ser o único caminho adotado em meio à pandemia.  

A proposta de Ensino remoto emergencial para os vários estados brasileiros, em 

especial a Bahia, pode apresentar inúmeras dificuldades e muitos nem serem atendidos; 

devido pertencer às classes sociais mais baixas, sem acesso a tecnologias digitais, vivem em 

casas que têm pequenos espaços, improprio para realizar as atividades propostas pelos 

professores, principalmente com interações pelo meet, plataforma adotada para 

implementação do ensino emergencial remoto. Outro aspecto que geram conflitos e 

desestrutura o estudante e a família, está na permanência de pais, avós e irmãos ocupando o 

mesmo espaço, gerando muitas vezes situações de estresse e violência entre os membros 

familiares (MALLOY-DINIZ, COSTA, LOUREIRO, MOREIRA et al., 2020). A dificuldade 

dos pais em orientar as atividades escolares, considerando o nível de escolaridade familiar, 

especialmente os pais dos alunos da rede pública, também se constitui um entrave nesse 

momento. Segundo Bezerra, Silva, Soares e da Silva (2020, p. 6). 

Além dessas dificuldades, o quadro docente não se sente preparado para assumir as 

atividades escolares com a mediação das plataformas digitais, seja por conta do nível de 

letramento digital, ou, por limitações tecnológicas para acesso a estas interfaces on-line, pois 

muitos professores não são possuidores dos recursos digitais que carece pra serem utilizados 

no momento em que devem na maioria das vezes conectar com os alunos em tempo real. Faz 

se necessário destacar que a partir dos anos 1980 o MEC e as secretarias de Educação dos 

estados realizam programas de formação para interação com as tecnologias, inclusive digitais, 

a exemplo do Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) (BRASIL, 1997), 

mas sem efetividade (COUTINHO, 2017; COUTINHO, 2006) por questões politicas, 

tecnológicas, infraestrutura física das escolas, entre outras.  

No ensino ofertado pelas escolas particulares o discurso e entendimento é outro, pois 

os mesmos passaram a impor a professores, pais e estudantes outra forma de pensar as 

atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em período de pandemia. Essas atitudes e 

práticas começaram a ocorrer desde 22 de março em algumas escolas, pois possui um contrato 

que regula a situação de pais/estudantes que pagam pela educação dos seus filhos desejando 

alcançar melhores resultados. Santos (2020), referindo-se a lógica das universidades apontam 

que as sociedades modernas são reguladas pelo estado, o mercado e a comunidade, reforçando 

a proletarização produtivista dos professores e a conversão dos estudantes em consumidores 

de serviços.  

Mesmo sabendo que o cenário e o pensamento dos envolvidos são diferentes, surgem 

diariamente problemas voltados para impressão de atividades que são disponibilizadas nos 

ambientes digitais para serem entregue em residência, tendo que os pais priorizarem tempo 

para ir a escola buscar e entregar no período definido, ausência de computadores em suas 

casas, já que utilizam os dispositivos móveis para acessar a rede internet, falta de experiência 
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com a interface das plataformas que vem sendo utilizado para os encontros virtuais, como 

Google Meet, Teams, Zoom; dificuldade em mediar às atividades que seguem a sequencia 

prevista para as aulas presenciais; uma vez, que a maioria dos pais estão no trabalho. Muitos 

dos mesmos são oriundos de classes mais favorecidas, e estão realizando trabalhos home 

office, portanto, além de um acompanhamento mais sistemático e contínuo das atividades 

remotas que os filhos vêm realizando e necessitam, às vezes, da supervisão de um adulto, 

precisam dá conta das suas próprias demandas profissionais, gerando a um esgotamento entre 

pais, professores e estudantes (IDOETA, 2020).  

Todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem procuram estratégias para 

minimizar as dificuldades encontradas criando/adquirindo plataformas específicas para 

realização das aulas remotas, como por exemplo, o Google Class (que vem sendo a 

plataforma mais usada na educação básica e no ensino superior inclusive público, como 

universidades). Mesmo com todo o esforço dos pais e equipe educacional as crianças e 

adolescentes vêm resistindo a essa rotina, pois acreditam que estão de férias, já que estão em 

casa, não se atentando a cumprir a carga horária atribuída as aulas síncronas e assíncronas. 

Assim, os pais sentem impotentes principalmente no que se refere à ausência, de um espaço 

específico para os estudantes realizarem as tarefas e participarem das interações virtuais de 

forma privada, já que está em convívio com os membros familiares e assim, os professores 

falaram praticamente sozinhos durante o tempo on-line/real, tornando-o cansativo e sem 

dinamismo/ vida nas salas virtuais.  

Outro aspecto dificultoso refere-se às frustrações especialmente das crianças com 

necessidades especiais que querem participar dos encontros online, mas os professores não 

estão capacitados para lhe oferecer atividades e não possui interprete de libras para contribuir 

no processo de interação, tornando-os excluídos. Diante desse cenário educacional, com uma 

multiplicidade de questões que merecem atenção, é interessante destacar que as crianças e 

adolescentes têm expertise para interagir com plataformas digitais por conta das suas 

interações com jogos e aplicativos (CGI. BR, 2019a; 2019b), o que a maioria das vezes essa 

motivação não é transferida para os ambientes virtuais onde promove a educação remota.  

No mesmo cenário, encontra-se a figura do professor que deve adaptar as mudanças 

constantes e superar os desafios apresentados quanto a condições psíquicas as quais estão 

sujeitos, utilizar múltiplas ideias, para além da sua expertise na área a que se propõe a ensinar, 

se atentar as questões que não são da sua atribuição, como por exemplo, serem responsáveis 

pelo pagamento das suas conexões durante as aulas remotas, ministradas por meio das 

plataformas digitais em suas residências, energia, comprarem webcam, computadores, lousas 

etc; e mesmo diante de vários gastos, não houve projetos ou políticas públicas que fosse 

destinada a essa classe de profissionais, tendo que dispor exclusivamente do seu recurso 

mínimo no mês para proporcionar que o ensino continuasse acontecendo em vários cenários. 

 

DISCUSSÕES EM MEIO AS INCERTEZAS COM AS AULAS REMOTAS 

A pandemia do Coronavírus contribuiu para que os percentuais significativos de 

pobreza e desigualdade social existente, como no Brasil, que eram considerados invisíveis e 

muitas vezes esquecidos, tornassem questões de debates nos diversos cenários atuais. Essa 
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parcela da população vem sendo muito afetada especialmente no que se refere às questões 

relacionadas à sobrevivência devido ao isolamento social, desemprego que está no auge no 

Brasil etc. Assim, para essa população carente que mostra as mazelas existentes na sociedade 

em que vive; educação não é uma prioridade.  

Mas a achatada classe média que tem seus filhos na rede privada de ensino também 

está sendo afetada pela disruptividade e tem medos que vão desde manter o emprego e o 

padrão de vida que possui antes da pandemia assolar o mundo, até o déficit escolar que seus 

filhos terão ao fim do distanciamento social; constatados diariamente por meio das aulas 

remotas que impossibilita desenvolver habilidades que antes eram possíveis em sala 

presencial, com a presença e participação ativa da figura do professor. 

 O cenário atual é de incertezas que acomete os professores (proletariado), 

principalmente os contratos que se tornam reféns dos seus empregadores (burguesia) e vivem 

com medo que vai desde as questões financeiras (cortes de salário, demissões etc.), que será 

feito quando retornarem as salas de aula remotas ou presenciais. Momento esse, que muitos 

profissionais da área da educação / professores passam a fazer reflexões quanto o equívoco de 

que serão substituídos pelas tecnologias, sobretudo quando são surpreendidos pela notícia de 

que as faculdades da Rede Laureate estão substituindo os docentes por boots para revisar e 

corrigir os textos enviados pelos alunos (DOMENICI, 2020). Prática essa desconhecida por 

parte dos estudantes, mesmo estando inseridos nos mundo digital. 

Outros debates que estão acontecendo no momento centram nas diferenças atribuídas 

ao que é educação à distância, educação remota e mediação tecnológica nas aulas presenciais. 

A modalidade de Educação a Distância cresce no Brasil a partir dos anos 2000 (BRASIL, 

1996), mas sem garantir a qualidade do processo de ensino aprendizagem, mesmo 20 anos 

depois, cabendo ao aluno (a) ser responsável por todo o processo de autonomia para 

construção do conhecimento proposto. É um tipo de educação que chegou para contribuir para 

qualificar muitos profissionais da educação, que não tinham como ausentar do trabalho para 

deslocar para as grandes metrópoles para cursar uma faculdade presencial, onde todo o 

processo de interação se torna mais dinâmico e produtivo. Mas, mesmo assim sabe-se que 

existem pensamentos que mostra essa prática com características fordista, destacando baixo 

nível de interatividade nas atividades e estratégias pedagógicas, leituras exclusivas dos pdfs e 

discussão nos fóruns de forma breve e no último momento realizado por alunos que não 

dispõe de tempo, devido à carga de trabalho intenso em sala de aula.  

 Faz-se necessário atentar as práticas de educação remota que vem ganhando espaço 

no mundo todo por conta da pandemia e se caracterizam por atividades mediadas por 

plataformas digitais assíncronas e síncronas, com encontros frequentes durante a semana, 

cronograma de atividades em ambientes virtuais para cumprir com a carga horária definida. 

Assim, os professores passam a produzir os próprios materiais para realização das atividades 

em tempo real como: slides, vídeos, entre outros recursos para ajudar os alunos na 

compreensão dos conteúdos trabalhados. Enquanto a modalidade a distância é regida pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996) e suas portarias, já o ensino 

remoto foi uma alternativa temporária encontrada em meio à disseminação do vírus 

coronavírus, para o momento de atípico na história mundial.  

Os cursos na modalidade à distância para serem realizados tiveram uma autorização 

prévia do Ministério da Educação (MEC), onde a maioria do processo é realizado a distância, 
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com presença de um professor online/ tutor que faz todo o acompanhamento em parceria com 

os professores docentes dos componentes curriculares e demais profissionais; se atentando as 

realizações previamente agendadas de avaliações nos polos vinculados ao curso, quando são 

realizados de forma presencial. O ensino a distância, não apresentam obrigatoriedade de 

atividades síncronas nos Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), cabendo aos alunos 

organizar o seu tempo de forma autônoma e entregar as atividades nos períodos definidos; 

outro diferencial é quanto algumas áreas específicas do conhecimento que não permite a 

realização de cursos exclusivamente nessa modalidade, cabendo o uso constante da 

tecnologia, que passa a ser utilizada para atingir os objetivos almejados. Há 24 anos Pretto 

(1996) nos apresentou uma crítica à perspectiva instrumental da presença das tecnologias na 

educação, apontando um olhar diferenciado. Para o autor as tecnologias podem atuar como 

estruturantes do processo de ensinar e aprender, indo além de uma concepção utilitarista 

(PRETTO, 2017), e ainda faz-se necessário atentar que as tecnologias digitais podem 

contribuir para dá voz aos nossos estudantes, tornando-os protagonistas do processo, atores e 

autores do seu percurso de aprendizagem (ALVES, 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que todas as áreas do conhecimento humano são formadas com concepções 

ideológicas, históricas, sociais e políticas; que principalmente nos dias atuais refletem e 

influenciam o momento em que cada indivíduo vive nas diversas sociedades mundiais, com a 

disseminação do vírus coronavírus. Assim, na área da educação, existe o currículo oculto, que 

possibilita encontrar fatores que exerça influências sobre a concepção que tange a formação 

dos profissionais da educação e dos alunos para melhor se atentar as mudanças e desafios 

tecnológicos que passam a serem impostos.  

Diante das mudanças constantes nas sociedades mundiais, vários fenômenos 

possibilitam que sociólogos e outros profissionais façam reflexões, criam teorias em torno do 

desenvolvimento da educação pública brasileira, tentando atribuir significados a promoção e a 

ressignificação do currículo dentro das escolas em relação às reais necessidades dos 

indivíduos que estão incluso em vários cenário extra - ambiente escolar em períodos de 

pandemias, epidemias e surtos.  

A pandemia aconteceu em um momento necessário na sociedade, para que 

principalmente líderes políticos e de outras instituições, organizações pelo mundo passassem 

a repensar sobre as mazelas que a sociedade possui e que passa invisível aos olhos de quem 

realmente poderia utilizar os recursos públicos e com criação de políticas públicas, projetos 

etc, diminuir a desigualdade tamanha que foi percebida desde março de 2020, assolando 

vários países do mundo. E foi nesse cenário que se destacou a necessidade de já ter pensando 

em um tipo de ensino que fosse além das salas de aula presencial, para contemplar a todos de 

formas iguais; uma vez que, as diferenças quanto às questões financeiras, sociais, culturais 

continuam sendo fatores decisivos para o progresso de um povo que carece de atenção. 

Outubro de 2021, com a diminuição dos casos de Covid-19, a “normalidade”, seguida 

de vários padrões vão fazendo parte do cenário que ora esteve vazio, devido o isolamento 

social; mas, não se ver debates em torno da valorização de que deve ser atribuída ao setor 
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educacional, muito menos ao professor que ainda continua recebendo o salário que equivale 

praticamente ao mínimo e que carrega várias atribuições em curto tempo para ver a educação 

apresentando resultados significativos nos índices de IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica). 
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RESUMO 

O presente artigo aborda as contribuições e desafios do Ensino Híbrido em tempos de pandemia e 

também como possibilidade para promoção da inclusão em sala de aula, uma vez que a adoção de 
posturas mais democráticas e que encorajem o aluno a agir de forma autônoma, são uma alternativa 

para o sucesso no processo de ensino e aprendizagem, isto porque ao invés de se rotular as diferenças 

como aspectos negativos, ou até mesmo empecilhos, passam a ser encaradas como aliadas no processo 
de construção do conhecimento. Partindo dessa premissa, inicialmente será apresentado um breve 

histórico a referida proposta de ensino, buscando definir o que pode ser considerado como metodologia 

Híbrida de ensino. Na sequência, serão exploradas as possibilidades do Ensino Híbrido ao reverso, 
frente às diferentes maneiras de apropriação do conhecimento possíveis em casa. Por fim, analisaremos 

os desafios e contribuições relacionados à escolha de tal metodologia de ensino, especificamente no 

contexto da pandemia. 

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Contribuições. Desafios. 
 

ABSTRACT 

This article addresses the contributions and challenges of Hybrid Education in times of pandemic and 
also as a possibility to promote inclusion in the classroom, since the adoption of more democratic 

postures that encourage students to act autonomously are a alternative for success in the teaching and 

learning process, because instead of labeling differences as negative aspects, or even obstacles, they 

are seen as allies in the knowledge construction process. Based on this premise, initially a brief history 
of the aforementioned teaching proposal will be presented, seeking to define what can be considered 

as a Hybrid teaching methodology. Afterwards, the possibilities of Hybrid Teaching in reverse will be 

explored, considering the different ways of appropriating knowledge possible at home. Finally, we 
will analyze the challenges and contributions related to choosing such a teaching methodology, 

specifically in the context of the pandemic. 

Keywords: Hybrid Teaching. Contributions. Challenges. 
 

ABSTRACTO 

Este artículo aborda los aportes y desafíos de la Educación Híbrida en tiempos de pandemia y también 

como una posibilidad para promover la inclusión en el aula, ya que la adopción de posturas más 
democráticas que incentiven a los estudiantes a actuar de manera autónoma son una alternativa para el 

éxito en el proceso de enseñanza y aprendizaje. , porque en lugar de etiquetar las diferencias como 

aspectos negativos, o incluso obstáculos, se ven como aliados en el proceso de construcción del 
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conocimiento. Partiendo de esta premisa, inicialmente se presentará una breve historia de la propuesta 

docente antes mencionada, buscando definir lo que se puede considerar como una metodología 
docente Híbrida. Posteriormente, se explorarán las posibilidades de la Didáctica Híbrida a la inversa, 

considerando las diferentes formas de apropiación de conocimientos posibles en casa. Finalmente, 

analizaremos los desafíos y contribuciones relacionados con la elección de dicha metodología de 
enseñanza, específicamente en el contexto de la pandemia. 

Palabras clave: Enseñanza híbrida. Contribuciones. Desafíos. 

INTRODUÇÃO 

O profissional da educação vem sendo desafiado a reinventar sua performance em sala 

de aula,  a buscar novas possibilidades de articular o processo de ensino e aprendizagem, até 

mesmo porque a vida não é estática e está exigindo sempre novas demandas e possibilidades.   

O ser humano traz por natureza, o desejo de aprimorar seus conhecimentos e buscar o 

desenvolvimento intelectual, desde os tempos mais remotos. Assim sendo, é um desafio 

atender às demandas de uma sociedade em constante mutação, no qual o professor é o ator 

principal, ciente de que é preciso dosar as inovações e preservar o que está consolidado até o 

momento. Por isso é preciso que o profissional de ensino esteja sempre atento às novas 

possibilidades, a fim de que o novo possa ser somado aos conhecimentos já adquiridos, 

resultando em inovação e posicionamentos. O ambiente de sala de aula é, por natureza, 

heterogêneo, isto porque cada um traz na bagagem a própria história de vida, saberes diferente 

e culturas variadas.  Desenvolver atividades individualizadas, que contemplem as 

necessidades de cada estudante, é um desafio imensurável.  

Desta forma, no contexto da pandemia de Covid-19, o ensino híbrido surge como 

alternativa para manter o vínculo do estudante com a escola e a aprendizagem, acredita-se que 

esta metologia terá um alcance maior e, muito provavelmente apresentará resultados 

melhores, uma vez que possibilitará diferentes enfoques para uma mesma situação de 

aprendizagem, pois envolve a utilização das tecnologias com foco na personalização das ações 

de ensino e de aprendizagem, apresentando aos educadores formas de integrar tecnologias 

digitais ao cotidiano escolar. Além disso, essa abordagem apresenta práticas que alternam 

momentos online (remotamente) e offline, mesclando momentos em que estudantes e 

professores estão juntos presencialmente e momentos em que o aluno estuda sozinho, de 

maneira virtual.  

O ensino híbrido não se resume à incorporação da tecnologia ao dia a dia da sala de 

aula. Exige uma mudança das metodologias de ensino e aprendizagem, impactando 

diretamente o trabalho do professor e sua relação com o estudante. O papel do professor 

muda: ele deixa de ser o único responsável pela transmissão de informações e conteúdos, para 

atuar como um mediador, tutor junto à família. 

Desta forma, com o estudante sendo protagonista de seu aprendizado, o professor 

estará mais livre para refletir sobre suas práticas e aprimorá-las, cada vez mais afim de que de 

fato possam apresentar resultados satisfatórios. Por meio da abordagem híbrida, professor e 

alunos podem aproveitar melhor os espaços de ensino e interação oferecidos pela escola, uma 

vez que tal metodologia permite a reorganização dos ambientes e recursos de forma mais livre 

e criativa, fator esse essencial para que as aulas possam atingir os objetivos propostos. 

O contexto social dos alunos é outro aspecto importante, pois nem sempre os mesmos 

são estimulados ou conscientizados para perceberem o quanto as aulas podem ser importantes 

em suas vidas, ou que as famílias estejam presentes apoiando. Com o prolongamento da 
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pandemia de Covid-19, surge uma série de desafios de infraestrutura, acesso à Internet, 

aumentando o abismo social agravando a desigualdade, que é um dos principais fatores de 

exclusão dos estudantes das camadas sociais mais vulneráveis. 

Assim, fazer com que os estudantes vejam o ambiente escolar, mesmo dentro de casa, 

como um espaço de construção da liberdade é, sem dúvida um grande desafio enfrentado 

pelos professores e família.  Desse modo, é necessário despertar a percepção do aluno para o 

verdadeiro significado de estar estudando. Propiciar o contato com objetos de ensino com as 

quais o indivíduo se identifique é o caminho para que o aluno se relacione com o 

conhecimento, e é justamente essa uma das principais fundamentações do método hibrido de 

ensino. 

Assim, tendo como base as contribuições de vários autores (BACICH, 2015; MORAN, 

2012; 2015; MASETTO; BEHRENS, 2013), o presente trabalho visa discutir as possíveis 

contribuições do uso do ensino híbrido (ao reverso) como metodologia de ensino, quais são as 

contribuições e desafios do Ensino Híbrido em tempos de pandemia, ensino este que trabalha, 

simultaneamente, com metodologias presenciais e online e quais as suas possíveis 

contribuições para bons resultados na aprendizagem, estimulando a autonomia e 

possibilitando que o aluno possa ampliar seus horizontes. 

Para finalizar, propõe-se uma reflexão em relação às práticas de ensino, no sentido de 

que as mesmas precisam ser menos engessadas e mais desafiadoras, de modo que o aluno 

possa ressignificar aquilo que aprende, assumindo um posicionamento mais crítico e ativo no 

seu processo individual de aprimoramento intelectual. 

 

CONCEITUANDO ENSINO HÍBRIDO 

O ensino híbrido ganhou destaque no contexto da pandemia e é preciso entender o 

conceito de híbrido. Para tanto, recomenda-se as palavras de Moran, 2015, p. 22: 

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi misturada, 

híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos. Esse 

processo, agora, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e 

profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras 

formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, apropriado 

e complicado. Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, com os mesmos 

ingredientes, preparar diversos “pratos”, com sabores muito diferentes. 

Segundo Paulo Freire, é preciso romper com o modelo tradicional de ensino, a 

educação bancária, no qual o professor fica à frente como detentor do conhecimento, e os 

alunos atrás, recebendo conceitos prontos, de forma passiva, não dão conta dos anseios de 

uma sociedade em constante mutação e evolução.  

Com a pandemia da Covid-19, o mundo precisou se adaptar à uma nova realidade. E é 

claro que essas mudanças trouxeram novas abordagens pedagógicas via uso de tecnologias. 

Implementada como alternativa às salas de aula fechadas, essa via tecnológica conferiu 

inovação educacional. Entretanto, por outro lado, mostrou uma triste realidade, como as 

diferenças sociais gritantes, que repercutem no acesso à educação de qualidade, tornando-a 

uma visão distante no Brasil. Em virtude desses elementos, mostra-se de fundamental 

importância, a atuação do poder público e de organizações da sociedade civil no combate a 
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essa distorção socioeducacional. Entretanto, podemos afirmar que necessidade de mudanças 

trazidas pela pandemia está impulsionando o surgimento de uma nova geração de educadores 

e aprendizes, mais conectados e conscientes sobre a necessidade de utilização dessas novas 

ferramentas para incremento da educação, vencendo as barreiras de um país desigual, para 

fazer emergir cidadãos capazes de fazerem a diferença nesse país. 

Compreende-se o ensino híbrido como: 

 

Uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades 

realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). 

Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades, porém, na 

essência, a estratégia consiste em colocar o foco do processo de aprendizagem no 

aluno e não mais na transmissão de informação que o professor tradicionalmente 

realiza. De acordo com essa abordagem, o conteúdo e as instruções sobre um 
determinado assunto curricular não são transmitidos pelo professor em sala de aula. 

O aluno estuda o material em diferentes situações e ambientes, e a sala de aula passa 

a ser o lugar de aprender ativamente, realizando atividades de resolução de 

problemas ou projeto, discussões, laboratórios, entre outros, com o apoio do 

professor e colaborativamente com os colegas. (BACICH, NETO E MELLO, 2015, 

p. 14). 

 

Conforme exposto, o ensino híbrido amplia as perspectivas e possibilidades de bons 

resultados, isto porque além de otimizar os ambientes e recursos de ensino, essa metodologia 

propõe a descentralização do processo, fazendo com que o professor deixe de ser visto como 

único responsável pela construção do conhecimento, uma vez que propõe um posicionamento 

mais autônomo por parte do aluno. Assim, de uma posição de passividade nas salas de aula, o 

aluno passa a ocupar posição de sujeito ativo. A sala de aula, antes vista como principal 

cenário de aprendizagem passa a ser vista como espaço para o diálogo, compartilhamento de 

conhecimentos e esclarecimento de dúvidas. Em tempo de pandemia, a sala de casa ou o 

quarto do estudante viram cenário escolar. 

Interessante notar que no contexto das aulas online, a família começou a fazer parte no 

processo de aprendizagem dos filhos, pois levou à sala de aula para dentro de casa, isso forçou 

a família a acompanhar mais de perto o processo de educação das crianças e adolescentes e 

também gerou uma aproximação maior. Os responsáveis pelos estudantes podem assistir às 

aulas dos professores, acompanhar o nível de engajamento dos filhos. Essa também é uma 

grande mudança! E é pouco provável que as famílias, no futuro, abram mão de ter essa 

proximidade. Pode-se dizer também que a pandemia está impulsionando o surgimento de uma 

nova geração de aprendizes, formada por famílias, filhos e professores. Esse educador que 

teve que se desafiar a usar a tecnologia e se adaptar a novas formas de ensinar não vai abrir 

mão dessa conquista; essas famílias e filhos, que se aproximaram via educação, também não.  

 

ENSINO HÍBRIDO: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

O ensino híbrido apresenta muitos aspectos positivos, dentre eles, dá aos estudantes 

controle sobre o tempo, local, caminho e ritmo nos quais eles podem acessar os conteúdos e 

instruções. A metodologia traz autonomia e otimiza o tempo que os estudantes utilizam para 

aquisição de informação. Outro aspecto muito importante é o fato de que cada aluno tem seu 

próprio ritmo de aprendizagem e evolui mais, ou menos, de acordo com a metodologia 
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utilizada. Assim, quanto mais oportunidades de aprendizagem e quanto maior o tempo de 

contato com o objeto de estudo, maiores serão as chances de que se internalize o que está 

estudando. 

Ainda no que diz respeito aos aspectos positivos da abordagem híbrida de ensino, é 

importante destacar o uso das tecnologias, sejam elas por meio de vídeos, isto possibilita o 

aluno pode rever os conteúdos trabalhados quantas vezes forem necessárias até que de fato 

compreendam; seja pelo contato com a internet, uma vez que o aluno passa a ter acesso a uma 

vasta gama de possibilidades de aprendizagem, não precisando ficar preso apenas ao conteúdo 

indicado pelo professor. Isso faz com que o ritmo individual possa ser respeitado sem, 

contudo prejudicar o andamento das atividades em sala. Cabe ao professor mediar à 

aprendizagem autônoma do aluno e os objetivos traçados para cada nível de aprendizagem. 

“No ensino híbrido, o conteúdo presencial precisa estar alinhado ao conteúdo remoto, 

online de preferência. Dentro desse contexto, é possível ter várias abordagens: projetos, 

rotação por estações, sala de aula invertida. São várias as metodologias. Mas a abordagem é 

conectar o que o aluno faz online com o que ele faz presencialmente”, explica Lilian Bacich. 

Outro elemento de grande relevância é o fato de que as interações sociais serão 

otimizadas, isto porque a partir do momento em que o aluno sente-se motivado para o que está 

aprendendo, também sentir-se-á motivado a compartilhar com seus pares suas novas 

descobertas. Esse tipo de comportamento deve ser motivado pelo professor para que a troca de 

conhecimento flua da forma mais natural possível. Também merece destaque o fato de que 

uma vez motivados a pesquisar, os alunos serão mais questionadores e buscarão por respostas, 

mesmo fora do ambiente escolar. Isso faz com que o senso crítico fique mais apurado e irá aos 

poucos influenciando a forma como o aluno se posiciona e age em sociedade e o professor 

poderá acompanhar o aluno na sua aprendizagem, sendo um mediador. 

O professor, como já foi dito, também assume uma nova atitude. Embora, vez por 

outra, ainda desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos e/ou experiências a 

comunicar, no mais das vezes desempenhará o papel de orientador das atividades do aluno, de 

consultor, de facilitador da aprendizagem, de alguém que pode colaborar para dinamizar a 

aprendizagem do aluno, desempenhará o papel de quem trabalha em equipe, junto com o 

aluno, buscando os mesmos objetivos; numa palavra, desenvolverá o papel de mediação 

pedagógica (MASETTO, 2000, p.142). 

Nesse contexto, o que se percebe é que aspectos como colaboração, autonomia e 

compartilhamento de conhecimento são otimizados nesse tipo de abordagem metodológica, 

isto porque a interação entre alunos, professores e recursos tecnológicos de acesso à 

informação são propiciados de forma muito mais intensa e significativa, principalmente nas 

dinâmicas, como por exemplo, a rotação em grupo. 

O ensino híbrido não possui um modelo ideal o que favorece a personalização de cada 

escola. Isso sempre será diferente pra cada instituição, porque cada local tem seus próprios 

desafios e oportunidades que precisam ser resolvidos.  

Há muitos desafios a serem enfrentados nesse momento de pandemia, dentre eles, 

talvez o mais difícil seja superar a resistência de professores e alunos, que por muitos 

motivos, nem sempre querem inovar suas posturas em sala de aula, seja pelo comodismo, seja 

pelas dificuldades relacionadas às estruturas oferecidas pelos ambientes escolares que, ou até 

mesmo não possuir os meios tecnológicos necessários para as aulas remotas. Esse fator é 
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muito problemático, tendo em vista que a atuação de ambos é peça fundamental nessa 

proposta de ensino. Sem que haja o engajamento entre a proposta metodológica e as intenções 

de professores e alunos, dificilmente os resultados serão positivos. Para minimizar efeitos 

negativos o ideal seria pensar no contrário do que se pensa hoje. O ensino híbrido poderia 

entrar ao reverso, ou seja, com a inserção de atividades mais direcionadas ao manual em casa 

do que até aqui foi proposto e complementações virtuais, como será feito, posteriormente, na 

escola. Seria uma transição também, porém ao contrário. Em lugar de se pensar nos ambientes 

escola/casa se pensaria nas atividades manuais/virtuais, sendo que ambos seriam feitos em 

casa, mas com dinâmicas diferenciadas, promovendo, ainda, maior autonomia nos estudos. 

Ainda nesse contexto, o olhar do aluno é de extrema importância. É preciso que ele 

perceba e aceite o seu papel como protagonista na sua construção cognitiva pessoal. Essa 

tomada de posição exige responsabilidade, comprometimento e autonomia. Infelizmente, 

sabemos que grande parte dos alunos de escolas públicas brasileiras não apresentam essas 

características, em função de vários fatores sociais, tão conhecidos no contexto educacional 

brasileiro. Assim, mais uma vez reafirmamos a importância do professor nessa superação dos 

modelos entendidos como padrão. Antes de mudar o modelo de ensino, o professor precisa 

fazer com que os alunos percebam a importância dessas mudanças, para que as aceitem e 

trabalhem no sentido de que sejam exitosas. 

Ainda em relação às dificuldades enfrentadas por profissionais que querem trabalhar 

com o ensino híbrido, merecem especial atenção às diferenças econômicas e sociais de cada 

estudante. Essas desigualdades fazem com que nem todos tenham acesso aos mesmos 

recursos tecnológicos fora da sala de aula. É necessário oferecer acesso às aulas através de 

aulas dadas pelo rádio por meio de emissoras estatais, garantindo à todos o acesso à educação. 

Se olharmos de uma maneira muito reducionista, entendendo que o Ensino Híbrido só pode 

ser feito por meio de internet com banda larga, não há dúvida de que realmente há um 

prejuízo para aquelas crianças e jovens que não têm acesso.  Isso dificulta um pouco o 

compartilhamento das informações, uma vez que por mais  que o professor se dedique para 

produzir, por exemplo, vídeos, explanando os  conteúdos para que os alunos assistam em casa, 

caso nem todos os alunos tenham acesso à esse material, o resultado final será prejudicado, 

isto por que os alunos que não assistiram aos vídeos não terão as mesmas condições que os 

que o fizeram. Outro gargalo seria fazer com que os alunos que tem acesso aos recursos 

tecnológicos percebam a importância de fazerem a utilização desses meios de forma 

adequada, visto que no mundo virtual existe uma vasta gama de possibilidades para diversão, 

e isso pode acabar interferindo e prejudicando o aproveitamento do tempo de forma 

responsável, por parte do aluno. Mediar esse tipo de conflito, criando mecanismos paliativos 

para sanar tais dificuldades é decisivo para que se alcance o objetivo proposto. 

Aspecto também negativo e que muito pode prejudicar os resultados referentes ao uso 

desta metodologia é a atuação dos gestores de ensino, isto porque muitas vezes, a ideia de 

autonomia para a aprendizagem pode ser confundida com possibilidades para o barateamento 

dos custos, ou seja, o que a princípio seria uma ferramenta para que o aluno ampliasse suas 

possibilidades de aprendizagem, acaba funcionando como mecanismo para que os custos 

caiam. Em outras palavras, é necessário compreender que a proposta do Ensino Híbrido não é 

a substituição dos professores em sala de aula por “super professores”, gravando vídeos 

muito bem elaborados para serem reproduzidos indistintamente em qualquer contexto, com 
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intuito de que os alunos aprendam sozinhos, dispensando intervenção de qualidade em sala de 

aula e aumentando os lucros. Ao contrário; a abordagem híbrida visa alunos mais preparados e 

professores capazes de dar o devido suporte para o desenvolvimento gradativo dos 

envolvidos, dentro e fora do ambiente escolar. Nessa abordagem, as horas de trabalho do 

professor, fora de sala aumentam muito, uma vez que ele tem mais contato extra aula com os 

alunos e também precisa se dedicar à preparação de materiais mais elaborados, afim de 

atender às demandas dos mais preparados e, consequentemente à dinâmica de aulas muito 

mais produtivas. Dessa maneira, o posicionamento crítico e a atuação do professor são 

imprescindíveis no sentido de garantir o suporte necessário ao desenvolvimento das 

habilidades dos sujeitos envolvidos. 

Assim, mais uma vez detectamos a necessidade de professores comprometidos e 

capacitados, para de fato darem conta dessa nova modalidade de ensino, pois por um lado 

precisam instigar os alunos para que se posicionem de forma autônoma, e por outro, precisam 

estar prontos para dar o suporte necessário às indagações e anseios diversos de uma turma 

heterogênea, sem, contudo perder o foco dos objetivos traçados para cada momento da aula. 

Diante de tal contexto, o poder público de forma geral tem papel decisivo para o 

sucesso frente à essas demandas exigidas pela modernização do processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas públicas, isto porque em primeiro lugar, precisamos de professores 

motivados e conscientes de seus papeis frente à essa realidade. Em segundo precisamos de 

escolas melhor equipadas e estruturadas, a fim de que o espaço de aprendizagem não se 

resuma à sala de aula e ao trabalho do professor. Para finalizar, sabemos que o 

comportamento de nossos alunos reflete as condições sociais às quais estiveram expostos 

desde o seu nascimento. Assim sendo, é preciso que nossos governantes voltem seus olhares 

para a necessidade de uma sociedade mais justa e, para isso promovam mais ações votadas 

para a promoção da igualdade social. 

 

O ENSINO HÍBRIDO COMO MECANISMO DE INCLUSÃO 

Durante muitos anos, o direito à Educação era privilégio de poucos, a escola sempre 

serviu como reprodutora de desigualdade social, contribuindo desta forma, com a exclusão 

social. Nesse sentido, a escola tem repensado suas práticas pedagógicas, a fim de oferecer aos 

alunos com necessidades especiais, habilidades necessárias para exercer sua plena cidadania. 

São muitas as estratégias, porém, poucas se mostram realmente eficientes. A inclusão é o 

processo no qual a sociedade se transforma para poder incluir em seus sistemas, pessoas que 

estão privadas de participar do meio social. A prática da inclusão fundamenta-se em 

princípios que consideram a convivência dentro da diversidade humana, a aceitação das 

diferenças individuais, a valorização de cada pessoa. A inclusão, portanto, está presente em 

diferentes âmbitos: na educação, no lazer, no transporte, dentre outros. 

O contexto social brasileiro, por vários motivos, muitas vezes não apresenta condições 

favoráveis para que a atuação de professores em sala de aula garanta um ensino de qualidade. 

Um dos principais fatores é a heterogeneidade de sujeitos que compõem as salas de aulas das 

escolas públicas do país. Não só os sujeitos envolvidos são heterogêneos. O contexto escolar e 

a própria sociedade também o são. Assim: 
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A educação é híbrida também porque acontece no contexto de uma sociedade 

imperfeita, contraditória em suas políticas e em seus modelos, entre os ideais afirmados e as 

práticas efetuadas; muitas das competências socioemocionais e valores apregoados não são 

coerentes com o comportamento cotidiano de uma parte dos gestores, docentes, alunos e 

famílias. (MORAN, 2015, p. 22). 

Diante de tal realidade, uma sala de aula nos padrões tradicionais só tende a 

intensificar tais diferenças. Contudo, as diferenças aqui elencadas não são as de caráter 

comportamental ou relacionadas à diversidade cultural, mas sim as socioeconômicas. Essas 

sim são as que fomentam injustiças, a violência e toda a sorte de males enfrentados pela 

sociedade contemporânea. 

Frente a uma sociedade híbrida, o ensino também deve ser híbrido. Híbrido no sentido 

de acolher para si o diferente, o menos valorizado, o excluído. Híbrido no sentido de 

promover possibilidades iguais para aqueles que têm capacidades diferentes. Híbrida no 

sentido de repensar práticas educacionais arraigadas ao longo do tempo e que muitas vezes 

excluem grandes possibilidades de transformação, apenas por que não fazem parte do que 

estava planejado. Enfim, hibrido no sentido de ampliar as possibilidades para os menos 

favorecidos, possibilitando que estes possam alcançar seus lugares na sociedade, de forma 

justa e equilibrada.  

Aprender e ensinar são uma dinâmica constante, seja dentro ou fora dos ambientes de ensino. 

Graças a essa característica, muitas conquistas já foram possíveis. Assim sendo, não faz 

sentido desconsiderar o imenso laboratório de ensino das relações interpessoais. A escola é 

sim muito importante, mas associar o que nela se aprende ao que nos é ensinado fora, só ira 

intensificar nossa construção cognitiva e pessoal. Nessa perspectiva é fato que: 

Aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo que 

percebemos, somos e desejamos, quando há alguma lógica nesse caminhar no meio de 

inúmeras contradições e incertezas, a qual ilumina nosso passado e presente, bem como 

orienta nosso futuro (MORAN, 2015, p. 25). 

A utilização da perspectiva híbrida de ensino surge com o objetivo de enfrentar esse 

problema. Isto porque ao lançar luzes sobre as diversas possibilidades de ensino, potencializa 

as capacidades individuais dos sujeitos envolvidos. Ao propor um ensino que valorize outras 

capacidades e se utilize de outros recursos fora do ambiente escolar, o método híbrido amplia 

as possibilidades para que uma quantidade muito maior de sujeitos sinta-se acolhida e 

encontre terreno fértil para produzir. 

Nessa perspectiva, o Ensino Híbrido propõe maior engajamento dos alunos no 

processo de aprendizado, isto porque proporciona melhor aproveitamento do tempo do 

professor e, consequentemente, a ampliação do potencial de sua ação educativa, uma vez que 

estará sempre pronto a fazer intervenções efetivas, por meio de planejamento personalizado e 

acompanhamento individualizado. 

Assim, o papel do professor nesta perspectiva deve ser o de articulador, tutor e não 

mais o de exclusivo detentor do conhecimento. Cabe aos docentes articularem suas 

experiências educacionais, seus valores, suas propostas pedagógicas novas metodologias, ao 

uso de tecnologias, novas proposições, aos novos currículos, entre outras possibilidades.  
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As famílias dos alunos também tiveram que se adaptar a uma nova realidade: a sala de aula 

dentro de casa. Se antes era comum que alguns pais pouco soubessem sobre a vida escolar dos 

filhos, agora ela está acontecendo em frente a eles. E diferentemente de um vídeo qualquer 

que a criança assiste em um canto da casa em meio ao barulho à aula online requer 

concentração e, por consequência, um ambiente de estudos propício. Ou seja, as rotinas de 

todos na casa acabam sendo impactadas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito se tem falado em educação transformadora e que possibilite a efetivação de uma 

sociedade mais justa e equilibrada. Nunca antes, a pluralidade do sujeito foi tão discutida. 

Contudo a realidade das escolas públicas brasileiras, em sua maioria, não reflete esse novo 

contexto, isto porque insistem em utilizar métodos arcaicos e que apenas enfatizam a 

diferença como fator negativo, ou vazio de significado. 

A realidade educacional do país é muito difícil. Ao lançar “sementes”, muitas vezes os 

professores o fazem sem perspectiva de que germinem, porém, é importante que o faça, para 

que, com persistência e otimismo consiga melhorar o contexto social do país. Muitos são os 

obstáculos e poucos os incentivos. Contudo, é nas mãos do educador que está à possibilidade 

de transformação. A ele cabe o poder de decidir transformar ou permanecer solidificando 

métodos excludentes que apenas reafirmam as injustiças sociais. 

As condições de trabalho quase sempre são precárias, mas apesar disso, o potencial 

criador está nas mãos dos seres humanos, que quando estimulados, podem frutificar. Nesse 

sentido, o uso da abordagem proposta pelo Ensino Híbrido muito pode contribuir para a 

consolidação de um ensino verdadeiramente engajado com o contexto social e que de fato 

possa fazer com que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma satisfatória. 

O contexto educacional sofreu e continua sofrendo várias mudanças. O momento 

provocou profundas transformações em todos os atores do processo educacional: professores, 

gestores, alunos e familiares. O aprendizado adquirido e as possibilidades descobertas com a 

tecnologia não conseguirão ser ignoradas e nem esquecidas por quem fez parte desse período 

de profunda transformação. Então, a volta ao normal após a pandemia, na verdade, será a um 

“novo normal”. 

Para finalizar, conclui-se que a proposta híbrida de ensino não requer apenas a 

mudança no método com o qual se ensina. A metodologia em questão requer antes de tudo o 

posicionamento crítico e ativo de professores, que por sua vez tem o poder de fazer com que 

os alunos também o façam. A partir de tais mudanças todos poderão superar relações de 

passividade no processo de ensino e aprendizagem em direção à propostas mais criadoras, 

dialógicas e abertas às interações cognitivas proporcionadas pelas novas tecnologias. 
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RESUMO 

O Atendimento Educacional especializado é um serviço novo que dá condições para o sucesso da 

inclusão escolar dos alunos com deficiência. Portanto nas salas de AEE os alunos podem aprender o 

que é diferente do ensino comum, adquirindo condições de vencer as barreiras que causam a 
deficiência. Logo, Tecnologias Assistivas, Atendimento Educacional Especializado (AEE), salas de 

recursos multifuncionais e Planos de Ensino Individualizados (PEI) são estratégias, lugares e ações 

que podem favorecer inclusões escolares, porém a formação docente com o desenvolvimento de 

autonomia e autoria profissionais é requisito básico para uma escola que inclua todas as diferenças e 
promova aprendizagem de todos, precisamos de bons professores, de especialistas e de investimento 

público financeiro na carreira docente. 

Palavras–Chave: Tecnologias Assistiva. Prática Pedagógica. Atendimento Educacional 
Especializado. Salas de Recursos Multifuncionais. 

 

ABSTRACT 

Specialized Educational Service is a new service that provides conditions for the successful inclusion 

of students with disabilities in school. Therefore, in the SES classrooms, students can learn what is 

different from ordinary teaching, acquiring conditions to overcome the barriers that cause disability. 

Therefore, Assistive Technologies, Specialized Educational Service (AEE), multifunctional resource 
rooms and Individualized Teaching Plans (PEI) are strategies, places and actions that can favor school 

inclusion, but teacher education with the development of professional autonomy and authorship is a 

requirement For a school that embraces all differences and promotes learning for all, we need good 
teachers, experts and public financial investment in the teaching career. 

Keywords: Assistive Technologies. Pedagogical Practice. Specialized Educational Service. 

Multifunctional Resource Rooms. 
 

ABSTRACTO 

El Servicio Educativo Especializado es un nuevo servicio que brinda las condiciones para la inclusión 

exitosa de estudiantes con discapacidades en la escuela. Por lo tanto, en las aulas de SES, los 
estudiantes pueden aprender lo que es diferente a la enseñanza ordinaria, adquiriendo condiciones para 

superar las barreras que causan la discapacidad. Por tanto, las Tecnologías Asistenciales, el Servicio 

Educativo Especializado (AEE), las salas de recursos multifuncionales y los Planes de Enseñanza 
Individualizados (PEI) son estrategias, lugares y acciones que pueden favorecer la inclusión escolar, 

pero la formación docente con el desarrollo de la autonomía y autoría profesional es un requisito para 

una escuela que abraza todas las diferencias y promueve el aprendizaje para todos, necesitamos 

buenos maestros, expertos e inversión financiera pública en la carrera docente. 
Palabras clave: Tecnologías de apoyo. Práctica pedagógica. Servicio Educativo Especializado. Salas 

de recursos multifuncionales. 
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INTRODUÇÃO 

 A perspectiva de Educação Inclusiva defende que o sistema educacional deve se 

organizar para promover respostas pedagógicas aos seus alunos, de acordo com suas 

necessidades educacionais, sem atitudes discriminatórias e seletivas. Nesses termos, por força 

de políticas e leis educacionais observa-se que vem se construindo o entendimento de que a 

Educação Especial deve ser reconfigurada, para atuar como mecanismo complementar à 

educação geral. 

No documento das Diretrizes Nacionais para Educação Especial (BRASIL, 2001), a 

educação especial consiste em uma modalidade que atravessa transversalmente todo o fluxo 

de escolarização da Educação Básica ao Ensino Superior, com o objetivo de apoiar, 

suplementar, e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, para atender as 

necessidades educacionais especiais dos alunos, por meio de recursos e serviços 

especializados. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) institui o Atendimento Educacional Especializado – AEE, tornando possível 

a efetivação dos serviços especializados na abrangência do ensino comum. 

O AEE deve ser parte integrante do projeto pedagógico da escola que tem um espaço 

específico para o seu funcionamento chamado de Salas de Recursos Multifuncionais e seu 

papel é importante na medida em que complementa e/ou suplementa a educação e a 

autonomia do aluno. O público alvo destinado a esse atendimento no AEE são alunos 

diagnosticados com deficiências, alunos com transtornos globais e alunos com altas 

habilidades/superdotação. E, para frequentar o AEE, o aluno tem que estar matriculado no 

ensino comum (BRASIL, 2009). 

Os alunos com deficiência incluídos na sala comum e que frequentam o AEE devem 

ser atendidos com uma didática específica, exatamente porque cada aluno tem suas 

especificidades no processo de aprendizagem. O trabalho pedagógico deve ser organizado a 

partir do diagnóstico inicial do aluno e deve ocorrer em horário contrário ao das aulas na sala 

de aula comum. 

De acordo com o que foi acima apresentado, enxerga-se que a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a 

inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Dentro dessa perspectiva, este estudo se propôs a analisar o uso das 

Tecnologias Assistivas na prática do professor nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 

tendo como ponto de partida das seguintes reflexões: que alunos são esses; do que eles 

necessitam; como promover a aprendizagem; como os aparatos legais têm sido percebidos 

pela escola básica; as propostas são claras a ponto de se converterem em práticas; quais as 

dificuldades que os professores têm encontrado. 

O atendimento educacional especializado está descrito na Constituição Federal de 

1988, no artigo 208, inciso III, traz na sua redação que o mesmo deve acontecer 

preferencialmente na rede regular de ensino. Diante do exposto, pode-se dizer que o 

“preferencialmente” abriu precedentes, gerando julgamentos subjetivos e díspares no 

território nacional. Que critérios estabelecem a “preferência” pela rede regular? 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96 (BRASIL, 1996), em 

seu parágrafo 2º do Artigo 59, previa o atendimento educacional especializado, indicando que 
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seria feito em classes, escolas, ou serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não fosse possível a sua integração nas turmas regulares de 

ensino. Tal perspectiva assume outras dimensões com os debates mundiais sobre inclusão e 

não segregação, e “as condições específicas dos alunos” deixam de ser o foco da avaliação 

sobre onde o aluno deverá se escolarizar. 

A Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008), já aqui citada, orienta que 

o lugar de matrícula e acesso à escola é pelo ensino regular, onde o atendimento educacional 

especializado é a oferta de serviço de apoio. 

 

 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

Sabe-se que o uso das tecnologias na educação é um processo que ocorre em diversos 

países, mesmo que seja de forma desigual. Sabemos que no Brasil, uma grande parcela das 

escolas possui salas de informática, mas, infelizmente, poucas vezes são utilizadas devido à 

falta de recursos técnicos e humanos (RAIÇA, 2008). 

Mesmo assim, é primordial que os alunos tenham acesso a essa nova ferramenta, pois 

a escola é um ambiente que possui o dever de preparar os alunos para as diversas atividades 

profissionais presentes em um futuro cada vez mais próximo. 

Para que o professor possa utilizar a tecnologia como ferramenta pedagógica, ele 

precisa inicialmente se apropriar do seu uso. Segundo Morin (2005), é preciso adequar 

formação dos professores para que ela possa atender ao mundo pós-moderno, onde, a cada 

dia, novas ferramentas tecnológicas estão à porta. 

Contudo, a formação do professor deve ir além do domínio da técnica. Araújo adverte: O 

valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua aplicação. 

Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma atividade de 

responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da perspectiva progressista, a 

construção do conhecimento, de modo a contemplar o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas que instigam o aluno a refletir e compreender, conforme acessam, armazenam, 

manipulam e analisam as informações que sondam na Internet. (2005, p. 23-24) 

Nesse contexto, é imprescindível que o professor assuma o papel de mediador na 

construção do conhecimento do aluno. Assumir-se como professor mediador requer a clareza 

de muitos aspectos constituintes da missão a ser realizada. É preciso ter metas e objetivos, 

conhecer sobre o que se vai ensinar, mas não se pode perder de vista, um segundo sequer, 

para quem se está ensinando. 

Behrens (2008) afirma que o desafio imposto aos docentes é mudar o eixo do ensinar 

para optar por caminhos que levem ao aprender. Na realidade torna-se essencial que 

professores e alunos estejam num permanente processo de aprender a aprender. 

O aprender a aprender implica na necessidade de o indivíduo perceber que é um ser 

incompleto, em constante transformação. Assim, o papel de detentor do saber, assumido pelos 

professores na pedagogia tradicional, cede espaço para o surgimento do professor mediador. 

Esse se coloca na condição de aprendiz, compartilha, colabora, fomenta a autoria e a 

coautoria, ele se dispõe a aprender com as mudanças (SILVA, 2011). 
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A partir desse enfoque, pode-se considerar o professor mediador como aquele 

responsável por fomentar a colaboração entre os discentes através de atividades que 

proporcionem uma aprendizagem construída em grupo e com enfoque transdisciplinar. 

Destaca-se que o computador, como qualquer outro recurso tecnológico usado nas 

escolas, por si só, não é capaz de fazer milagres. Ele é ferramenta a ser usada de acordo com 

um planejamento, que norteie a prática docente, sendo indissociável a uma metodologia de 

ensino. 

Dessa forma, exige-se do educador um nível de conscientização e envolvimento 

significativo na efetiva elaboração de um novo fazer pedagógico, a partir da sua prática 

pedagógica antiga, mesmo sob os riscos de se tornar um processo mais demorado e muito 

mais desafiador, porque obriga a inevitáveis rompimentos com situações já acomodadas. 

Contudo, ainda são atuais os desafios apresentados para os educadores. 

O computador, embora nascido de uma dada civilização e para solucionar dados 

problemas, hoje é um patrimônio transcultural. A absorção crítica de sua utilização na 

educação deve ser procedida de análises das questões mais radicais que afligem esta dimensão 

da cultura brasileira. Como tarefa dos educadores, cumpre desenvolver uma pedagogia do uso 

crítico da informática na educação. Um desafio. Outro desfio: a difícil questão do equilíbrio 

entre reflexão, competência e tempo. (ALMEIDA, 1998, p. 52) 

É sabido que o uso da tecnologia na educação pode se constituir em estratégia 

importante para aprimorar o ensino, proporcionando fácil acesso ao conhecimento para 

auxiliar o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, poder ser inserida 

pedagogicamente e didaticamente em atividades disciplinares ou interdisciplinares. Registra-

se, porém, que muitos professores ainda são contrários ao uso da informática aplicada à 

Educação. 

Isso é recorrente porque, os professores pertencem a um grupo que por sua idade, foi 

alfabetizado culturalmente na tecnologia e formas culturais impressas. A palavra escrita, 

pensamento academicamente textualizado, o cheiro de papel, a biblioteca como cenários do 

saber foram, e são, para uma imensa maioria de professores, o único hábitat da cultura e do 

conhecimento. (2006, p.168). 

Portanto, o que encontramos, no cenário atual, é uma variedade de professores 

desmotivados e que encontram muitas dificuldades em lidar com esses novos recursos 

tecnológicos. Entretanto, mesmo que haja uma parcela de professores que apresentem 

dificuldades nesse novo processo, é necessário que esses professores busquem alternativas 

para obterem conhecimentos relacionados ao uso de recursos tecnológicos na educação, e em 

especial, o computador. 

Valente (1999) expõe que a formação do professor deve prover condições para que ele 

construa conhecimento sobre as técnicas computacionais, descobrindo a melhor maneira de 

integrar tecnologia e prática pedagógica. 

Aponta a necessidade de não mais um sistema fragmentado de ensino, mas sim, de 

uma abordagem integradora de conteúdo e voltada para a resolução de problemas específicos 

do interesse de cada aluno. Finalmente, devem-se criar condições para que o professor saiba 

recontextualizar o aprendizado e a experiência vividas durante a sua formação. (Valente, 

1999, p.12) 
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Nesse sentido, se faz necessário que o professor receba uma formação adequada para 

atuar com estes novos recursos digitais pedagógicos, que o estimule a trabalhar para que o 

processo educacional possa realmente ser renovado e aprimorado. 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVA NAS SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS – SRM  

A Resolução n.4/2009, no Art. 5º aponta que o AEE é realizado, prioritariamente, na 

sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no 

turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser 

realizado, também, em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou 

de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 

com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos 

Municípios. 

Nesses espaços são desenvolvidas atividades a partir de estratégias que visem 

favorecer a construção de conhecimentos do aluno com necessidades educacionais especiais e 

sua participação na vida escolar. Deste modo, a sala de recursos multifuncional é um espaço 

que precisa estar preparado com materiais didáticos pedagógicos, equipamentos e 

profissionais que tenham formação para lidar com as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

  Diante do exposto nota-se que a sala de recursos é multifuncional diante das suas 

possibilidades de intervenção, assim como precisa ser “multi” a equipe que proverá e 

organizará os recursos que nela forem construídos, usados, dependendo das demandas dos 

alunos para ela direcionados. 

É importante destacar que as salas de recursos multifuncionais podem ser uma ideia 

interessante para a efetivação do AEE, mas precisam incorporar a cultura escolar, fazer parte 

dos projetos políticos pedagógicos e contar com mão-de-obra especializada. E, para isto, 

devem ser pensadas e efetivadas como espaços de interlocução sobre o processo de 

aprendizagem do aluno, sobre as metodologias de ensino utilizadas em sala de aula, e não 

como responsáveis exclusivos por todo o percurso – e por associação os profissionais que nela 

atuam.A Resolução n.4/2009 estabelece as funções do docente do AEE da seguinte maneira: 

 

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando 
a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola;  

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 
dos alunos, promovendo autonomia e participação; 
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VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. 

 

Destaca-se aqui a individualização do ensino como uma atribuição importante, porém 

temos pouca experiência nesta ação, é preciso saber individualizar o ensino, sem torná-lo 

excludente ou segregativo, um recurso para favorecer essa ação é o Plano de Ensino 

Individualizado (PEI). 

Dentro dessa conjuntura, a Tecnologia Assistiva surge como recurso pedagógico para 

facilitar o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Segundos os estudos de Galvão Filho 2009 o termo Tecnologia Assistiva, é uma 

expressão nova, que se refere a um conceito ainda em pleno processo de construção e 

sistematização. 

Para este autor, a utilização dos recursos das Tecnologias Assistiva, entretanto, 

remonta aos primórdios da história da humanidade ou até mesmo da pré-história. Qualquer 

pedaço de pau utilizado como uma bengala improvisada, por exemplo, caracteriza o uso de 

um recurso de Tecnologia Assistiva. Como faz notar Manzini: 

 

[...] Os recursos de tecnologia assistiva estão muito próximos do nosso dia-a-dia. 

Ora eles nos causam impacto devido à tecnologia que apresentam, ora passam quase 

despercebidos. Para exemplificar, podemos chamar de tecnologia assistiva uma 
bengala, utilizada por nossos avós para proporcionar conforto e segurança no 

momento de caminhar, bem como um aparelho de amplificação utilizado por uma 

pessoa com surdez moderada ou mesmo veículo adaptado para uma pessoa com 

deficiência. (MANZINI, 2005, p. 82). 

 

Pode-se afirmar que existe um número incontável de possibilidades, de recursos 

simples e de baixo custo, que podem e devem ser disponibilizados nas salas de aula 

inclusivas, conforme as necessidades específicas de cada aluno com necessidades 

educacionais especiais presente nessas salas, tais como: suportes para visualização de textos 

ou livros (foto abaixo); fixação do papel ou caderno na mesa com fitas adesivas; 

engrossadores de lápis ou caneta confeccionados com esponjas enroladas e amarradas, ou 

com punho de bicicleta ou tubos de PVC “recheados” com epóxi; substituição da mesa por 

pranchas de madeira ou acrílico fixadas na cadeira de rodas; órteses diversas, e inúmeras 

outras possibilidades. 

Com muita frequência, a disponibilização de recursos e adaptações bastante simples e 

artesanais, às vezes construídos por seus próprios professores, torna-se a diferença, para 

determinados alunos com deficiência, entre poder ou não estudar e aprender junto com seus 

colegas. 

 Em se tratando do contexto educacional a Tecnologia Assistiva vem se tornando, cada 

vez mais, uma ponte para abertura de novo horizonte nos processos de aprendizagem e 

desenvolvimento de alunos com deficiências até bastante severas. Como faz notar Bersch, 

 

[...] a aplicação da Tecnologia Assistiva na educação vai além de simplesmente 

auxiliar o aluno a ‘fazer’ tarefas pretendidas. Nela encontramos meios de o aluno 

‘ser’ e atuar de forma construtiva no seu processo de desenvolvimento” (BERSCH, 

2006, p. 92). 
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E para Mantoan: 

[...] O desenvolvimento de projetos e estudos que resultam em aplicações de 

natureza reabilitacional tratam de incapacidades específicas. Servem para compensar 

dificuldades de adaptação, cobrindo déficits de visão, audição, mobilidade 

compreensão. Assim sendo, tais aplicações, na maioria das vezes, conseguem 
reduzir as incapacidades, atenuar os déficits: Fazem falar, andar, ouvir, ver, 

aprender. Mas tudo isto só não basta. O que é o falar sem o ensejo e o desejo de nos 

comunicarmos uns com os outros? O que é o andar se não podemos traçar nossos 

próprios caminhos, para buscar o que desejamos, para explorar o mundo que nos 

cerca? O que é o aprender sem uma visão crítica, sem viver a aventura fantástica da 

construção do conhecimento? E criar, aplicar o que sabemos, sem as amarras dos 

treinos e dos condicionamentos? Daí a necessidade de um encontro da tecnologia 

com a educação, entre duas áreas que se propõem a integrar seus propósitos e 

conhecimentos, buscando complementos uma na outra (MANTOAN, 2005). 

 

De acordo com as citações acima pode-se afirmar que  o uso da Tecnologia Assistiva, 

na prática pedagógica do professor  nas salas de recursos multifuncionais é fundamentalmente 

importância para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Pois, se a 

importância da tecnologia na educação é real em relação a qualquer aluno, muito mais ainda 

em se tratando de alunos com alguma deficiência. 

Corroborando com Radabaugh, (1993) se para as pessoas sem deficiência, a tecnologia 

torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi aqui abordado, chega-se ao entendimento de que, Tecnologias 

Assistivas, Atendimento Educacional Especializado (AEE), salas de recursos multifuncionais 

e Planos de Ensino Individualizados (PEI) são estratégias, lugares e ações que podem 

favorecer inclusões escolares, porém a formação docente com o desenvolvimento de 

autonomia e autoria profissionais é requisito básico para uma escola que inclua todas as 

diferenças e promova aprendizagem de todos, precisamos de bons professores, de 

especialistas e de investimento público financeiro na carreira docente. 

Evidencia-se que é a necessidade que faz com que o professor da Sala Comum busque 

alternativas para trabalhar com o aluno com deficiência na sala, dentre elas irem à Sala de 

Recursos Multifuncionais, contudo, esta prática parece não fazer parte do seu planejamento. 

Sem uma organização antecipada, entende-se que as atividades vão acontecendo e as 

adaptações vão sendo feitas quando possível, o que inviabiliza a utilização de recursos que 

exigem uma preparação antecipada, impossibilitando a adaptação das atividades que 

dependem destes recursos. Desta forma, o trabalho do professor da SRM, não atinge seu 

objetivo, pois os recursos e adaptações ficam restritos ao atendimento. 

Aponta-se que os professores do Atendimento Educacional Especializado ainda têm 

um longo caminho a percorrer para que o serviço realizado provoque, através da formação dos 

professores e da didática aplicada, melhorias significativas junto aos alunos com deficiência e, 

também, que a inclusão se torne uma realidade concreta na educação brasileira. 

Assim, ademais dos aparatos e condições pedagógicas individualizadas, vale, nesse 

contexto, a compreensão de que os profissionais responsáveis devem orientar suas opções e 
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ações didáticas pela reflexão crítica e situada do ato pedagógico, para que esse seja 

constituído de sentido e comprometido com o bem comum. 
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RESUMO 

O ensino de Ciências Sociais implica na formação de cidadãos críticos e conscientes através do 
exercício do senso crítico ao analisar os problemas sociais. Com a pandemia do Covid 19 o 

aprofundamento das relações sociais e de ensino aprendizagem utilizando as tecnologias de 

informação e comunicação tem propiciado mudanças no cenário educacional. Sendo assim, buscamos 
refletir como as Tecnologias de Informação podem ser grandes aliados na aprendizagem dos 

educandos quando utilizadas em sala de aula e em atividades de classe e extraclasse, como uma 

continuação do aprendizado. Pretendemos analisar o uso da plataforma adaptativa de ensino 
personalizado Geeke Games como sendo uma tecnologia aliada ao aprendizado efetivo. A 

metodologia a ser utilizada será analítico-discursiva e, no âmbito teórico, a revisão bibliográfica 

abrangerá bibliografia pública e acessível no meio acadêmico. 

Palavras-chave: tecnologia, metodologia, aprendizagem. 
 

ABSTRACT 

The teaching of Social Sciences implies the formation of critical and conscientious citizens through 
the exercise of critical thinking when analyzing social problems. With the Covid 19 pandemic, the 

deepening of social relations and teaching-learning using information and communication 

technologies has brought about changes in the educational scenario. Therefore, we seek to reflect on 

how Information Technologies can be great allies in the students' learning when used in the classroom 
and in classroom and extra-class activities, as a continuation of learning. We intend to analyze the use 

of the Geeke Games adaptive personalized teaching platform as a technology allied to effective 

learning. The methodology to be used will be analytical-discursive and, in the theoretical scope, the 
bibliographic review will cover public bibliography accessible in the academic world. 

Keywords: technology, methodology, apprenticeship. 

 

ABSTRACTO 

La enseñanza de las Ciencias Sociales implica la formación de ciudadanos críticos y 

conscientes a través del ejercicio del pensamiento crítico en el análisis de los problemas 

sociales. Con la pandemia de Covid 19, la profundización de las relaciones sociales y la 

enseñanza-aprendizaje a través de las tecnologías de la información y la comunicación ha 

provocado cambios en el escenario educativo. Por ello, buscamos reflexionar sobre cómo las 

Tecnologías de la Información pueden ser grandes aliados en el aprendizaje de los estudiantes 

cuando se utilizan en el aula y en las actividades de aula y extraescolares, como continuación 

del aprendizaje. Pretendemos analizar el uso de la plataforma de enseñanza personalizada 

adaptativa de Geeke Games como tecnología aliada al aprendizaje efectivo. La metodología a 

utilizar será analítico-discursiva y, en el ámbito teórico, la revisión bibliográfica cubrirá la 

bibliografía pública accesible en el mundo académico. 

Palabras clave: tecnología, metodología, aprendizaje. 
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INTRODUÇÃO 

Nossa sociedade passa por diversas transformações, dentre elas mudanças 

tecnológicas onde a informação e a comunicação estão no auge e sendo assim permeiam toda 

a sociedade, inclusive o ambiente educativo e a atividade educativa. Assim, metodologias 

ativas aliadas ao uso das tecnologias de informação e comunicação podem proporcionar 

grandes transformações na educação. Sendo assim pretende-se problematizar se o uso 

pedagógico das Tecnologias de Informação traz contribuições nos projetos de aprendizagem  

e se o uso de plataformas de ensino adaptativas como o Geekie Games propicia o efetivo 

aprendizado dos educandos. 

O objetivo geral do presente estudo é investigar e refletir os potenciais educacionais 

do uso das TICS na aprendizagem do aluno quando utilizadas nos projetos de aprendizagem. 

Como justificativa do presente estudo, podemos dizer que pesquisar as TICs antes da 

pandemia do Covid-19 já era extremamente relevante e com a pandemia estamos 

condicionados a continuar a discussão de uma maneira diferenciada, ou seja, utilizando as 

próprias Tics produzindo conhecimento durante a pandemia, de maneira a refletir o atual 

estado da educação no contexto da pandemia e pensar o futuro da educação e políticas 

públicas necessárias para a efetivação de um processo de ensino e aprendizagem no contexto 

atual, sendo essa a importância acadêmica da presente pesquisa. 

As tecnologias de informação e comunicação foram inicialmente introduzidas na 

educação para informatizar as atividades administrativas. Posteriormente, as TIC começaram 

a adentrar no ensino e na aprendizagem sem uma real integração às atividades de sala de aula, 

e sim como atividades adicionais e sem uma maior capacitação pedagógica docente, visto que 

os estudantes eram encaminhados a uma sala de TV, aula de informática com a orientação dos 

professores.  

As TDICs estão sendo responsáveis pela reconfiguração do espaço social, surgindo 

uma nova ecologia cognitiva, na qual os atores humanos encontram-se integrados e 

interagindo no ciberespaço, o qual é definido como o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das suas memórias (Lévy, 2000). 

A proposta que será apresentada é a utilização da Plataforma Adaptativa Geekie 

Games que oferece ensino personalizado por meio de games, como forma de incentivar os 

alunos a continuar os estudos de uma maneira interativa, de modo que haja uma efetiva 

aprendizagem, especialmente no que concerne à preparação para o Exame Nacional do Ensino 

Médio. 

Nesse passo, com o desenvolvimento tecnológico e sua inserção mais ampla e 

sistemática no ambiente escolar é necessária uma investigação, um aprofundamento a respeito 

das especificidades do uso de plataformas adaptativas no ambiente escolar, e suas 

contribuições nos projetos de aprendizagem, visando uma prática pedagógica voltada ao 

desenvolvimento e ao uso das ferramentas tecnológicas de maneira que elas contribuam na 

metodologia diária do docente em sala de aula, que facilita o aprendizado do educando. 

Portanto, visando incentivar uma maior interação entre professor, aluno e o uso novas 

tecnologias na educação como metodologias ativas é de suma importância para a presente 

reflexão.  

 

Estudo de Caso: O uso da Plataforma Adaptativa Geekie Games nas escolas públicas 
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estaduais de Minas Gerais  

O ensino remoto foi uma medida de emergência para evitar que os números de pessoas 

infectadas pela COVID-19 aumentassem. O planejamento pedagógico realizado pelas 

instituições de ensino no começo do ano de 2020 precisaram ter suas metodologias de ensino 

modificadas e ressignificadas para que as escolas continuassem com suas atividades em um 

momento em que o “Novo Normal” dita as regras sociais. Em uma situação peculiar como a 

apresentada, a gestão escolar exerce um importante papel ao fazer com que a escola, 

professores e estudantes não parem suas atividades, fazendo com que o ensino remoto seja 

realizado com qualidade e com compromisso. E, para isso ocorrer, os gestores precisam 

trabalhar com comprometimento pela educação com a sensibilidade que o momento exige. 

Alunos, professores, gestores e demais agentes da educação há anos acompanham a 

ascensão da modalidade EAD dentro da realidade educacional brasileira. Entre 2009 a 2019, o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) verificou um 

aumento de 378,9% no número de matrículas em graduações à distância, saltando de 330 mil 

para 1 milhão e meio de estudantes praticantes da modalidade. Em comparação ao ensino 

presencial, que cresceu apenas 17,8% no mesmo período, fica nítido o destaque do EAD entre 

as tendências para o futuro da educação no Brasil.  

Tais dados, levantados através do Censo da Educação Superior 2019 (promovido pelo 

Inep), registram a primeira vez em que o número de matriculados em graduações EAD 

superou o número de optantes por cursos presenciais em toda a história da educação 

brasileira. Marco que simboliza uma mudança de mentalidade entre a comunidade acadêmica 

do país que, por diferentes necessidades, passou a abraçar novos caminhos de ensino-

aprendizagem que vão além do método tradicional de ensino. 

Considere que, em 2019, 63,2% das mais de 16 milhões de vagas para educação 

superior disponíveis no Brasil foram ocupadas pela modalidade EAD sem que houvesse 

qualquer recomendação relativa à prática de distanciamento social ou contenção da 

transmissão da Covid-19.  

Através da tecnologia, o ensino a distância chega para atualizar a realidade 

educacional brasileira propondo novas formas de ensinar e aprender. Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, videoconferências, videoaulas, bibliotecas digitais e outras tantas ferramentas 

interativas que possibilitam as trocas intrínsecas ao processo de ensino-aprendizagem sem a 

obrigatoriedade do contato presencial. Os recursos digitais da atualidade expandem os limites 

da educação e oferecem novas facilidades aos estudantes, sem abrir mão da qualidade em 

conteúdo, didática e planejamento pedagógico que garantem uma experiência enriquecedora 

ao aluno. 

O afastamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como 

medida de contenção do novo Coronavírus, dentre outras consequências, resultou na 

suspensão das aulas presenciais da rede pública e privada em nível básico e superior. 

Organizações mundiais como a Unesco (2020) e a Unicef (2020) contabilizaram um total de 

91% de alunos do mundo e mais de 95% da América Latina que estão com as atividades 

escolares suspensas devido a COVID-19. 

 O cenário exigiu uma rápida adaptação das instituições de ensino, tanto públicas 

quanto privadas, que buscaram, através da educação remota, uma solução para dar 

continuidade ao ano letivo. A educação remota, diferentemente da educação a distância 
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(EAD), é caracterizada pela disponibilização de videoaulas gravadas, aulas online e 

compartilhamento de materiais digitais em plataformas online (ARRUDA, 2020). Portanto, 

enquanto a EAD deve ser entendida como uma modalidade de ensino que pressupõe uma 

reestruturação dos currículos, dos materiais didáticos e do processo de avaliação como um 

todo, legalizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e 1996 (ARRUDA, 2020). As 

aulas remotas marcaram o ano letivo de 2020 por conta do fechamento das instituições de 

ensino e o início das aulas remotas na rede pública de Minas Gerais. Após dois meses de 

paralisação, em 18 de maio de 2020 teve início as aulas remotas na rede pública de Minas 

Gerais. 

A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, considerando a Resolução da 

SEE/MG de nº 4.310 de 17 de abril de 2020 e as recomendações pelas medidas de 

afastamento social devido à pandemia do Covid 19, estabeleceu o REAMP (Regime Especial 

de Atividades Não Presenciais) desenvolvendo três principais ferramentas para alunos e 

docentes utilizarem nas aulas a distância durante o período em que as atividades presenciais 

estariam suspensas com a adoção do Plano de Estudos Tutorados (PETs), que são apostilas 

com o conteúdo das disciplinas a ser baixado no site: estudeemcasa.educacao.mg.gov.br, bem 

como o uso do aplicativo Conexão Escola 2.0, que nada mais é do que o Google Sala de Aula. 

Assim, diante da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do Covid 19, o 

ensino remoto foi uma medida de emergência para evitar que os números de pessoas 

infectadas aumentassem.  O planejamento pedagógico realizado pelas instituições de ensino 

no começo do ano de 2020 precisaram ter suas metodologias de ensino modificadas e 

ressignificadas para que as escolas continuassem com suas atividades em um momento em 

que o “Novo Normal” dita as regras sociais. E assim, até a imunização da população, será 

adotado o ensino híbrido, uma semana com atividades presenciais nas escolas e outra com 

atividades remotas.  

Como já afirmado anteriormente, o ensino remoto no Estado de Minas Gerais tem sido 

marcado pelo uso do REAMP (Regime Especial de Atividades Não Presenciais). Portanto, 

trazer maiores dados a respeito se faz necessário ao presente estudo.  

No REAMP, o ensino remoto vem sendo aplicado à todos os alunos das escolar 

públicas em Minas Gerais, em que são disponibilizados Pets (Planos de Estudos Tutorado), 

um aplicativo Conexão Escola e aulas televisivas pelo Programa “Se liga na Educação” além 

da tutoria dos professores das disciplinas curriculares. No ano de 2021, a SEE/MG adotou o 

Google Classroom através de um convênio do Estado de Minas Gerais com a G Suit.  

Além dos Pets, os docentes tem utilizado diversas ferramentas educacionais para que 

os alunos possam ter um aprendizado efetivo além das salas de aula e inclusive possibilitando 

a realização de trabalhos em grupo. Pode-se destacar: Padlet, Edmodo, Google Classroom, 

Facebook. Todavia, a utilização de platagormas adaptativas se fazem necessárias como 

ferramentas personalizadas para a concretização do aprendizado, especialmente nos tempos de 

ensino remoto e híbrido em que ferramentas educacionais tiveram que ser adaptadas ao 

contexto atual de pandemia de Covid 19. 

Mas o que é plataforma adaptativa? Segundo Rosenberg (2001) o conceito de 

plataformas adaptativas se baseia em alguns critérios: a) tem como apoio redes informáticas e 

a utilização da internet acaba por viabilizar a atualização instantânea das informações e a 

participação cooperativ; b) se desenvolve através de tecnologias padronizadas da internet 

http://estudeemcasa.educacao.mg.gov.br/
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disponibilizando as informações ao usuário; c) tem como foco a aprendizagem em sentido 

amplo. 

Portanto, uma das ferramentas que poderiam ser utilizadas de forma institucional 

como um complemento ao Conexão Escola 2.0 é a ferramenta adaptativa Geekie Games que é 

uma plataforma brasileira de ensino adaptativo, que vista oferercer o ensino personalizado 

através de games de forma a ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do 

Ensino Médio. Cada estudante tem a possibilidade de realizar simulados de forma on line, 

além de possibilitar o protagonismo dos estudantes de maneira em que possam identificar 

suas necessidades e dificuldades e assim direcionar ao professor para que este realize a 

adaptação metodológica de suas aulas. A plataforma Geekie Games possui versão gratuita e 

paga1. 

Como experiência pessoal trabalho em duas escolas estaduais em Minas Gerais e dou 

aulas de Sociologia para os primeiros e terceiros anos. Autorizada pelas escolas, visto que é 

uma plataforma adicional, utilizei como atividades complementares a plataforma adaptativa 

Geekie Games justamente para possibilitar que os alunos dos terceiros anos começassem a 

realizar simulados direcionados para o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem). De certa 

maneira, alunos que estavam desmotivados, mudaram sua reação e se sentiram estimulados a 

continuar seus estudos. 

Os alunos ao entrarem na plataforma adaptativa Geekie Games realizam um teste para 

diagnosticar as suas dificuldades, e a plataforma possibilita que seja emitido um relatório e ele 

tem acesso a um plano de estudos direcionado baseado em suas dificuldades e ele será 

direcionado para estudos na própria plataforma. Concluindo suas atividades, os alunos farão 

nova avaliação retomando os assuntos abordados para verificarem o nível do aprendizado, 

sendo moldado um novo plano de estudos de acordo com suas necessidades de aprendizagem. 

Assim, a plataforma consegue cobrir todas as áreas de ensino do Enem e auxilia o aluno em 

sua rotina de estudos. Sobre a plataforma Geekie Games as autoras Clara Vieira Teixeira e 

Katia Maria Rocha de Lima. 

 

A Geekie Games possui dois módulos: o de alunos e o de educadores, os quais 

veremos a seguir: Módulo Alunos: O aluno é apresentado aos conteúdos 

organizados de forma personalizada com objetivo de direcioná-lo, principalmente, 

para o que deve ser estudado. Possui suporte às aulas, provas, listas de exercícios e 

também a abundantes tipos de mídia, como vídeo, texto, imagens e infográficos. O 

progresso do aluno é acompanhado com constantes feedbacks e acesso a relatórios 

de uso e proficiência. Módulo Educadores: Este módulo é responsável pelo 

armazenamento, gerenciamento e publicação de conteúdo (objetos de aprendizagem, 

questões e provas). Possui mecanismos de busca e filtros e também uma interface 

automática de autoria para a produção de aulas e provas, concedendo aos 

professores a liberdade de propor atividades aos seus alunos (TEIXEIRA, LIMA, 

2020, p. 4) 

 

 

1 Para maior compreensão fazer a leitura do artigo “Plataforma Geekie Games, É gratuito ou pago” que está 

disponível em: https://geekiegames.geekie.com.br/blog/afinal-o-geekie-games-e-gratuito-ou-pago/  
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Portanto, existem inúmeras vantagens no uso das plataformas adaptativas. O autor 

Lopes (2016) ressalta alguns benefícios dos usos das plataformas adaptativas tanto para o 

professor quanto para o aluno. Para o professor existe vantagens como:  1. Garante um roteiro 

de aprendizagem de acordo com as necessidades de cada aluno, com resultados mais eficazes; 

2. Propicia muitas informações uteis e completas; 3. Economiza tempo de correção e melhora 

a atenção à diversidade; 4. Facilita a organização e a programação das aulas de forma 

personalizada; 5. Empodera e dá mais liberdade ao docente.  Já para os alunos existem 

vantagens como: 1. Atende as necessidades individuais; 2. A aprendizagem é mais eficaz e 

mais rápida; 3. É motivante; 4. O estudante melhora sua competência digital e aprende a 

aprender; 5. É possível estudar e praticar em qualquer momento e lugar (LOPES, 2016). 

Por fim, com a adoção da plataforma adaptativa os professores e gestores escolares 

podem acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos a partir dos relatórios gerados que 

serão recebidos via email, e, com essas informações os professores podem adaptar seus planos 

de aula, planos de ensino, sequencias didáticas, podendo inclusive implementar projetos de 

intervenção em sala de aula para aclarar eventuais dúvidas ou dificuldades dos alunos ou 

reforçar a aprendizagem, potencializando a aprendizagem dos estudantes tanto dentro da 

escola quanto extraclasse. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo conclui-se que na educação há a adoção de uma postura positiva e 

interdisciplinar em relação à tecnologia. O pleno desenvolvimento da tecnologia, adaptado 

a diversos recursos pedagógicos viabiliza maior desenvolvimento na aprendizagem dos 

alunos e se a integração aluno/professor, aluno/aluno, aluno/TICs possibilita o avanço na 

aprendizagem dos alunos. 

Sabemos que pensar a escola na sociedade do conhecimento pressupõe a elaboração de 

um novo padrão educacional utilizando as tecnologias como metodologias ativas essenciais 

ao aprendizado do educando. Nesta seleção, as equipes pedagógica e docente devem estar 

envolvidas no sentido de conduzir esse processo de ensino e aprendizagem para um resultado 

satisfatório e as plataformas adaptativas contribuem para tal finalidade. 

Sendo assim, o Geekie Games pode ser utilizado como ferramenta adaptativa de 

ensino personalizado para ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do 

Ensino Médio e consolidar o aprendizado efetivo, pois se verifica que ao se utilizar as 

tecnologias como ferramenta pedagógica há o estímulo as alunos, dinamização do conteúdo, e 

fomenta a autonomia, o protegonismo, a criatividade e a consolidação do aprendizado. 
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RESUMO 

O objetivo do presente estudo é Pesquisar   como Tecnologias de Informação podem auxiliar na 

aprendizagem do aluno quando utilizadas nos projetos de aprendizagem, investigar se a metodologia 
tradicional utilizada pelos professores utilizando as TICs está contribuindo para a aprendizagem dos 

alunos e sugerir alternativas de mudanças metodológicas para que as TIC auxiliem na aprendizagem 

dos alunos, efetivando na prática o Direito à Educação. A metodologia a ser utilizada será a analítico-

discursiva onde, no âmbito teórico a revisão bibliográfica abrangerá bibliografia pública e acessível 
nos meios acadêmicos. 

Palavras – chave: Tecnologia; Aprendizagem; Educação. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to research how Information Technologies can help in student learning when 

used in learning projects, investigate whether the traditional methodology used by teachers using ICTs 
is contributing to student learning and suggest alternatives for methodological changes to that ICT 

help in the learning of students, putting the Right to Education into practice. The methodology to be 

used will be the analytical-discursive where, in the theoretical scope, the bibliographic review will 
cover public and accessible bibliography in academic circles. 

Keywords: Technology; Learning; Education. 

 

ABSTRACTO 

El objetivo de este estudio es investigar cómo las Tecnologías de la Información pueden ayudar en el 

aprendizaje de los estudiantes cuando se utilizan en proyectos de aprendizaje, investigar si la 

metodología tradicional utilizada por los docentes que utilizan las TIC está contribuyendo al 
aprendizaje de los estudiantes y sugerir alternativas de cambios metodológicos para que las TIC 

ayuden en el aprendizaje. de los estudiantes, poniendo en práctica el Derecho a la Educación. La 

metodología a utilizar será la analítico-discursiva donde, en el ámbito teórico, la revisión bibliográfica 

cubrirá la bibliografía pública y accesible en los círculos académicos. 
Palabras Clave: Tecnología; Aprendiendo; Educación. 

 

INTRODUÇÃO 

Nossa sociedade passa por diversas transformações, dentre elas mudanças tecnológicas 

onde a informação e a comunicação estão no auge e sendo assim permeiam toda a sociedade 

inclusive o ambiente educativo e a atividade educativa. 

As tecnologias de informação e comunicação foram inicialmente introduzidas na 

educação para informatizar as atividades administrativas. Posteriormente, as TIC começaram 

a adentrar no ensino e na aprendizagem sem uma real integração às atividades de sala de aula, 
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e sim como atividades adicionais e sem uma maior capacitação pedagógica docente, visto que 

os estudantes eram encaminhados a uma sala de TV, aula de informática com a orientação dos 

professores.  

Nesse passo, com o desenvolvimento tecnológico e sua inserção mais ampla e 

sistemática no ambiente escolar é necessária uma investigação, um aprofundamento a respeito 

das especificidades do uso das novas tecnologias no ambiente escolar, e suas contribuições 

nos projetos de aprendizagem, visando uma prática pedagógica voltada ao desenvolvimento e 

ao uso das ferramentas tecnológicas de maneira que elas contribuam na metodologia diária do 

docente em sala de aula, facilitem o aprendizado e promovam uma maior interação entre 

professor, aluno e novas tecnologias educacionais, portanto, é de suma importância a presente 

reflexão. 

 

O USO PEDAGÓGICO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO AMBIENTE 

ESCOLAR 

Nossa sociedade passa por diversas transformações, dentre elas mudanças tecnológicas 

onde a informação e a comunicação estão no auge e sendo assim permeiam toda a sociedade 

inclusive o ambiente educativo e a atividade educativa. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação referidas como TIC são consideradas 

como sinônimo das tecnologias da informação (TI), porém é necessário enfatizar o papel da 

comunicação na moderna tecnologia da informação como forma de transmissão de 

informações e ao mesmo tempo buscar verificar as suas contribuições na seara educacional. 

O acesso às tecnologias de informação é uma condição básica de interação do cidadão 

com o mundo através do diálogo social, afetivo, político, profissional, nesse passo, o cidadão 

da sociedade informático-mediática necessita adquirir habilitação técnica e linguística que lhe 

permita transitar e sobreviver no meio informacional na qual está imerso. Esse é um dos 

papéis da educação e sendo assim a escola não pode ser indiferente a essa realidade e, 

portanto, deve acompanhar as modificações da sociedade. 

Sendo assim, entendemos que a informática educativa é uma realidade e deve ser 

inserida no contexto escolar, visto que, consoante Haetinger (2005), a informática aplicada 

aos processos educacionais pode oferecer um caminho de mudanças para a velha escola, claro 

que nunca como ‘salvadora da pátria', mas como mais uma ferramenta a serviço dos 

professores. Para tal mister, iremos trabalhar metologicamente com a pesquisa bibliográfica 

com as contribuições de Haetinger (2005), Imbérnom (2010), Silva (2010), Vieira (2011), 

Rolkouski (2011) Moran (2012). Para Imbérnom (2010, p.36):  

 

Para que o uso das TIC signifique uma transformação educativa que se transforme 

em melhora, muitas coisas terão que mudar. Muitas estão nas mãos dos próprios 

professores, que terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola 

atual. Mas outras tantas escapam de seu controle e se inscrevem na esfera da direção 

da escola, da administração e da própria sociedade. 

 

Na escola, e principalmente os professores, precisam encarar essas novas tecnologias 

de forma natural, buscando oportunidade de aperfeiçoar-se para a operação dessas novidades 
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tecnológicas atrelando às práticas pedagógicas, pois o docente é um agente de transformação 

do ambiente escolar e incentivador do aprendizando e desenvolvimento enquanto cidadão dos 

alunos. Segundo  Imbernón (2010)  o professor tem o papel de se tornar um facilitador, 

facilitador, do processo de ensino aprendizagem do aluno. Ainda com relação às tecnologias, 

Haetinger (2005), complementa: 

 

Em nosso trabalho de educadores devemos sempre... Oportunizar aos alunos o 

acesso a informação e a construção de conhecimentos coletivos. Ao oferecermos 

este tipo de vivência, buscamos a motivação do aluno e o comprometimento do 

mesmo com a aprendizagem individual e do grupo ao qual ele pertence (p. 71). 

 

Consoante Vieira (2011) define as tecnologias de informação e comunicação, como 

uma área que utiliza a computação como um meio para produzir, transmitir, armazenar, 

acender e usar diversas informações, e, portanto, “a tecnologia é usada para fazer o tratamento 

da informação, auxiliando o utilizador a alcançar um determinado objetivo.” (VIEIRA, 2011, 

p, 16).  

Segundo Moran (2012) Tecnologia da informação e comunicação ou TIC, é a área que 

utiliza ferramentas tecnológicas com o objetivo de facilitar a comunicação e o alcance de um 

alvo comum. 

Sabemos que muitas escolas não oferecem subsídios e condições para a inserção e uso 

de novas tecnologias no ambiente escolar, entretanto, o professor tem o dever de oferecer aos 

seus alunos os conhecimentos necessários para o manuseio e para as interações tecnológicas, 

pois consoante Haetinger (p. 70, 2005) "se continuar não interagindo o ensino com a vida 

prática dos alunos está correndo o risco de ficar falando sozinho, na sala de aula ou no 

universo virtual". Além disso, os alunos utilizando tais ferramentas interage, aprende com 

rapidez e se compromete com o aprendizado de maneira mais intensa, não sendo um mero 

receptor das informações e sim agente interativo, atuando de forma cooperativa e construindo 

o próprio conhecimento. 

 

A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 O art. 205 da Constituição Federal Brasileira estabelece que: “A educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O direito à educação, além de ser um Direito Humano previsto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, está incorporado ao direito interno como um direito 

social prestacional, na Constituição Federal Brasileira assumindo um viés de Direito 

Fundamental, ou seja, possui conteúdo mínimo  

Sendo assim, destacamos que, a Constituição Federal não somente prevê a 

obrigatoriedade do poder estatal em oferecer o ensino, mas também assinala a importância da 

qualidade desse ensino, como um elemento presente tanto na esfera pública quanto na 

privada, cabendo ao Estado ter esse cuidado em propiciar meios para esse direito seja 

plenamente efetivado em escolas públicas e fiscalizar instituições privadas de ensino. 
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Desta forma, o uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino público é 

uma meta que já deveria ter sido implantada há muitos anos pelo Estado, visto serem as Tics 

ferramentas importantes para a a utilização de metodologias ativas pelo docente em prol da 

efetivação do direito pleno à educação e à um ensino de qualidade do educando, contribuindo 

assim para a formação de cidadãos críticos, conscientes e protagonistas de sua própria vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No presente estudo conclui-se que na educação há a adoção de uma postura positiva e 

interdisciplinar em relação à tecnologia. O pleno desenvolvimento da tecnologia, adaptado a 

diversos recursos pedagógicos viabiliza maior desenvolvimento na aprendizagem dos alunos e 

se a integração aluno/professor, aluno/aluno, aluno/TICs possibilita o avanço na 

aprendizagem dos alunos. 

Pode-se afirmar que não há aprendizagem mais significativa se não houver organização 

e seriedade na implantação das novas tecnologias na educação, pois se verifica que ao se 

utilizar as tecnologias como ferramenta pedagógica há o estímulo as alunos, dinamização do 

conteúdo, e fomenta a autonomia e a criatividade e pode proporcionar o efetivo aprendizado 

do aluno e a implementação na prática do Direito à Educação.   
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RESUMO  

Analisando o crescimento da informatização dos serviços oferecidos à sociedade atual,  cada vez mais 
se busca a necessidade da inclusão digital dos cidadãos nesse modo de  vida. Ao acontecer o uso 

destes recursos tecnológicos, eles devem ser apropriados de  meios onde a tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) se direcione para fazer valer  a inclusão dos indivíduos neste ciberespaço. Deste 

modo, a escola se apresenta como  ambiente capaz de fazer imergir tais tecnologias a serviço de uma 
metodologia de ensino  a favor da interação dos alunos nesta sociedade da informação anulando, 

assim, as  diferenças sociais não pertinentes a este processo. Ao se utilizar diferentes mídias, 

que  colaboram para a apropriação de um ambiente de comunicação, o computador e seus  inúmeros 
recursos destacam-se como ferramenta de acesso apoiado por diferentes  programas sociais do governo 

federal. Baseado nestes preceitos, o presente trabalho tem  como objetivo analisar os principais 

desafios que a inclusão digital impõe sobre os anos  iniciais do Ensino Fundamental na educação 
pública, do ponto de vista das barreiras e  vantagens para a sua implementação. Trata-se de uma 

pesquisa em que foi utilizado o  método de revisão bibliográfica, que é desenvolvida com base em um 

material formado,  geralmente, por livros, sites oficiais, publicações periódicas e artigos científicos.  

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação; Inclusão Digital; Ensino  Básico  
 

ABSTRACT  

Analyzing the growth in the computerization of services offered to today's society, the  need for digital 
inclusion of citizens in this way of life is increasingly sought. When these  technological resources are 

used, they must be appropriated from means where  information and communication technology (ICT) 

is directed to enforce the inclusion of  individuals in this cyberspace. In this way, the school presents 

itself as an environment  capable of immersing such technologies in the service of a teaching 
methodology in favor  of the interaction of students in this information society, thus nullifying social 

differences  not relevant to this process. When using different media, which collaborate for 

the  appropriation of a communication environment, the computer and its countless resources  stand 
out as an access tool supported by different social programs of the federal  government. Based on 

these precepts, this paper aims to analyze the main challenges that  digital inclusion imposes on the 

early years of elementary education in public education,  from the point of view of the barriers and 
advantages for its implementation.It is a  research in which the bibliographic review method was used, 

which is developed based  on material formed, generally, by books, official websites, periodical 

publications and  scientific articles  

Keyword: Information and Communication Technologies; Digital inclusion; Basic  education 
 

ABSTRACTO 

Analizando el crecimiento de la informatización de los servicios ofrecidos a la sociedad actual, se 
busca cada vez más la necesidad de la inclusión digital de la ciudadanía en esta forma de vida. Cuando 

se utilizan estos recursos tecnológicos, deben apropiarse de los medios donde se dirigen las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacer cumplir la inclusión de las personas 
en este ciberespacio. De esta manera, la escuela se presenta como un entorno capaz de sumergir dichas 

tecnologías al servicio de una metodología de enseñanza a favor de la interacción de los estudiantes en 

esta sociedad de la información, anulando así las diferencias sociales no relevantes para este proceso. 

Al utilizar diferentes medios, que colaboran para la apropiación de un entorno de comunicación, la 
computadora y sus innumerables recursos se destacan como una herramienta de acceso apoyada por 

diferentes programas sociales del gobierno federal. A partir de estos preceptos, este trabajo tiene como 

objetivo analizar los principales desafíos que impone la inclusión digital en los primeros años de la 
educación básica en la educación pública, desde el punto de vista de las barreras y ventajas para su 
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implementación. Se utilizó el método de revisión, el cual se desarrolla a partir de material formado, 

generalmente, por libros, sitios web oficiales, publicaciones periódicas y artículos científicos. 
Palabra clave: Tecnologías de la información y la comunicación; Inclusión digital; Educacion basica 

 

INTRODUÇÃO   

O presente trabalho apresenta uma abordagem investigativa a cerca da Informática  na 

Educação, mais especificamente o projeto trata da Inclusão digital através de  aplicações web 

no processo de Ensino e Aprendizagem em escolas públicas. Essa  investigação tem como 

objetivo geral analisar o impacto do uso de computadores,  software e internet na educação 

em escolas públicas, com o foco em propiciar o  desenvolvimento dos educandos nas mais 

diversas dimensões, identificando alterações  no comportamento dos educandos e as 

contribuições que essas tecnologias podem trazem  para o desenvolvimento dos alunos do 

ensino fundamental.   

Visando analisar os benefícios para o processo de ensino aprendizagem quando  se usa 

o computador, software e a internet, foi apresentado aos alunos softwares com as  quatro 

operações para computador que auxiliará o processo educativo, onde os alunos  serão 

orientados a desenvolver atividades individuais ou em grupo usando o computador,  o 

software e a internet para socialização do conhecimento construído durante a realização  da 

atividade.   

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi construído um experimento com 

um  grupo de alunos com o uso de um software, onde os alunos tiveram a oportunidade 

de  testar suas habilidades e conhecimentos na área de matemática, através de uma 

atividade  prática sobre as quatro operações. No primeiro momento testaram suas habilidades 

e  conhecimentos em uma atividade sem dispor do auxílio de nenhum tipo de tecnologia 

e  num segundo momento desenvolveram outra atividade similar, porém com o auxílio 

de  computadores, software e usaram o sistema da web para socialização do conhecimento.  A 

execução desse experimento teve o intuito fornecer informações sobre o  comportamento, 

atitude e desempenho dos alunos no decorrer da execução dessa  atividade.   

A realização dessa pesquisa se deu por dois motivos: o primeiro motivo se deu  pela 

percepção de que, na rede pública de ensino, as escolas as vezes possuem os 

recursos  tecnológicos (computadores, projetor multimídia, internet, etc.), e não são 

aproveitados  devidamente pelos professores e nem pelos alunos, acredita-se que o motivo 

seja devido  os alunos terem um conhecimento muito vago sobre tecnologias aplicadas a 

educação.  

  O segundo motivo foi o interesse em esclarecer sobre os benefícios que a inclusão 

digital  por meio de aplicações web pode trazer para o ensino-aprendizagem, e apresentar 

a  importância para os alunos e a sociedade a qual estamos inseridos, pois como se sabe, 

as  tecnologias estão presentes em todos os setores e ter o conhecimento sobre elas é 

de  fundamental importância para se conseguir um bom desempenho em seu ensino.   

Revisão de Literatura  

A Importância do uso das Tecnologias de Informação E Comunicação (TICs) na  prática 

pedagógica   
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A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em todos 

os  espaços da sociedade oportunizaram as mais diversas possibilidades de conexão 

e  transformou radicalmente a forma como nos apropriamos do conhecimento.   

De acordo com Behar e Col (2018, p. 20), em relação à educação, essas 

mudanças  ocorreram de fora pra dentro. A sociedade se modificou 

tecnologicamente,  posteriormente as tecnologias foram introduzidas na escola, esperando 

“um novo perfil  de instituição e a reformulação dos atores envolvidos, entre eles, gestores da 

educação,  professores, monitores e alunos”.   

Esse panorama atual requer um novo perfil de educador, um profissional  competente 

que deve estar sempre atualizado fazendo uso das ferramentas tecnológicas  em ações 

didáticas. Na visão de Barragán (2017, p. 37),   

 
As características que definem o conhecimento hoje, bem como as novas formas de 

relacionamento entre as pessoas e, principalmente, a expansão da aprendizagem 

permitida pelas mídias digitais e internet,  nos permitem rever as possíveis respostas 

que atualmente damos para  as questões como: O que aprendemos? Como 

aprendemos? Onde  aprendemos? Com quem aprendemos? (BARRAGAN, 2017, 

p.37) 

 

Na era da informação e da comunicação, a formação continuada permite a 

reflexão  sobre o que é aprender e o que é ensinar no século XXI, bem como a urgência em 

buscar  novas metodologias. Assim, a formação continuada visa encontrar alternativas para o 

uso  eficiente das tecnologias em sala de aula, promove reflexões acerca das 

inovações  tecnológicas como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem, assim como  

fomentar o desenvolvimento de habilidades e competências digitais.  Faz-se necessária a 

formação de professores em TICs aplicadas à educação, pois  este tema ainda é percebido 

como tabu por muitos educadores, que se sentem inseguros  e veem a tecnologia com 

desconfiança. O Horizon Report (NEW MEDIA  CONSORTIUM, 2016, p. 24) destaca:  

 
Para preparar os alunos para um mundo que utiliza cada vez mais  tecnologia, atuais 

e futuros educadores precisam aprimorar  continuamente suas habilidades em face 

de orçamentos reduzidos. A  falta de educação adequada ao professor, relativas a 
competências  digitais, é um desafio que está amplamente documentado.  

 

Dos educadores deste século, espera-se um comportamento mais interativo,  permeado 

por tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse sentido, a  formação continuada 

permite a apropriação do conhecimento científico por parte dos  educadores participantes. 

Propicia a reflexão acerca da inovação das aulas a partir do uso  das TICs, aproximando-as 

dos conteúdos escolares no sentido de otimizar a prática com  o apoio dos referenciais 

teóricos. De acordo com Ferrari e Sotero (2017, p. 78),   

 

Conforme surgem novas tecnologias, nascem também novas formas de  aprender e 

assim novas competências são exigidas, novas formas de se  realizar o trabalho 

pedagógico são necessárias e, fundamentalmente, é  necessário formar 
continuamente o novo professor para atuar neste  ambiente do processo de ensino- 

aprendizagem. (SOTERO, 2017, p.78) 

 

A Base Nacional Comum Curricular contempla o desenvolvimento de  competências e 

habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias  digitais tanto de forma 
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transversal – presentes em todas as áreas do conhecimento e  destacadas em diversas 

competências e habilidades com objetos de aprendizagem  variados – quanto de forma 

direcionada – tendo como fim o desenvolvimento de  competências relacionadas ao próprio 

uso das tecnologias, recursos e linguagens digitais  –, ou seja, para o desenvolvimento de 

competências de compreensão, uso e criação das  Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) em diversas práticas sociais, como  destaca a competência geral 5:  

 
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e  comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar,  acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver  problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva.(BNCC, 2018)  

 

Em resumo, incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

nas  práticas pedagógicas e no currículo como objeto de aprendizagem requer atenção 

especial  e não pode mais ser um fator negligenciado pelas escolas.  

 

INFORMÁTICA EDUCATIVA   

 

Pode-se caracterizar a informática educativa como uma ferramenta em que o  docente 

faz uso para auxiliá-lo em suas aulas. Os recursos digitais vêm tornando o  processo de ensino 

e aprendizagem cada vez mais construtivas e informatizada [Brezolin  et al. 2018].   

Segundo Teixeira (2017), com a informática é possível se comunicar, fazer  pesquisas, 

criar desenhos, realizar cálculos, digitar textos, entre outros. O computador  pode trazer 

muitos benefícios e utilidades que podem ser utilizados no processo  pedagógico. A partir da 

sua utilização é capaz de tornar as aulas mais criativas, que  despertam nos alunos a 

curiosidade e a vontade de aprender.   

A internet pode auxiliar no processo de aprendizagem em sala de aula ou fora  dela. 

Além do aprendizado, a informática pode propiciar outros benefícios, como 

o  desenvolvimento social, atividades de forma prática, ambientes mais dinâmicos e 

ativos,  motivação, criatividade, curiosidade e habilidades de comunicação [Teixeira 2017].   

O surgimento da Informática Educativa tem repercutido transformações do papel  do 

professor, que passa de transmissor e controlador de conhecimento para colaborador  e 

orientador a aprendizagem, propiciando aos alunos maiores opções e responsabilidades  em 

seu próprio processo de aprendizagem (Tajra,2016). Complementarmente às  mudanças no 

papel do professor, também estão às mudanças nos papéis dos estudantes,  que passam de 

receptores passivos de informação para participantes ativos no processo  de aprendizagem, 

como produtores e aprendizes de conhecimento.   

A informática já encontrou espaço em nossos lares, nos negócios e diversão,  porém é 

preciso contextualizar sua utilização nas escolas, para mostrar que é possível ter  um ensino 

qualificado, aproveitando as capacidades de interação tecnológica dos alunos.  Aliado ao 

computador vem a Internet facilitando a troca de experiências, exposição de  dúvidas, 

disponibilização de materiais, tanto de quem está perto como de quem está longe  
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geograficamente. Ela pode auxiliar o professor a ampliar as suas práticas, além de  modificar 

o processo de avaliação e de comunicação com os alunos e com os demais  professores. 

Assim, a Internet e o computador são considerados ferramentas que  possibilitam grande 

exploração pedagógica, no entanto necessitam de um planejamento  cuidadoso em termos 

organizacionais e didáticos.   

O desenvolvimento de uma cultura da informatização é essencial na  reestruturação da 

maneira como se dá a gestão da educação, a reformulação dos  programas pedagógicos, a 

flexibilização das estruturas de ensino, a interdisciplinaridade  dos conteúdos, o 

relacionamento dessas instituições com outras esferas sociais e com a  comunidade como um 

todo (Kenski, 2017).   

As novas oportunidades tecnológicas, fornecidas pela utilização da 

Informática  Educativa, exigem transformações não apenas das teorias educacionais, mas na 

própria  ação educacional e na forma como a própria escola e toda sociedade percebe a sua 

função  na atualidade (Ponte, 2016). É preciso usar o potencial das tecnologias que as 

escolas  possuem, pois não justifica ter laboratórios de informática com computadores novos 

e  internet, se o mesmo não é utilizado como um ambiente de pesquisa e produção 

de  conhecimento pelos estudantes.   

Grandes estudiosos já chamavam a atenção para a possibilidade de 

incrementar  processos de ensino a partir das tecnologias, evidenciando que os computadores 

não  apenas melhorariam a aprendizagem escolar, mas seriam ferramentas fundamentais 

no  processo de ensino-aprendizagem.   

O conhecimento não é mais estático, encontra-se em profundas modificações, ou melhor,  a 

cada minuto que passa as informações estão crescendo, o mundo está se 

atualizando  enquanto a escola contenta-se em continuar o mesmo parâmetro educacional, 

muitas  vezes com o mesmo currículo (Rocha, 2016).  

Nesse contexto, Lévy (2019) nos coloca que o papel da informática não é mais o  da 

inteligência artificial, onde se torna uma máquina mais inteligente que a própria  inteligência 

humana, mas evidencia que a inteligência coletiva, o saber, a valorização, a  utilização 

otimizada e a criação de sinergia entre as competências, as imaginações e as  energias 

intelectuais, qualquer que seja sua diversidade qualitativa e onde quer que esta  se situe.   

Assim, passamos por uma nova forma de organizar os conhecimentos em tempo  real, 

propondo mudanças profundas na estrutura da escola. São necessárias várias  mudanças para a 

inclusão da Informática Educativa e “muitas estão nas mãos dos próprios  

professores, que terão que redesenhar seu papel, sua responsabilidade na escola 

atual”  (Sancho, 2016, p. 36).  

 

METODOLOGIA   

 

Trata-se de uma pesquisa em que foi utilizado o método de revisão bibliográfica,  que 

é desenvolvida com base em um material formado, geralmente, por livros, sites  oficiais, 

publicações periódicas e artigos científicos. As principais publicações periódicas  são jornais 

e revistas. Essas, juntamente, com os artigos científicos, possibilitam uma  cobertura de 

conteúdo mais ampla e diversificada em comparação a pesquisa direta, sendo  assim, há 

vantagem nesse método para um maior agrupamento de informação sobre o  tema escolhido.   



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203 
53 

Dessa forma, tem-se a estrutura bibliográfica em total relevância para o  conhecimento 

e aprendizagem de novas informações, haja vista que, por muitas vezes, é  um dos principais 

meios de estudo para o pesquisador. Sabendo disso, a pesquisa  bibliográfica é um 

impulsionamento na área de coleta de dados e conceitos já testados,  possibilitando a 

aquisição de novos conhecimentos e construção da autonomia crítica e  metodologia sobre o 

que foi apresentado no estudo.   

A presente pesquisa se utilizou de diversas literaturas encontradas nos recursos da  revisão 

bibliográfica, em que procurou-se compreender sobre a inclusão digital em  escolas públicas, 

os benefícios e dificuldades encontradas nessa inclusão, além de evidenciar como a tecnologia 

pode influenciar numa melhor qualidade de vida.   

Os artigos utilizados para o embasamento dessa pesquisa foram encontrados na  base 

de dados Scielo, considerou-se artigos científicos de livre acesso, em língua  portuguesa, nos 

últimos 05 anos. A pesquisa teve duração de, aproximadamente, dois  meses e meio, 

correspondendo as datas de 01 de Setembro e 15 de dezembro de 2020.  Para o processo de 

pesquisa, foram utilizadas palavras chaves como: Inclusão digital,  tecnologias e escolas 

públicas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

A Revolução da Informação envolve eletrônicos e questões digitais permitindo  que o 

indivíduo esteja mais integrado com a comunidade eletrônica, coloca-o em contato  com 

pessoas que estão distantes fisicamente, colabora com a troca de informações e  aprendizagem 

continuada. Concernente aos alunos de escolas públicas, além das  promoções citadas, 

promove-se a cidadania digital permitindo a integração, efetividade e  interação no mundo por 

meio da inclusão digital. Diante disso, a Lei federal n.  12.527/2011, também conhecida como 

Lei de Acesso à Informação – LAI, com que o  povo brasileiro passou a contar com um 

importante facilitador da participação do cidadão  na esfera governamental, determina que o 

acesso às informações estatais seja regra, o que  colabora para o desenvolvimento e 

consolidação da atuação do cidadão.   

A Constituição Federal garante que se tenha informações abertas com conteúdo  de 

interesse coletivo ou particular, partindo desde questões políticas a consulta 

de  disponibilidade de vagas em escolas públicas. O direito a informação é um dos 

direitos  humanos fundamentais, entretanto, a população não consegue ter acesso a esses 

meios,  muitas vezes, devido a falta de instrução no manuseio das TICs (BRASIL, 1988).   

Dessa forma, é imprescindível o domínio de ferramentas que estejam  relacionadas 

como o acesso e manipulação de informação, haja vista que a sociedade está  cada vez mais 

informatizada, atualmente, grande parte dos recursos e veículos de  informação são 

eletrônicos e digitais. Entre muitos recursos que compõem as TICs, a  internet está sendo a 

mais utilizada e a mais popular.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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Percebe-se que, com a tecnologia tem se incluído as atividades cotidianas de 

toda  população, desde a comunicação até meios de informação política. A análise de dados 

e  conteúdos sobre inclusão digital em escolas públicas permitiu uma melhor 

compreensão  acerca das necessidades e dificuldades encontradas no processo de 

aprendizagem de  novas informações relacionadas à tecnologia, principalmente, pelo medo de 

danificar os  aparelhos e a falta de prática nas atividades concernentes as TICs.   

Entretanto, é importante e essencial deixar em evidência a mudança na qualidade  de 

vida que a tecnologia pode proporcionar à sociedade, possibilitando um exercício  cognitivo, 

como em relação a memória e atenção, além de facilitar a socialização entre  os idosos e seus 

grupos de familiares e amigos.   

Porém, a análise de dados e conteúdos sobre inclusão digital permitiu uma 

melhor  compreensão acerca das necessidades e dificuldades encontradas no processo 

de  aprendizagem de novas informações relacionadas à tecnologia de acordo com 

suas  necessidades e potencialidades, assim, o acesso para as novas tecnologias estará 

no  alcance de todos públicos. Além disso, a importância de entender os limites que 

cada  pessoa vivencia para ser ter um ensino individual e especializado facilitando a 

usabilidade  nos dispositivos tecnológicos. 
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RESUMO 

No presente artigo apresentamos algumas considerações acerca da educação  híbrida em tempos de 

pandemia do COVID-19, também conhecido como Coronavírus.  No artigo, realizamos algumas 

considerações sobre a reflexão do ato de educar em  tempos distanciamento em virtude do caráter 
emergencial, ou seja, as novas formas de  ensinar na educação básica e no ensino superior, 

especialmente focando na adaptação  e superação dos docentes e discentes que estavam acostumados à 

educação presencial.  No artigo utilizamos como fonte parte da legislação brasileira, ABED (2011); 
Barcelos  (2013); Bhabha (2010); Canclini (2003); Freire (1983; 2001 E 2005); Hall (2006) e  Maia 

(1996). Durante o texto discorremos sobre novas tecnologias, estranhamento,  hibridização, 

isolamento social, novas formas de educar, entre outros.   
Palavras-chave: Aula Remota, Educação Híbrida; Novas Tecnologias; Pandemia.  

 

ABSTRACT 

Abstract: In the present article we present some considerations about  hybrid education in the 
pandemic times of COVID-19, also known as Coronavirus. In  the article, we made some 

considerations about the reflection of the act of educating in  distant times due to the emergency 

nature, that is, the new ways of teaching in basic  education and in higher education, especially 
focusing on the adaptation and  overcoming of teachers and students who were accustomed to face-to-

face education.  In the article we use as source part of the Brazilian legislation, ABED (2011); 

Barcelos  (2013); Bhabha (2010); Canclini (2003); Freire (1983; 2001 AND 2005); Hall (2006)  and 

Maia (1996). During the text we talked about new technologies, strangeness,  hybridization, social 
isolation, new ways of educating, among others.  

Keywords: Remote Class, Hybrid Education; New technologies; Pandemic. 

 

ABSTRACTO 

En el presente artículo presentamos algunas consideraciones sobre la educación híbrida en 

tiempos de pandemia del COVID-19, también conocido como Coronavirus. En el artículo, 

hicimos algunas consideraciones sobre el reflejo del acto de educar en épocas lejanas debido 

al carácter de emergencia, es decir, las nuevas formas de enseñar en la educación básica y en 

la educación superior, enfocándose especialmente en la adaptación y superación de los 

docentes. y estudiantes que estaban acostumbrados a la educación presencial. En el artículo 

utilizamos como fuente parte de la legislación brasileña, ABED (2011); Barcelos (2013); 

Bhabha (2010); Canclini (2003); Freire (1983; 2001 Y 2005); Hall (2006) y Maia (1996). 

Durante el texto hablamos de nuevas tecnologías, extrañeza, hibridación, aislamiento social, 

nuevas formas de educar, entre otros. 

Palabras clave: Clase Remota, Educación Híbrida; Nuevas tecnologías; Pandemia. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO   

Nos últimos meses vemos o Brasil e o mundo tendo grandes dificuldades em  virtude 

da crise sanitária causada pelo COVID-19. Muitas são as formas de  contaminação pelo vírus, 

que possui alta taxa de transmissão e um percentual  assustador de letalidade.   

As medidas principais para se evitar a disseminação do vírus são o uso de máscara, 

a  higienização constante das mãos e dos materiais individuais, o distanciamento social e  a 

quarentena.  O distanciamento social e a quarentena têm impactado diretamente na vida 



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203 
58 

de  todos os brasileiros, especialmente na educação, causando o afastamento presencial 

de  docentes e discentes. Estabelecimentos de Ensino – creches, escolas, universidades – estão 

com suas atividades escolares presenciais suspensas, o que atinge milhões de  estudantes em 

todo o país.   

Apesar do fato ser terrível e estar prejudicando o ensino e a aprendizagem, 

a  suspensão das aulas é medida essencial para se evitar a propagação da contaminação,  tendo 

em vista que a escola é um ambiente de natural contato. Todavia, há a percepção  coletiva das 

autoridades, gestores e professores de que a educação não pode parar, com  o objetivo de não 

perdermos o ano letivo. Surge, então, a necessidade da adaptação e  da superação por parte de 

professores e alunos.   

Durante a discussão do presente artigo, apresentamos algumas considerações  acerca 

da reflexão da educação durante a pandemia, inclusive com assertivas práticas 

e  questionamentos para o pensar docente para o pós-pandemia. Em meio a um turbilhão de 

problemas, com tantas dificuldades e afastamento para se evitar a disseminação do  vírus, 

pensar na educação também se torna necessário, tendo em vista a busca de se  manter o foco 

na aprendizagem do aluno e nos instrumentos de ensino construídos pelo  professor. 

Propomos algumas páginas de reflexão sobre esse tema, bastante atual. 

 

OBJETIVOS   

GERAL  

Realizar uma análise sucinta sobre o sistema de ensino em Esplanada-BA, a  partir da 

inserção das aulas remotas em tempos de Pandemia.  

ESPECÍFICOS  

• Descrever sobre a importância das tecnologias no ambiente escolar; • Caracterizar o sistema 

de ensino em unidades escolares da rede pública;  • Avaliar a percepção de como vem sendo 

desenvolvido o ensino remoto emergencial   

no ensino público em tempos de pandemia a partir da perspectiva dos docentes e  discentes;  

 

REVISÃO DE LITERATURA   

 

Ensino à distância, Ensino Híbrido, educação On-line e Ensino remoto:  Limites 

Conceituais   

É relevante diferenciar as terminologias anunciadas nessa seção, 

demarcando  dimensões conceituais que as caracterizam, compreendendo o momento de 

emergência  que levou à busca de uma apreensão emergencial, acelerada e por vezes 

superficial,  mas acreditando que as vivências e demandas impostas pelo distanciamento 

social  provocam um aumento no quantitativo e formatos de ensino não presencial.  

Presente na Legislação Educacional desde a promulgação da Lei de Diretrizes  e Bases 

(LDB) nº 9394/96, já com oferta comum nas instituições de ensino,  especialmente de nível 

superior, a Educação a Distância – EaD adquiriu uma  centralidade nas demandas e 

preocupações da sociedade brasileira a partir do  distanciamento social imposto pela 

Pandemia de COVID-19. Emergencialmente as  instituições de ensino, os órgãos gestores, os 

conselhos de regulação, a mídia e a  sociedade em geral, passaram a falar de EaD em uma 
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confusão de nomenclaturas que  denuncia o desconhecimento e/ou compreensão superficial 

desta modalidade,  utilizando este termo como sinônimo ou similar de muitos outros. 

É importante, tendo em vista que a EaD se caracteriza como uma das  modalidades de 

ensino previstas na LDB e dispõe de ampla regulamentação para o seu  desenvolvimento, 

iniciar sua caracterização, diferenciando em seguida as demais  terminologias novas e ainda 

com regulação e suporte teórico-metodológico incipientes  ou em construção.   

Contemplada especialmente no artigo 80 da LDB, a EaD tem hoje um Decreto  nº 9.057/2017, 

que a define em seu art. 1º como modalidade educacional na qual a  mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a  utilização de meios e 

tecnologias de informação e comunicação, com pessoal  qualificado, com políticas de acesso, 

com acompanhamento e avaliação compatíveis,  entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da  educação que estejam em lugares e tempos 

diversos. (BRASIL, 2017, p. 1)  

Além desta regulamentação mais ampla e estruturante, há ainda outras  regulações que 

orientam o desenvolvimento da Educação a distância, definindo os  formatos e critérios para a 

sua oferta, acompanhamento e avaliação pelos sistemas de  ensino e os respectivos órgãos 

reguladores. A EaD já dispõe de um vasto campo de  estudos e experimentações científicas, 

que subsidiam seu desenvolvimento.  

A dimensão pedagógica já acumula construções sobre formatos de  desenvolvimento 

curricular, material didático multimídia estruturado em modo  dialógico, procedimentos 

avaliativos específicos, demandas de saberes docentes,  dimensionamento de conteúdos e 

práticas a serem trabalhados em formato presencial e  ou a distância, ambientes e ferramentas 

de mediação telemática e sua  adequação/pertinência a determinados objetivos de 

aprendizagem etc. A dimensão de  gestão possui indicadores para 

financiamento/sustentabilidade, institucionalização,  parcerias interinstitucionais, equipe 

docente e de apoio administrativo específico,  logística etc. É importante ressaltar que a 

ausência da presencialidade física em ações  formativas não as caracteriza necessariamente 

como EaD. A regulamentação detalhada  e específica, também a construção teórico-científica 

já acumulada sobre esta  modalidade de ensino a caracteriza de forma que permite diferenciar 

o que seja EaD e  o que não seja.  

O Ensino Híbrido é outro conceito que tem um marco conceitual avançado, 

com  significativa construção teórica desenvolvida recentemente. As pesquisas e 

estudos  sobre a inserção tecnológica em ações formativas vêm apontando para a superação 

da dicotomia educação presencial e EaD, perspectivando o hibridismo como um caminho  que 

as práticas formativas adotariam gradativamente, a partir da tendência da inserção  das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (hoje as Tecnologias Digitais em Rede)  nas ações 

formais de educação.  

Sales e Pinheiro (2018, p. 173), defendendo o que chamam convergência entre  as 

modalidades presencial e a distância, enquanto uma decorrência natural da inserção  das TIC 

nos processos formativos destacam como aspecto necessário à implementação  de práticas 

híbridas, o desenvolvimento de uma cultura institucional que agregue  naturalmente processos 

formativos com presencialidade física ou com mediação  tecnológica, como processos 

diversos, mas igualmente promotores do desenvolvimento  das habilidades, conteúdos e 

produções que se almeja.  
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O hibridismo também já dispõe de um suporte legal relevante, que se origina a  partir 

da autorização para a oferta semipresencial em cursos de graduação desde o ano  de 2004 com 

a Portaria nº 4.059/2004. Atualmente, no Brasil, este formato de oferta é  regulado pela 

Portaria MEC nº 1428/2018, que dispõe sobre a oferta, por Instituições  de Educação Superior 

(IES), de disciplinas na modalidade a distância em cursos de  graduação presencial. De acordo 

com esta regulamentação as IES podem ofertar entre  20% e 40% da carga horária total dos 

seus cursos na modalidade a distância,  considerando as condições e exigências ali 

especificadas.  

 
[...] incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso 

integrado de tecnologias de informação e  comunicação - TIC para a realização dos 

objetivos pedagógicos,  material didático específico, bem como a mediação de 

tutores e  profissionais da educação com formação na área do curso e  qualificados 

em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico  do curso - PPC e no plano 
de ensino da disciplina, que deverão   

descrever as atividades realizadas a distância, juntamente com a  carga horária 

definida para cada uma, explicitando a forma de  integralização da carga horária 

destinada às atividades on-line.  (BRASIL, 2017, p 2.).  

 

Certamente que a abertura dessa possibilidade legal proporcionou às IES  experiências 

e reflexões vivenciais que fomentaram a discussão científica e propiciaram  alterações na 

cultura institucional que hoje constituem a compreensão de Ensino  Híbrido no país. Cabe 

destacar, no entanto, a perspectiva de ensino Híbrido pressupõe  a realização também de 

atividades com presencialidade física, o que está  

impossibilitado pelo contexto pandêmico da COVID-19 que impõe o distanciamento  físico.  

A educação on-line é um conceito amplo e multifacetado e sem regulamentação  no 

Brasil. Justamente, pelo seu espectro complexo, talvez não caiba colocar o conceito  em 

estruturas rígidas que inviabilizam suas múltiplas potencialidades. Assim, neste  estudo, a 

educação on-line é compreendida como um complexo de ações de ensino  

aprendizagem mediadas por tecnologias digitais que fortalecem práticas interativas 

e  hipertextuais (SANTOS, 2019).  

Enquanto fenômeno nascido da cibercultura, a Educação On-line, portanto, não  é 

sinônimo de EaD. No entendimento de Santos (2019), a Educação On-line é uma  perspectiva 

pedagógica que pode ser assumida como potencializadora de situações de  aprendizagem 

mediadas por encontros presenciais, a distância ou em processos  híbridos.  

Deste modo, não são os encontros mediados por tecnologias telemáticas nem 

a  utilização de ambientes virtuais de aprendizagem que caracterizam essa 

perspectiva  educativa, mas sim a cibercultura enquanto fenômeno social associado à maneira 

como  os atores do processo se apropriam das tecnologias digitais e do ciberespaço por 

meio  de processos interativos de autoria e cocriação.  

A principal crítica que Santos (2019) sustenta é a de que, muitas vezes, o  paradigma 

educacional dos processos de ensino com mediação tecnológica digital é centrados em 

pressupostos pedagógicos pautados na transmissão, adotando lógicas  massivas das mídias de 

massa e auto aprendizagem reativa, ao tempo que nas vivências  do ciberespaço, no contexto 

da cibercultura, os sujeitos interagem com as interfaces  para produzir e compartilhar 

coletivamente e em rede, informações e conhecimento. A  educação on-line, nesse sentido, 
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tem princípios e fundamentos engendrados a partir de  elementos centrais da cibercultura: o 

social, a rede e a autoria.  

Neste caleidoscópio de conceitos, em razão sobretudo da pandemia de COVID 19, 

uma outra terminologia ganha repercussão e visibilidade: o ensino remoto. A  legislação 

vigente, mesmo a construída em razão da pandemia de COVID-19, não  contempla 

conceitualmente nem procedimentalmente o ensino remoto como tipologia  ou modalidade de 

ensino. No entanto, o termo se popularizou na mídia, nas redes  sociais digitais e entre 

gestores públicos na tentativa de nomear as ações pedagógicas  criadas para atender às 

regulamentações emergenciais emitidas pelos órgãos públicos  no que se refere a educação 

escolar em tempos de pandemia. 

As portarias nº 544, de 16 de junho de 2020 e nº 376, de 3 de abril de 2020 do  Ministério da 

educação dispõem sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em  meios digitais 

enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19 na educação 

superior e na educação profissional, respectivamente, em nível  nacional.   

Nesses documentos ficam autorizados, excepcionalmente, a suspensão ou  substituição 

das disciplinas presenciais, em cursos regularmente autorizados, por  atividades letivas que 

utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de  informação e comunicação ou outros 

meios convencionais (BRASIL, 2020b, p.1).  

Já as ações voltadas para a educação básica são de responsabilidade dos entes  que as 

gerenciam – estados e municípios – e têm dispositivos legais diversos que, no  recorte desta 

pesquisa, adotam condutas diferenciadas como: regime especial de aulas  não presenciais 

(Amazonas), regime especial não presencial (Bahia), regime de estudo  não presencial (Minas 

Gerais), atividades não presenciais (Mato Grosso), aulas remotas  (Rio Grande do Sul). 

Assim, com exceção do governo do estado no Rio Grande do Sul  – que informa adotar aulas 

remotas como modalidade de ensino por conta da pandemia  –, o termo remoto não aparece 

como tipologia pedagógica nos demais documentos  legais.  

Embora a legislação não conceitue o ensino remoto nem o adote como 

categoria  fundamentada em referenciais teóricos consolidados, já há discussão em torno do 

termo  que ganhou notoriedade em 2020.  

Santo e Trindade (2020) demarcam o surgimento do ensino remoto 

emergencial  (ERE) a partir de situações atípicas como pandemias e outras catástrofes e o 

define  como possibilidade para a continuidade das atividades pedagógicas com o objetivo 

de  diminuir os prejuízos derivados da suspensão das aulas presenciais.  

A inclusão dos termos emergencial e do remoto na definição das práticas de  ensino 

desenvolvidas no contexto que o mundo está vivendo em 2020 é fundamental  na perspectiva 

de Tomazinho (2020), pois o que caracteriza o remoto é a  impossibilidade de professores e 

estudantes frequentarem as escolas em razão da  tentativa de contenção da propagação do 

novo coronavírus.   

Já o emergencial, situa a temporalidade desta alternativa, uma vez que 

os  planejamentos pedagógicos de todas as instituições de ensino foram 

interrompidos  abruptamente, com riscos de não mais serem aproveitados no ano de 2020 e 

novas  alternativas precisaram ser adotadas na mesma velocidade. 

Desta forma, o ensino remoto é uma alternativa emergencial e pontual adotada,  ainda 

que não nominalmente muitas vezes, por instituições de ensino para tentar que o  vínculo 
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pedagógico não seja rompido totalmente. Tem sido desenvolvido no Brasil das  mais diversas 

formas, com a mediação de tecnologias digitais ou não digitais. Nomear  referenciadamente as 

modalidades, tipologias e práticas de ensino é importante para  evitar o enfraquecimento e 

fragilização das áreas educacionais.  

 

Tecnologias Adotadas para Mediação Pedagógica  

O conhecimento e diferenciação dos formatos de mediação pedagógica que têm  em 

comum a não presencialidade física é importante na defesa de processos 

educativos  qualitativos que cumpram basicamente princípios básicos de acesso ao saber 

social e  historicamente acumulado pela sociedade e a condições reais de exercício da 

cidadania.  Obviamente que se deve considerar que a escola convencional nunca deve ter 

pensado  na possibilidade de seus alunos e professores não poder frequentar as salas de 

aula  (TOMAZINHO, 2020). Porém, apenas essa condição, como já foi dito, não insere 

as  práticas pedagógicas no campo da EaD.  

É possível entender o porquê do estado do Amazonas, considerando que as  soluções 

são pensadas a partir da realidade que se vive, por exemplo, ter sido um dos  primeiros a 

apresentar uma alternativa pedagógica rápida e, provavelmente, uma das  mais abrangentes de 

todo Brasil.  

O Programa Aula em Casa do estado do Amazonas foi uma adaptação de 

um  programa já existente no estado para fazer chegar educação nos lugares de mais 

difícil  acesso do estado para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano 

do  Ensino Médio e foi ampliado para os demais estudantes das redes públicas durante 

a  pandemia de COVID-19.  

É uma solução multiplataforma que disponibiliza aulas não presenciais para 

os  estudantes do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, bem como, 

atividades  orientadas diversificadas para a Educação Infantil. As atividades são 

transmitidas  diariamente pela TV Encontro das Águas, com tempo variável entre 10 minutos 

a  3h40min, e os professores podem ser consultados via aplicativo específico que leva 

o  mesmo nome do programa, para o esclarecimento de dúvidas durante as aulas.  

Os conteúdos audiovisuais são ainda disponibilizados em canal do YouTube e  no 

referido aplicativo. Para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I, os 

conteúdos audiovisuais têm formato diversificado e lúdico, para os demais, o formato é de 

aula  convencional com a divisão da programação, inclusive, como a grade de horários 

diária  escolar.  

Em Minas Gerais, o Regime de Estudo Não Presencial conta com diversos  suportes 

técnicos e tecnológicos como o aplicativo Conexão Escola que possui  videoaulas, planos de 

estudo tutorado e recursos didáticos de apoio. Assim como no  Mato Grosso, os estudantes 

podem retirar os materiais impressos na escola caso não  tenha internet. Além do aplicativo, a 

rede estadual disponibiliza para os estudantes o  programa Se Liga na Educação, exibido na 

TV Rede Minas diariamente com duração  aproximada de 1:30 minutos com conteúdos 

selecionados a partir do mapeamento da  dificuldade dos estudantes. São também transmitidas 

aulas ao vivo com duração de uma  hora com interação mediada pelo chat no aplicativo 

Conexão Escola.  
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A Secretaria de Educação do Mato Grosso adotou para a rede de ensino 

do  Fundamental I até o Ensino Médio, a plataforma digital Aprendizagem conectada. 

A  plataforma conta com material apostilado, atividades e videoaulas para o 

Ensino  Fundamental. O Ensino Médio, além dos recursos disponíveis na plataforma, conta 

com  aulas transmitidas pela TV Assembleia 5 vezes na semana das 7h às 8h da manhã. 

Essas  aulas ficam disponíveis no canal do YouTube Pré-Enem Digital. Os estudantes que 

não  têm acesso a internet podem retirar os materiais apostilados e atividades nas 

escolas  públicas.  

O Rio Grande do Sul adotou a ferramenta Google Classroom como 

espaço  pedagógico. Na plataforma ocorrerão aulas on-line pelo Meets, bem como a 

utilização  de todos os recursos pedagógicos disponíveis na referida plataforma. Dos 

estados  pesquisados, o RS foi o único que previu um período de ambientação para 

a  comunidade escolar, com Jornada Pedagógica e orientações sobre a plataforma e 

os  recursos disponíveis, antes das aulas remotas iniciarem.  

Como a Bahia não adotou um programa coordenado pela secretaria estadual  nem 

adotou aulas on-line, o ensino remoto desenvolvido no estado é prioritariamente  realizado 

por meio de atividades e consignas impressas como estudos dirigidos, roteiros  e fichas de 

estudo que dialogam com o livro didático adotado pela rede de ensino. Essas  atividades são 

produzidas na maioria das vezes pela secretaria de educação ou por  docentes que atuam de 

forma autônoma/independente por grupo ou unidade escolar.  Porém, no documento 

disponibilizado, há a indicação de escolas que produzem  conteúdo audiovisual e 

disponibilizam em plataformas digitais. Percebe-se pela  

descrição da Secretaria que as atividades são resultado de iniciativas de gestores  escolares e 

docentes e não há obrigatoriedade para o seu desenvolvimento. Percebe-se que, mesmo diante 

das iniciativas dos estados aqui pesquisados, a  preocupação é garantir a transmissão de 

conteúdo no formato equivalente ao que se faz  nas salas de aulas presenciais. Reconhece-se, 

portanto, que os sistemas de ensino, estão  desenvolvendo experimentalmente ações 

pedagógicas adaptadas e, paradoxalmente, a  educação precisou acelerar para chegar ao 

século XXI com questões a serem resolvidas  de períodos anteriores.  

Em um contexto de cibercultura como a que o mundo vive, as redes sociais  digitais, 

as plataformas de conteúdos estão abarrotadas de informação, de recursos  audiovisuais 

produzidos, de livros digitais e espaços de ensino informal e não formal.  A escola precisa 

apresentar o diferencial nesses processos de ensino que são remotos e  emergenciais. Esse 

diferencial, certamente, é a prática docente que deveria acumular  conhecimento específico e 

didático para apresentar ao estudante em isolamento o que  ele efetivamente precisa num 

cenário de incertezas que uma pandemia carrega.  

 

METODOLOGIA   

 

Trata-se de uma pesquisa em que foi utilizado o método de revisão bibliográfica,  que 

é desenvolvida com base em um material formado, geralmente, por livros, sites  oficiais, 

publicações periódicas e artigos científicos. As principais publicações  periódicas são jornais 

e revistas. Essas, juntamente, com os artigos científicos,  possibilitam uma cobertura de 
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conteúdo mais ampla e diversificada em comparação a  pesquisa direta, sendo assim, há 

vantagem nesse método para um maior agrupamento  de informação sobre o tema escolhido.   

Dessa forma, tem-se a estrutura bibliográfica em total relevância para o  conhecimento 

e aprendizagem de novas informações, haja vista que, por muitas vezes,  é um dos principais 

meios de estudo para o pesquisador. Sabendo disso, a pesquisa  bibliográfico é um 

impulsionamento na área de coleta de dados e conceitos já testados,  possibilitando a 

aquisição de novos conhecimentos e construção da autonomia crítica e  metodologia sobre o 

que foi apresentado no estudo.   

A presente pesquisa se utilizou de diversas literaturas encontradas nos recursos  da 

revisão bibliográfica, em que procurou-se compreender sobre o ensino remoto em  tempos de 

pandemia. Os artigos utilizados para o embasamento dessa pesquisa foram encontrados na 

base de dados Scielo, considerou-se artigos científicos de livre acesso,  em língua portuguesa, 

nos últimos 05 anos. A pesquisa teve duração de,  aproximadamente, dois meses e meio, 

correspondendo as datas de 15 de novembro e  21 de dezembro de 2020. Para o processo de 

pesquisa, foram utilizadas palavras chaves  como: tecnologias, ensino de matemática, 

aprendizagem.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

O ensino remoto é um meio do educando continuar o vínculo com a instituição  e não 

se distanciar dos educadores, porém, pensando em educação a distância é  necessário observar 

a realidade do público-alvo, as suas necessidades e anseios. Os  professores, principalmente 

da rede municipal de ensino, não estão habituados a  trabalhar com aulas remotas, portanto, é 

normal não ter habilidades e apresentar  dificuldades quanto ao manuseio dos recursos 

tecnológicos, justamente pela falta de  formação específica para trabalhar com as novas 

mídias tecnológicas.  

Deste modo, conta-se que as adaptações após a suspensão das atividades 

letivas  presenciais para o ensino remoto em escolas públicas tenham sido 

implantadas  pensando na falta de acesso à internet e tecnologia de alguns discentes, 

planejando  ações para uma postura acolhedora e que diante deste novo cenário, em 

decorrência da  pandemia, o ensino remoto seja visto como uma oportunidade para a 

equipe  pedagógica, docentes, discentes e famílias se inserirem na cultura digital, além 

dos  professores aproveitarem as ferramentas que o ensino a distância fornece para  aprimorar 

o seu trabalho em sala de aula e reinventar os habituais processos de ensino  e as 

possibilidades oferecidas.  

Isto é, o projeto busca apresentar um novo olhar sobre os softwares  educacionais, 

trazendo os aspectos positivos que o ensino à distância pode proporcionar  ao ensino 

presencial. Diante das considerações apresentadas, fica claro que diante de  um momento de 

incertezas é necessário unir forças no sentido de pensar e refletir sobre  estratégias que sejam 

adaptáveis a cada realidade.  

De forma muito objetiva, podemos deliberar o Plano de Ação Escolar como 

o  documento que agrega atividades idealizadas pela escola para alcançar suas metas e,  dessa 

maneira, seus propósitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Este projeto discutiu as práticas pedagógicas desenvolvidas pela educação  pública de 

nível básico, a partir de um recorte quantitativo que permitiu identificar que  majoritariamente 

as redes de ensino estão preocupadas em primeiro nível em garantir  o cumprimento dos 

conteúdos escolares ainda que para isso haja uma perda qualitativa  e que não seja estimulada 

a criatividade, autoria e a mediação pedagógica como  elementos mais importantes do que a 

transmissão de conteúdos.  

Esses processos são, equivocadamente, relacionados à EaD e a Educação On line, 

atribuindo a essas perspectivas pedagógicas ineficiência, incoerência,  instrumentalização e co 

teudismo, como características indissociáveis. Atrelado a isso,  o imediatismo de desenvolver 

práticas pedagógicas até ontem marginalizadas, lançam  educadores em modelos pedagógicos 

sem presencialidade física de maneira mecânica,  operacional, sem formação, o que pode 

resultar em práticas pouco efetivas  qualitativamente e, no futuro próximo, causar prejuízos a 

trajetória de fortalecimento  dos processos formativos na modalidade a distância.  

A pandemia da COVID-19 evidencia as fragilidades da educação e, ao mesmo  tempo, 

expõe indicativos de transformação necessária nos modos de ensinar e aprender  no século 

XXI. A educação no contexto da cibercultura evoca o princípio freireano de  que educar não 

pode se resumir a práticas de transmissão de conteúdos.  

Há instituições de ensino, por exemplo, que quase quatro meses depois 

do  reconhecimento da pandemia não conseguiram promover, construir, propor 

nenhuma  ação de aprendizagem que dispense a presença física. Na cibercultura, onde 

quase  todos os segmentos econômicos e sociais têm se transformado, a educação, de 

maneira  geral, ainda permanece presa a transmissão de conteúdo escolar constante no 

livro  didático, transpondo apenas o que era ofertado em sala de aula para o ensino remoto.  

A crise pedagógica vivenciada em razão do coronavírus precisa ser, pelo menos,  uma 

via para identificar os limites e potencialidades de educar na sociedade do  conhecimento, e 

reconhecer o fato de que as lições da pandemia parecem sinalizar  soluções para o pós-

quarentena na perspectiva de necessidades de transformação no  campo da educação. Ainda 

que a produção científica e acadêmica sobre a pandemia da  COVID-19 seja preliminar, pois a 

disseminação mundial do coronavírus e seus  desdobramentos ainda está em curso, é 

fundamental resgatar e registrar os desafios  desse processo e dos rastros que ele deixará no 

mundo 
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RESUMO 

A partir da conceituação do conceito de Design Thinking através de uma breve revisão bibliográfica, o 
presente artigo, busca evidenciar um conjunto de informações que possam contribuir com a utilização 

de conceitos do Design, que possibilitam que outras áreas do conhecimento, possam obter resultados a 

partir de um olhar centrado nas pessoas, e o meio corporativo, ao longo da história, busca realizar 
esforços para alcançar melhores resultados, usualmente, por meio de projetos que possam solucionar 

problemas de maneira mais criativa e inovadora, o que, naturalmente, faz com que a competitividade 

aumente, gerando desafios e oportunidades. Dessa forma, ao pensarmos no âmbito corporativo, o 
Design Thinking preenche justamente essa lacuna por ideias e processos inovadores na construção de 

melhores soluções. Assim, as bases do Design Thinking podem ser classificadas como: inovação na 

comunicação, métodos de ideias para equipes criativas, gerenciamento de equipes e projetos, 

modelagem de protótipos e validação das soluções, além do protagonismo da criação e do 
planejamento nos esforços de comunicação integrada. E tais conceitos e aspectos, são apresentados de 

maneira prática e concisa, objetivando melhorar processos e formas de desenvolvimento de projetos. 

Palavras-chave: Design Thinking. Projeto. Método. 
 

ABSTRACT 

From the conceptualization of the concept of Design Thinking through a brief bibliographical review, 
this article seeks to highlight a set of information that can contribute to the use of Design concepts, 

which enable other areas of knowledge to obtain results from a people-centered look, and the 

corporate environment, throughout history, has sought to make efforts to achieve better results, usually 

through projects that can solve problems in a more creative and innovative way, which, of course, 
makes competitiveness increases, generating challenges and opportunities. In this way, when we think 

in the corporate sphere, Design Thinking fills this gap with innovative ideas and processes in the 

construction of better solutions. Thus, the bases of Design Thinking can be classified as innovation in 
communication, methods of ideas for creative teams, team and project management, prototype 

modeling and validation of solutions, in addition to the leading role of creation and planning in 

integrated communication efforts. In addition, such concepts and aspects are presented in a practical 

and concise way, aiming to improve processes and forms of project development. 
Keywords: Design Thinking. Project. Method. 

 

ABSTRACTO 

Desde la conceptualización del concepto de Design Thinking a través de una breve revisión 

bibliográfica, este artículo busca resaltar un conjunto de información que puede contribuir al uso de 

conceptos de Diseño, que permitan a otras áreas del conocimiento obtener resultados a partir de una 
mirada centrada en las personas. , y el entorno empresarial, a lo largo de la historia, ha buscado hacer 

esfuerzos para lograr mejores resultados, generalmente a través de proyectos que puedan resolver 

problemas de una manera más creativa e innovadora, lo que, por supuesto, hace que la competitividad 

aumente, generando desafíos y oportunidades. De esta forma, cuando pensamos en el ámbito 
corporativo, Design Thinking llena este vacío con ideas y procesos innovadores en la construcción de 

mejores soluciones. Así, las bases del Design Thinking se pueden clasificar en: innovación en la 

comunicación, métodos de ideas para equipos creativos, gestión de equipos y proyectos, modelado de 
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prototipos y validación de soluciones, además del protagonismo de la creación y planificación en los 

esfuerzos de comunicación integrada. Y dichos conceptos y aspectos se presentan de forma práctica y 
concisa, con el objetivo de mejorar los procesos y formas de desarrollo de proyectos. 

Palabras clave: Design Thinking. Proyecto. Método. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Design Thinking é amplamente conhecido como pensamento estratégico do design e 

foi popularizado pelo escritório de design IDEO (consultoria internacional em design e 

inovação, que fica em Palo Alto, Califórnia, desde 1991), por seus fundadores David Kelley e 

Tim Brown. Seus objetivos e ações são notoriamente direcionados para ações criativas 

voltadas aos negócios, no sentido de entregar soluções inovadoras para empresas dos mais 

diversos tipos. 

Além disso, outro aspecto intrínseco ao Design Thinking é que sua forma de 

abordagem aos problemas é realizada de maneira centrada no ser humano, ou seja, sob a 

perspectiva das pessoas que irão utilizar ou já utilizam produtos e serviços projetados. Assim, 

também acaba por ser formado por múltiplas disciplinas e com uma preocupação genuína 

com a sustentabilidade. 

Assim, o processo de inovação, em suma, consiste em recriar modelos de negócios, 

assim como construir mercados novos, inéditos e não pensados anteriormente, antecipando-se 

aos concorrentes de mercado, indo ao encontro das necessidades humanas, sejam elas já 

identificadas, como aquelas não percebidas, a fim de conseguir se estabelecer no mercado 

antes de outras empresas, grupos ou indivíduos para que, dessa forma, tenha o fator 

diferencial a seu favor num mundo cada vez mais competitivo (AMARAL et al., 2011). 

Entretanto, o processo de inovação não é nada fácil, como alguns podem pensar ao se 

aventurarem nesse cenário. Bem pelo contrário, como apontam Keeley et al. (2013): apenas 

4% dos novos produtos lançados no mercado norte-americano obtêm sucesso. Uma 

porcentagem pequena que nos dá um sonoro alerta do quão complexo pode ser o processo de 

inovação na atualidade. 

Usualmente, a inovação no contexto dos negócios era sinônimo da busca por 

novidades em soluções tecnológicas, mas, a partir dos anos 1990, foi possível identificar que 

isso já não era mais suficiente e que os processos de inovação deveriam, além de passar por 

questões tecnológicas, explorar novos mercados, assim como criar novas formas de 

comunicação com clientes, para que, dessa maneira, pudessem aparecer novos horizontes para 

satisfazê-los (KEELEY et al., 2013). 

Assim, com o passar do tempo, as empresas começaram a identificar que tanto 

superioridade tecnológica como excelência no desempenho podiam ser alcançadas por todo 

tipo de empresa, de grandes companhias internacionais até pequenos negócios de bairro, o 

que faria com que o processo de inovação se tornasse uma tarefa cada vez mais difícil e 

complexa. 

Nesse cenário altamente competitivo, surge o Design Thinking, com uma abordagem 

baseada nas pessoas, com a aplicação profunda da multidisciplinaridade, da colaboração e da 

materialização de ideias e processos, que vem trazendo inovações criativas dia após dia para 

os negócios (VIDAL, 2017). 
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Dessa forma, podemos entender que a inovação é um dos pilares do Design Thinking, 

no sentido de mudar a forma como processos são realizados e problemas são solucionados. 

 

O que é Design Thinking 

 

Em sua essência, o design tem como objetivo primordial a busca pelo bem-estar das 

pessoas, nos produtos e nos serviços que consomem, mesmo sendo constantemente associado 

apenas a questões estéticas e visuais. Porém, o que se enxerga nesse conceito amplo e que é 

entendido por gestores é a forma como designers pensam, ou seja, como percebem aquilo ao 

seu redor e utilizam essa percepção para o desenvolvimento de projetos, o que acaba 

promovendo uma série de oportunidades (BROWN, 2017). 

Para Brown (2017), o Design Thinking, que pode ser traduzido de maneira livre como 

“pensamento estratégico de design”, ou simplesmente “pensamento de design”, pode ser 

definido como uma forma de abstração da maneira como designers pensam e concebem 

projetos há anos. Essa maneira de pensar, que também é corriqueiramente chamada de 

modelo mental, utiliza poderosos conceitos, que podem ser incorporados e utilizados por 

todos os tipos de profissionais e negócios. 

O profissional de design enxerga como um problema, por definição da disciplina e dos 

conceitos aprendidos, tudo o que atrapalha ou faz com que a experiência e o bem-estar das 

pessoas sejam interrompidos, por exemplo, questões emocionais, cognitivas e estéticas em 

todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, aprendizado etc. Dessa 

forma, a principal tarefa, ou seja, a missão do designer, é identificar problemas e criar 

soluções inovadoras (DAVIS, 2010). 

Assim, é possível entender os principais pontos que nos ajudam a conhecer o que é o 

Design Thinking e qual é a sua importância para o meio dos negócios, a inovação e o aumento 

de resultados positivos para a melhoria da vida e o bem-estar das pessoas. 

 

As etapas do Design Thinking e sua relevância 

 

Por ter uma abordagem voltada para o ser humano, o Design Thinking traz soluções 

para problemas complexos por meio de processos de inovação, proporcionando avanços de 

maneiras inusitadas, pois as trata sob o ponto de vista das pessoas, ou seja, de quem vive a 

situação, e não por teorias de alguém que nunca “sujou as mãos”. 

De modo geral, ocorrem entre 4 a 7 fases, a depender de junções de técnicas numa 

mesma fase ou não e de quem estiver desenvolvendo o projeto. Mas não se preocupe, pois, 

via de regra, são similares e provocam o mesmo efeito. As fases, em geral, são: empatia, 

definição, ideação, prototipação e teste. 

Todo processo de Design Thinking inicia-se por nos colocarmos no lugar de quem 

vive o problema, ou seja, de entendermos “onde aperta o calo”, de conhecermos de fato os 

pontos latentes da questão que precisa ser resolvida e, assim, trabalharmos a partir de uma 

outra perspectiva e, dessa forma, conseguirmos sair de uma visão simplista e nos atentarmos 

às complexidades que a situação pode envolver. O que não significa que a solução deva ser 

complexa, mas, sim, que entender os detalhes faz a diferença entre soluções inovadoras e 
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simplistas. Dessa forma, a primeira fase de qualquer processo de Design Thinking é a empatia 

(AMBROSE; HARRIS, 2011). 

A partir do entendimento do problema, chega o momento da geração de ideias, no qual 

todas as pessoas do grupo lançam suas ideias sobre como resolver o problema, sem filtros, 

amarras ou limites, tendo em vista que a ideia dessa fase é conseguir o maior número de 

possibilidades para a continuidade do projeto, a fim de conquistar a melhor solução possível. 

A fase de ideias pode ser caracterizada por ser mais poética, “romântica”. Mas não se engane, 

é somente uma característica, que não deve tirar o foco da resolução do problema, o que nos 

leva para a próxima fase (CAVALCANTI; FILATRO, 2016). 

A ideação pode ser considerada uma fase de “colocar no papel” as ideias e elaborar 

esquemas de funcionamento das melhores, ou seja, daquelas que foram escolhidas para a 

continuidade do projeto em desenvolvimento. Nessa fase, é possível definir as etapas, os 

materiais, as formas e os esquemas visuais, já pensando em cores, caso seja um produto, ou 

em composição visual, sendo um serviço, ou mesmo em um conjunto envolvendo ambas as 

opções (CRUZ, 2013). 

Após tais definições, chega o momento de transformar as ideias em algo tangível, 

palpável e tridimensional, e não precisa ser necessariamente algo finalizado, com materiais 

reais ou com um custo alto. A intenção aqui é tornar o produto ou o serviço real, mesmo que 

cheio de falhas ou com acabamento ruim, mas que seja possível demonstrar seu 

funcionamento e sua maneira de uso. Ou seja, as pessoas precisam entender o que é, para que 

serve e como usar. Com isso, já teremos um bom trecho do projeto encaminhado e com 

possibilidades reais de que funcione. 

A ideia central da prototipagem é ter literalmente o que mostrar, podendo funcionar 

também com níveis de prototipagem, funcionando desde o modelo volumétrico, com baixa 

fidelidade, mais focado em tamanho e formas, um mockup, que contém uma fidelidade média, 

pensando inclusive em cores e funcionamento, mas com materiais alternativos. E, finalmente, 

o protótipo de alta fidelidade, com materiais e processos similares ao real, assim como 

funcionamento, mesmo que simulado, quase como a proposta final (AMARAL et al., 2011). 

Mas algo que caracteriza a fase de prototipação, e a etapa seguinte, é a de teste, a qual 

pode ocorrer paralelamente e serve justamente para obter apontamentos e impressões dos 

usuários, no sentido de conseguir alcançar os melhoramentos e tornar o processo ágil e 

eficiente, com o objetivo de ganhar tempo na conclusão da solução do problema enfrentado. É 

nessa fase que ocorre o feedback das pessoas, que pode trazer resultados surpreendentes para 

a melhora do projeto. 

 

A importância do usuário no processo de Design Thinking  

 

Pensar design sem levar em conta o usuário é o mesmo que querer andar de bicicleta 

sem rodas, ou seja, é algo elementar para que o processo aconteça, pois é justamente esse 

fator que faz com que o processo tenha sentido em existir. 

Partindo da premissa de que o Design Thinking é focado com base no ser humano e 

nas suas necessidades, podemos afirmar que as pessoas exercem papel de destaque, ou seja, 

de protagonismo no desenvolvimento dos projetos, uma vez que elas estão vivenciando a 
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experiência, ou irão vivenciar, à medida que as soluções vão sendo implementadas (BROWN, 

2017). 

Dessa forma, é primordial que estejamos atentos a como os detalhes passados pelos 

usuários irão interferir no desenvolvimento dos projetos, de forma a conseguir extrair o 

máximo de informações sobre aquilo que aflige ou incomoda os usuários de determinado 

produto ou serviço. 

Inicialmente, na fase de empatia, colocamo-nos no lugar do outro, captamos a essência 

do que poderá ser o projeto e obtemos subsídio para trazer “corpo” para o projeto, a fim de 

conseguir chegar a um conjunto de dados que permita o desenvolvimento do projeto de forma 

eficiente, atendendo a todos os requisitos estabelecidos (AMBROSE; HARRIS, 2011). 

Posteriormente, na fase de testes, o feedback trazido pelas pessoas que participam das 

rodadas de uso é fundamental para que erros sejam corrigidos, para que melhorias sejam 

feitas e para que, dessa forma, erros possam ocorrer, com baixo custo, e, assim, garantir o 

sucesso do projeto. 

Outro aspecto, também visto no usuário, está relacionado ao seu comportamento na 

interação com produtos e serviços: os caminhos percorridos, a forma como analisa e toma 

decisões, a maneira como consome e interage com as demais pessoas ao seu redor. Tudo isso 

pode ser analisado e transformado em dados que, possivelmente, poderão ser utilizados em 

tomadas de decisão futuras. 

 

Desafios para se inovar a partir dos conceitos de Design Thinking 

 

O processo de comunicação, ao longo do desenvolvimento humano, sempre foi tratado 

como um desafio a ser superado, tanto pela diversidade de idiomas quanto pela forma como 

cada ser humano entende e assimila os sinais aos quais está exposto. Além disso, modificou-

se conforme o desenvolvimento foi ocorrendo e novas formas de comunicação foram 

surgindo, como os livros, a arte, o rádio, a televisão e, por fim, a internet (SANTAELLA et 

al., 2017). 

Algo fez com que a comunicação fosse transportada para o meio digital, assim como a 

linguagem, ou o tom utilizado na comunicação, fazendo com que isso se tornasse um desafio 

para os negócios. Ou seja, como se comunicar no meio digital e no meio físico, com públicos 

tão distintos e que recebem e interagem de formas tão diversas aos sinais, fazendo com que a 

inovação se torne um fator determinante para o sucesso. 

Ou seja, que tipo de linguagem utilizar para estabelecer as mensagens necessárias ou 

desejadas pelas organizações aos seus usuários, clientes e visitantes que interagem com seus 

produtos, serviços e marcas no cotidiano atual, on-line e off-line ao mesmo tempo, com 

gerações das mais diversas possibilidades de relação com as novas tecnologias 

(SANTAELLA et al., 2010). 

Dessa forma, os desafios para o processo de inovação passam por diversos aspectos 

que, em muitos casos, tornam-se “muralhas” que precisam ser vencidas. É preciso conseguir 

ter uma forma de olhar e de encontrar soluções que sejam disruptivas, isto é, que consigam 

demonstrar aos olhares céticos que algo novo pode funcionar (KEELEY et al., 2013). 

Inovar é usar a criatividade para trazer soluções inesperadas para um problema, 

independentemente de sua magnitude, de forma a conseguir estabelecer novos marcos em 
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termos de produtos ou serviços, assim como superar paradigmas existentes (AMARAL et al., 

2011). É basicamente ir contra o que se vê no estado da arte, ou seja, aquilo que está 

acontecendo e da forma como está acontecendo. 

A inquietude e o inconformismo estão entre as características da inovação (BROWN, 

2017) e são elementos que levam as pessoas a buscarem um caminho diferente, seja pessoal 

ou para um grupo do qual façam parte. Vejamos o caso do menino africano, chamado William 

Kamkwamba, que, aos 13 anos, aprendeu sozinho sobre engenharia elétrica e energia eólica e, 

assim, criou um sistema de bombeamento de água para utilizar nas plantações de seu vilarejo. 

O que aconteceu com esse jovem, que, em 2009, lançou um livro autobiográfico (“O 

menino que descobriu o vento”), publicado no Brasil em 2011 (KAMKWAMBA et al., 

2011), e, em 2019, teve um filme baseado em sua história lançado pela empresa de streaming 

Netflix, chamado “O menino que descobriu o vento” (O MENINO..., 2019) mostra que o 

processo de inovação é algo que desafia padrões, pois, como é retratado, ele literalmente 

enfrentou diversos desafios para alcançar sucesso. 

Mas, voltando ao nosso contexto, em que situações menos dramáticas nos são 

apresentadas diariamente, é possível que, com as ferramentas e técnicas do Design Thinking, 

seja possível inovar e encontrar soluções disruptivas, inovadoras de forma estruturada e 

articulada, seguindo etapas como apresentado no conteúdo, possibilitando que se chegue a 

resultados surpreendentes. 

Ao estruturarmos as ideias e as informações coletadas no desenvolvimento do projeto, 

é mais provável que se possam estabelecer conexões mais próximas daquilo que se deseja 

solucionar e, assim, alcançar mais êxito no resultado dos projetos desenvolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto, com relação aos principais conceitos e práticas do Design 

Thinking, podemos perceber e concluir que o processo de inovação, na diversidade de tipos e 

tamanhos de empresas, deve ser um procedimento corriqueiro, usual e diário, tendo em vista a 

grande competição que ocorre na sociedade, em que cada ator busca seu “lugar ao sol”. Ou 

seja, uma posição de conforto sem igual. Mas isso normalmente não acontece de maneira 

simples e fácil, nem mesmo com empresas que podem usufruir de posição de destaque no 

meio corporativo, ou com alto grau de exclusividade ou pioneirismo. 

Assim, notamos que os processos de inovação que obtêm mais sucesso têm algumas 

características em comum, que contribuem para que o sucesso possa eventualmente existir e 

ser alcançado de maneira mais veloz. 

Diante de tal entendimento, e de acordo com as premissas do Design Thinking, tais 

características, podem ser observadas como sendo: foco nas pessoas, colaboração 

diversificada, multidisciplinar, de modo a utilizar o Design Thinking como suporte para 

alcançar os objetivos traçados de formas mais assertivas. 

Dessa forma, conclui-se que as práticas para a concepção de projetos, baseadas nos 

conceitos e ferramentas do Design Thinking, se configuram como importantes contribuições 

para que processos sejam elaborados e executados de forma mais produtiva o que pode se 

refletir em termos monetários, o que pode ser uma possibilidade de estudo, no sentido d e 

realizar o cruzamento e análise de processos que utilizam tais premissas e seus resultados. 
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RESUMO 

O presente artigo, busca trazer na forma de revisão bibliográfica, um conjunto de informações que 
possam contribuir com o estabelecimento de práticas atuais de gestão de projetos de Design, que que 

podem ser adotadas em projetos de outras áreas, uma vez, que todo projeto, independentemente da 

área em que estiver sendo desenvolvido, deve ter uma gestão eficiente e que contribua para a geração 
de valor aos stakeholders (atores envolvidos no processo). Logo, isso também acontece em projetos de 

design, em que a gestão é uma característica fundamental para que a efetivação do projeto possa 

ocorrer com maiores chances de sucesso. Dessa forma, é imprescindível que profissionais e empresas 

consigam gerir e implementar uma cultura de design e gestão aos projetos que empreenderem. Dessa 
forma, através de um conjunto de informações de maneira disposta em uma espécie de roteiro, 

objetivou-se trazer informações que possam contribuir para o desenvolvimento de projetos com uma 

gestão assertiva e eficiente. 
Palavras-chave: Gestão. Projeto. Eficiência. 

 

ABSTRACT 

This article seeks to bring, in the form of a bibliographic review, a set of information that can 

contribute to the establishment of current design project management practices, which can be adopted 

in projects from other areas, since every project, regardless of the area in which it is being developed, 

it must have an efficient management that contributes to the generation of value for the stakeholders 
(actors involved in the process). Therefore, this also happens in design projects, where management is 

a fundamental characteristic so that the project can be carried out with greater chances of success. 

Thus, it is essential that professionals and companies are able to manage and implement a design and 
management culture for the projects they undertake. Thus, through a set of information arranged in a 

sort of script, the objective was to bring information that can contribute to the development of projects 

with an assertive and efficient management. 
Keywords: Management. Project. Efficiency. 

ABSTRACTO 

Este artículo busca traer, en forma de revisión bibliográfica, un conjunto de información que pueda 

contribuir al establecimiento de prácticas actuales de gestión de proyectos de diseño, que puedan ser 
adoptadas en proyectos de otras áreas, ya que todo proyecto, independientemente del área en que se 

encuentre que se está desarrollando, debe contar con una gestión eficiente que contribuya a la 

generación de valor para los grupos de interés (actores involucrados en el proceso). Por tanto, esto 
también ocurre en los proyectos de diseño, donde la gestión es una característica fundamental para que 

el proyecto se pueda llevar a cabo con mayores posibilidades de éxito. Por ello, es fundamental que los 

profesionales y las empresas sean capaces de gestionar e implementar una cultura de diseño y gestión 

para los proyectos que emprenden. Así, a través de un conjunto de información ordenada en una 
especie de guión, el objetivo fue traer información que pueda contribuir al desarrollo de proyectos con 

una gestión asertiva y eficiente. 

Palabras clave: Gestión. Proyecto. Eficiencia. 
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INTRODUÇÃO 

 

É possível afirmar, que todo produto ou serviço nasceu de uma ideia e, 

consequentemente, tornou-se um projeto que tinha como objetivo primordial resultar em algo 

que pudesse ser vendido e consequentemente consumido de alguma forma. Assim, a gestão 

do percurso que ocorre desde a ideia até o resultado final é algo vital para que o objetivo seja 

atingido da melhor maneira possível, e eventualmente, superando as expectativas e objetivos 

traçados nos planos elaborados para um determinado projeto. 

Pensando dessa forma, ao entender os benefícios de uma gestão de projetos de design, 

é possível conseguir resultados consistentes. Inclusive em um mercado altamente competitivo 

como o vivido na atualidade, em que existe uma enorme variedade de produtos e serviços 

similares ou que oferecem benefícios parecidos, fazendo com que os desafios sejam cada vez 

maiores para alcançar o sucesso a partir de uma ideia. Daí a importância da gestão em projeto 

de design. E para isso, primeiramente, precisamos entender os conceitos do que é projeto. 

Dessa forma, entre inúmeros conceitos existentes para definirmos o que é um projeto, 

de maneira geral, há um consenso de que projeto é um conjunto de esforços organizados com 

o objetivo de tornar uma ideia em algo, seja um produto, serviço, a mescla dos dois, ou algum 

tipo de resultado em forma de procedimentos que possam ser replicáveis por outros 

indivíduos ou grupos (BRUNNER; EMERY, 2009). 

Assim, podemos entender que um projeto surge de uma ideia, geralmente originada de 

algum problema vivenciado pelas pessoas que resolvem desenvolver o tal projeto, que 

procuram alguém visando resolver o problema por que passam ou visto em algum contexto 

com o qual tiveram contato (JACK, 2014). 

É possível verificar que os projetos são usualmente temporários, com começo, meio e 

fim. Embora exista um espaço de tempo alongado entre a primeira e a última etapa, o projeto 

chega ao fim de alguma forma, seja com a substituição por um novo modelo, uma nova 

tecnologia ou a inutilização de tal equipamento ou serviço (BEST, 2012). 

Dessa forma, inclusive em projetos de longa duração, o que acontece é algum tipo de 

finalização e desdobramentos que, ocasionalmente, geram outros projetos a partir de 

resultados do projeto original. Assim, ocorre a transformação, que gera outras possibilidades 

(PHILLIPS, 2017). 

Além disso, os projetos, de forma usual, buscam deixar legados para a humanidade, 

como aqueles em que se projeta e executa um monumento, ou trazer impactos econômicos, 

sociais e ambientais, tornando-se práticas ou leis advindas dos projetos que as criou 

(BRUNNER; EMERY, 2009). 

Dentre os conceitos primordiais dos projetos, é possível entender que todo projeto 

surge com características que exercem influência sobre seu desenvolvimento de maneira 

imutável, ou seja, influenciam de maneira marcante o que acontece no projeto. Tais 

características são: tempo, orçamento e qualidade (JACK, 2014). 

Desse modo, ao pensarmos em um projeto, seja de que área for, precisamos definir o 

tempo de execução, que irá influenciar todo o seu desenvolvimento. Embora seja possível 

haver algum tipo de negociação em determinados projetos, com prazos entre as fases ou para 

a entrega, em algum momento, esse tipo de conduta não será mais possível e o tempo terá seu 
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fim, tendo em vista que é um recurso que nunca para de ser contabilizado (BRUNNER; 

EMERY, 2009). 

No orçamento, acontece algo próximo ao tempo, pois, usualmente, para cada projeto, é 

previsto algum tipo de orçamento, seja em termos monetários, temporal, de número de 

pessoas, estruturas físicas, logísticas ou materiais. Além disso, pode ocorrer desvios no 

percurso, mas há limites. Ainda que, em tese, dinheiro não seja um problema, haverá algum 

tipo de limite. 

Por fim, ao pensarmos na qualidade de um projeto, usando um produto como exemplo, 

esse aspecto será impactado diretamente pelos dois fatores iniciais, pois com mais tempo e 

orçamento mais robusto, de forma geral, é possível desenvolver algo com qualidade superior, 

possibilitando melhores resultados. Porém, isso não é garantia, tendo em vista que se esses 

aspectos não forem bem empregados no projeto, o resultado final pode ser o fracasso. Desse 

modo, é importante entender e administrar de forma equilibrada os três aspectos citados 

(tempo, orçamento e qualidade) que compõem um projeto (PHILLIPS, 2017). 

Um projeto pode ser entendido como um processo singular. Cada vez que é iniciado, 

ele permeia uma junção de atividades realizadas de forma coordenada, com algum nível de 

controle, em que cada parte possui começo, meio e fim, dando sequência aos próximos passos 

ou ocorrendo de forma paralela. Nele, tudo ocorre para que algum objetivo seja alcançado 

dentro de requisitos estabelecidos com antecedência. 

 

Gestão de Design  

 

Antes de falarmos especificamente de gestão de design, é preciso entender o 

significado da palavra gestão, sua definição e utilização, pois isso é crucial para o 

entendimento e aplicação dos conceitos apresentados neste material. Diante disso, se você 

realizar uma busca, ainda que rápida, irá encontrar definições relacionando a gestão com o ato 

de gerir, administrar ou gerenciar, sejam pessoas ou processos, nas mais diversas áreas 

(PHILLIPS, 2017). 

Então, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, precisamos entender a definição de 

design para que possamos verificar a conexão entre os dois conceitos. Se for realizada uma 

pesquisa no sentido de definir o design, será possível encontrar uma série de conceituações 

que irão convergir para o consenso de que o design é, em suma, um projeto que gerará algo de 

forma física ou virtual, como um artefato, um serviço, um processo ou a junção dos itens 

citados (MOZOTA; KLÖPSCH; COSTA, 2010). 

Com base nos pontos estabelecidos, podemos seguir com a conceituação de gestão de 

design ou, como pode ser encontrado, gestão do design. Dessa forma, podemos pontuar o 

design como um aspecto estratégico que todo projeto, processo e empresas deveriam adotar 

no desenvolvimento de suas atividades. 

Essa ideia pode ser embasada conforme a International Council of Societies of 

Industrial Design (ICSID), que enfatiza que o design é compreendido como uma atividade 

criativa, cujo objetivo é estabelecer as qualidades múltiplas dos objetos, processos, serviços e 

seus respectivos sistemas em ciclos de vida completos. Assim, design é o fator central da 

humanização inovadora de tecnologias e o fator crucial do intercâmbio entre cultura e 

economia (WDO, 2020). 
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Desse modo, é possível verificar que, segundo Mozota; Klöpsch; Costa (2010), 

independentemente da área ou segmento do design, seja no desenvolvimento de produtos, 

projetos gráficos, interiores, aplicações web e demais possibilidades, o design é, por definição 

e atuação, múltiplo e envolve alguns tipos de processo, como os de criatividade interna, de 

produção externa, de planejamento e de gestão. 

Focando no aspecto da gestão, é na década de 1960 que se origina a gestão do design 

como conhecemos atualmente, referindo-se ao processo de gerenciamento das relações entre 

agências de design e empresas contratantes de seus serviços. Ao longo do tempo, esse 

processo foi sofrendo ampliações no modo como ocorre no ambiente das organizações, 

verificando-se novas possibilidades dessa relação, com outros níveis de atuação, como a 

gestão do processo criativo dentro das organizações, na gestão das empresas de design 

propriamente ou na gestão de empresas sob a ótica dos princípios de design (BEST, 2012). 

Portanto, podemos entender a gestão de design, ou do design, como uma forma de 

gestão na qual é possível ter uma estrutura organizacional mais flexível, quase informal, com 

aspectos artísticos constantemente vistos de forma concomitante aos administrativos e na qual 

a hierarquia não é tão rígida, sendo, assim, encorajadas iniciativas individuais, criatividade e 

riscos calculados relacionados às ideias (PHILLIPS, 2017). 

Dessa forma, com a gestão pautada pelos princípios do design, existe a oportunidade 

de acontecerem processos de cocriação e de exploração de novas possibilidades, em que as 

soluções acontecem de maneira continuada, criativa e inovadora. 

 

Impactos da Inovação nos Projetos  

 

Vista pela perspectiva do design, a inovação traz a complementação de uma visão do 

mercado que tem como objetivo primordial o desenvolvimento ou integração de novas 

tecnologias, assim como a conquista e atendimento dos novos mercados. Além dos fatores 

mencionados, a inovação através do design traz novos significados aos produtos, serviços ou 

relacionamentos (CROSS, 2011). 

Dessa forma, o design contribui para que possamos entender que tudo à nossa volta 

possui um significado, ou seja, formas, cores, sequências e maneiras de se usar devem ser 

entendidas. E é aí que a inovação através do design se encaixa, pois, auxilia nesse 

entendimento e na conquista da eficiência dos resultados pelos projetos desenvolvidos 

(LUPTON, 2013). 

Além disso, o design é considerado uma disciplina que trabalha com significados e 

que, a partir de questionamentos de como solucionar problemas da melhor forma, desafia 

padrões de pensamento, comportamento e cria uma espécie de sentimento ou condição para os 

profissionais que aplicam seus conceitos. Esses profissionais buscam produzir soluções que 

tragam novos significados e contribuam para que os vários aspectos da vida humana sejam 

estimulados, como: cognição, emoção e sensibilidade, que envolvem a experiência do 

processo de ensino-aprendizagem (CROSS, 2011). 

Dessa forma, a partir da argumentação apresentada, é possível entender como 

processos inovadores podem contribuir de maneira significativa e marcante em processos 

complexos e, assim, trazer inúmeros benefícios, tanto para os profissionais envolvidos quanto 

para as pessoas a quem se destina tal conhecimento. 
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A forma em três níveis: Gestão Operacional, Funcional e Estratégica do Design 

  

O design, em termos conceituais e práticos, pode ser dividido em três níveis: 

operacional, funcional e estratégico. Esses níveis trazem características importantes, que 

devem ser compreendidas para ser possível verificar em qual nível está o projeto em que o 

profissional está envolvido. Conforme será abordado, existem diferenças entre cada nível, o 

que irá influenciar no andamento dos projetos e dos ambientes por onde está e transita o 

profissional, como fornecedores e parceiros (MAGALHÃES, 1995). 

Ter esse entendimento pode garantir se é preciso avançar ou recuar, pensando de 

forma planejada a fim de garantir o desenvolvimento máximo do projeto, de modo que todos 

os envolvidos estejam em um mesmo nível de entendimento sobre aquilo que está sendo 

desenvolvido. 

Assim, é possível notar que, na atualidade, os métodos de design são disseminados 

para um tipo de design operacional, priorizando o planejamento e controle dos projetos em 

uma perspectiva voltada para as tarefas internas do desenvolvimento do produto propriamente 

ditas. Desse modo, não há uma integração de fato com uma cultura de design para as 

empresas, nem a possibilidade de que essa integração seja utilizada como diferencial para 

agregar valor de forma intrínseca aos produtos e marcas (DEMARCHI, 2018). 

Portanto, é necessário estabelecer conexões com essa cultura de design nas empresas a 

fim de garantir que ocorra uma gestão funcional dos projetos. Isso irá trazer benefícios 

relacionados ao desenvolvimento dos projetos, de forma a conseguir estabelecer uma conexão 

entre a operacionalização e a gestão estratégica, a qual iremos ver na sequência. Portanto, a 

gestão funcional é o elo de ligação entre os aspectos operacionais e estratégicos (BEST, 

2006). 

Esse elo de ligação é tão importante quanto aquilo que é conectado, já que gera um 

fluxo contínuo de conhecimento e o estabelecimento da cultura de design nas empresas e 

profissionais, o que irá garantir um potencial sucesso no desenvolvimento dos projetos e 

colaborar na tomada de decisões e de caminhos mais assertivos. 

A gestão estratégica do design se mantém atenta de forma a identificar oportunidades 

para que todo o potencial das ferramentas do design possam ser promovidas e propostas. Ou 

seja, é quando ocorre a identificação de oportunidades do entendimento do público-alvo, do 

mercado, fornecedores e todos os atores envolvidos no processo, possibilitando planejar e 

executar estratégias que tragam suporte para a realização das metas traçadas (DEMARCHI, 

2018).  

Assim, a gestão estratégica do design olha para um contexto de forma geral, ou seja, 

para fatores e influências internas e externas, de modo a criar um conjunto de possibilidades e 

alternativas, o que tende a garantir um efetivo sucesso nos projetos desenvolvidos que 

utilizam esse tipo de gestão. 

 

Design e Identidade dos Projetos sob a ótica da gestão  
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O design, de maneira geral, foi um requisito negligenciado por boa parte das empresas 

e até pelo mercado de forma geral. Mas, na atualidade, é sinônimo de inovação e diferencial, 

fruto do desenvolvimento da própria área enquanto campo do conhecimento (JACK, 2014). 

Isso contribui para que cada vez mais empresas utilizem o design como diferencial, 

incorporando seus conceitos e práticas no sentido de criar e estabelecer identidade aos seus 

produtos e serviços, além de sua própria identidade enquanto empresa através de uma 

mudança de paradigmas (BRUNNER; EMERY, 2009). 

Para que essa criação de identidade aconteça, é preciso estabelecer alguns pontos que 

inevitavelmente acontecem, como a criação dos valores imateriais, a experiência do 

relacionamento das pessoas com os produtos e serviços, que pode gerar a relevância e fazer 

com que esse ciclo seja continuado (MOZOTA, 2003). 

Ou seja, quando um determinado produto ou serviço nos cativa, gera em nós uma boa 

sensação ao utilizá-lo usualmente. Mantemo-nos constantes na utilização daquilo que a marca 

nos oferece e, em diversos casos, esperamos ansiosos por novidades, mínimas que sejam. 

Dessa forma, podemos entender o design como um fator decisivo no cenário atual, que 

é altamente competitivo, e no qual é preciso agregar valor aquilo que é desenvolvido, fazendo 

com que seja possível verificar uma grande separação entre as empresas que se utilizam do 

design de forma sistemática e intensiva daquelas que eventualmente irão desaparecer do 

mercado ou que irão cada vez mais perder espaço (CONSOLO, 2015). 

Portanto, é vital, que a utilização do design como agregador seja realizada de forma 

assertiva, proposital e sistemática, no sentido de evidenciar os benefícios da utilização dos 

produtos que desenvolvemos com a utilização dos conceitos e práticas do design, 

promovendo, assim, o bem-estar das pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das discussões a partir das definições e conceitos acerca da gestão de  

projetos, sob a ótica do Design, como área do conhecimento que vem contribuindo de forma 

contundente no desenvolvimento de  possibilidades mais competitivas, inovadoras e criativas, 

foi possível estabelecer um caminho relacionado à gestão de projetos de design, traçando uma 

série de elementos essenciais para que essa gestão ocorra de maneira assertiva e que 

potencialize os resultados desejados com o desenvolvimento dos projetos de design dos quais 

participamos. 

Ao se ter claro o caminho a seguir para o desenvolvimento e gestão de projetos, as 

tomadas de decisões, a defesa de argumentos e a conexão com as pessoas (atores envolvidos 

no processo) tornam-se mais efetivas e duradouras. Além de promover de forma otimizada 

possíveis resultados que os projetos possam alcançar em um mercado cada dia mais 

competitivo e no qual é possível verificar inovações em diversos sentidos todos os dias. 

Dessa forma, a boa gestão do design pode garantir melhores resultados, inclusive no 

sentido de verificar problemas e corrigi-los de forma mais rápida e pontual. O que contribui 

para a organização e a efetividade de uma implantação de cultura de design em todos os 

pontos de desenvolvimento e nos atores envolvidos no processo dos projetos, desde sua ideia 

inicial até o fim de seu ciclo de vida, incluindo as novas experiências das pessoas. 
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RESUMO 

O presente artigo, busca trazer na forma de revisão bibliográfica, um conjunto de informações que 

podem contribuir com o estabelecimento de processos criativos e inovadores em design, de modo a 

trazer um roteiro com o principais aspectos e características do processo de criatividade e inovação 
sob a ótica do design, uma vez, que a inovação através da criatividade é uma característica presente 

em processos de design de forma visível e constante. Isso ocorre pois, entre os diversos aspectos 

inerentes ao design, a criatividade é o mais latente. Aliada à inovação, a criatividade propiciada por 

avanços dos mais variados vem contribuindo para que soluções possam ser alcançadas de maneiras 
mais ágeis e com melhores resultados. Assim, iremos abordar como a criatividade e a inovação podem 

fazer a diferença em diversas áreas. 

Palavras-chave: Design. Processo criativos. Inovação. 
 

ABSTRACT 

This article seeks to bring, in the form of a bibliographic review, a set of information that can 

contribute to the establishment of creative and innovative processes in design, in order to bring a script 
with the main aspects and characteristics of the process of creativity and innovation under the view of 

design, since innovation through creativity is a visible and constant feature in design processes. This 

occurs because, among the various aspects inherent to design, creativity is the most latent. Allied to 
innovation, the creativity provided by the most varied advances has been contributing so that solutions 

can be reached in more agile ways and with better results. Thus, we will discuss how creativity and 

innovation can make a difference in several areas. 
Keywords: Design. Creative process. Innovation. 

 

ABSTRACTO 

Este artículo busca traer, en forma de revisión bibliográfica, un conjunto de información que pueda 
contribuir al establecimiento de procesos creativos e innovadores en el diseño, con el fin de traer un 

guión con los principales aspectos y características del proceso de creatividad y innovación bajo la 

mirada del diseño, ya que la innovación a través de la creatividad es una característica visible y 
constante en los procesos de diseño. Esto ocurre porque, entre los diversos aspectos inherentes al 

diseño, la creatividad es la más latente. Aliada a la innovación, la creatividad que aportan los más 

variados avances ha ido contribuyendo para que las soluciones se puedan alcanzar de formas más 
ágiles y con mejores resultados. Por lo tanto, discutiremos cómo la creatividad y la innovación pueden 

marcar la diferencia en varias áreas. 

Palabras clave: Diseño. Proceso creativo. Innovación. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, é cada vez mais importante que tenhamos soluções que, através da 

criatividade e da inovação, contribuam para o bem-estar das pessoas de uma forma geral e 

tenham a capacidade de estabelecer novas possibilidades criativas e inovadoras, garantindo 
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satisfação, sustentabilidade e diversos outros aspectos da vida cotidiana. Estes vêm se 

tornando cada vez mais relevantes em nosso dia a dia, o que deixa evidente a importância da 

inovação por meio da criatividade (BROWN, 2017). 

Dessa forma, o Design, enquanto área do conhecimento, busca em sua essência, trazer 

soluções para problemas de diversas ordens, sob a perspectiva e objetivos de melhorar a vida 

das pessoas, com projetos dos mais diversos tipos. O que faz com que a responsabilidade por 

aquilo que é projetado e executado, seja algo maior do que é comumente atribuído aos 

profissionais de design. 

Assim, é fundamental entender os processos criativos de inovação, que podem trazer 

uma série de benefícios que vão desde a ordem do uso incorreto de materiais, métodos de 

produção e toda a cadeia logística e a relação do ciclo de vida do produto. 

Dessa forma, poderemos verificar uma série de processos interessantes dentro das 

possibilidades criativas de inovação, sob o ponto de vista do Design, como por exemplo, a 

ideação, que consiste na obtenção de soluções através de técnicas e ferramentas. Além disso, 

será possível compreender as possibilidades de criação de projetos minimamente viáveis e o 

uso de protótipos, assim como, a importância de realizar testes e validações para que o 

desenvolvimento dos projetos seja constante e inovador por meio de ciclos de melhorias. 

 

Contextualização da relevância da inovação e da criatividade para a solução de 

problemas da atualidade  

 

Você já ouviu a expressão “a ficha caiu”? É possível que sim e que inclusive entenda 

o sentido dela. Mas muitas pessoas a utilizam sem compreender o real sentido ou referência, 

uma vez que a frase se relaciona com as fichas telefônicas que eram utilizadas nos famosos 

“orelhões”, aqueles telefones públicos cada vez mais difíceis de encontrar nas ruas. 

Esse tipo de equipamento era muito utilizado no passado, tendo em vista que ter um 

telefone em casa, ou até mesmo na empresa, era algo caro e trabalhoso. Porém, com os 

diversos avanços tecnológicos e de inovação, o telefone se tornou algo tão comum na 

atualidade que já existem mais aparelhos e linhas telefônicas que pessoas no Brasil, por 

exemplo, assim como em outras partes do mundo. 

Essa história, ou analogia, ajuda a entender e contextualizar a relevância da inovação e 

da criatividade para a solução de problemas da atualidade, ou seja, da vida humana e todos os 

aspectos que estão envolvidos no cotidiano das pessoas e sociedades, como relações pessoais, 

de trabalho, estudo, produção, consumo, entretenimento, ciência e demais áreas 

(BERNARDA; OSTERWALDER, 2014). 

Dessa forma, é possível citar alguns exemplos para que possamos entender essa 

relevância que a criatividade e inovação têm em nosso dia a dia. O primeiro é o Airbnb, que 

praticamente não possui propriedades, mas disponibiliza milhões de opções de hospedagem 

para serem alugadas. Há também a Uber, que não possui veículos próprios, mas possibilita 

que possamos “chamar” um carro para nos levar até um compromisso de forma fácil e 

eficiente (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014). 

Tais exemplos nos mostram que existe uma tendência já amplamente consolidada de 

negócios e projetos estarem nascendo, migrando ou tendo ao menos uma parte de suas 

operações no meio digital. Isso traz uma série de possibilidades e novas formas de 
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desenvolvimento e funcionamento, fazendo com que a criatividade e a inovação tenham um 

protagonismo latente na atualidade. 

Além desses exemplos, podemos ainda citar estudos e projetos de desenvolvimento de 

materiais alternativos, como plásticos biodegradáveis, produzidos a partir de vegetais, como 

cana, batata, beterraba, cenoura etc. (KULA; TERNAUX, 2012). Esses materiais buscam 

substituir o plástico tradicional, proveniente do petróleo, que, mesmo tendo sido 

revolucionário para a indústria e a humanidade e utilizado em diversos produtos, causa 

inúmeros problemas na fase de descarte, no fim do ciclo de vida do produto, pois, mesmo 

podendo ser reciclado, possui taxas baixas nesse sentido. 

Então, é possível chegar à conclusão de que a inovação e a criatividade estão somente 

ligadas aos aspectos tecnológicos? Isso era o que profissionais e empresários pensavam no 

início da década de 1990, quando o foco estava em melhorar processos de produção e agregar 

novas tecnologias aos produtos, fossem em processos, formas ou materiais. Mas essa 

concepção vem mudando desde a virada do século, quando esse pensamento e procedimento 

se tornaram obsoletos, insuficientes (KEELEY et al., 2013). 

Na atualidade, inovar e ser criativo, além de contar com a utilização de técnicas, 

procedimentos e características tecnológicas, está profundamente relacionado com a 

preocupação com as pessoas, ou seja, com a relação do negócio com quem usa e interage com 

os produtos e serviços que ele oferece. Dessa forma, projetos utilizam cada vez mais 

feedbacks e outras técnicas e métodos para obter melhores resultados, além de ter a intenção 

de aumentar o nível de relacionamento com essas pessoas e alcançar outras mais (BROWN, 

2017). 

Portanto, neste tópico foi possível entender e estabelecer uma contextualização acerca 

da relevância da inovação e da criatividade na solução de problemas da atualidade, com foco 

em como isso influencia nosso cotidiano. 

 

Apresentação de processos criativos e inovadores no design  

 

O design, por ser uma área relativamente nova em termos históricos e de organização 

como conjunto de saberes, é por definição um saber inovador e criativo. Isso porque ele 

captura elementos das mais variadas áreas do saber humano e os configura de maneiras únicas 

no sentido de promover soluções para aquilo que se fizer necessário, objetivando tornar a vida 

das pessoas melhor (VASCONCELOS, 2009). 

Assim, é comum que, nesse mar de variáveis e possibilidades, surjam cada vez mais 

processos, métodos e ferramentas que podem ser utilizados justamente com esse foco: o de 

melhorar a vida das pessoas. Isso torna o design uma das áreas em que mais se fala sobre 

processos de criação e inovação através de métodos, os quais inclusive ultrapassam as 

fronteiras do design e são utilizados por profissionais dos mais diferentes setores de atuação 

para encontrar soluções (TEIXEIRA, 2014). 

Sendo assim, a ideia aqui é trazer alguns conceitos mais gerais e abrangentes para que 

seja possível estabelecermos conexões com esse assunto de processos criativos e como 

acontecem no design, tendo em vista que iremos abordar, em outros pontos, partes específicas 

de métodos e processos de design. Isso faz com que compreender os conceitos de maneira 

mais global seja o mais interessante para que possamos refletir e nos conectarmos com os 
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processos criativos no design. 

Portanto, é importante que entendamos o que é um processo e como ele pode ser 

caracterizado, pois isso irá nos ajudar a apreender os principais pontos daquilo que é 

importante para o design em termos de criatividade e inovação. Sendo assim, processo pode 

ser caracterizado como uma sequência organizada de fatos ou procedimentos com algum grau 

de unidade, regularidade ou funcionamento e que geralmente acontece em sequência (KLEIN, 

2015). Por exemplo, nos nossos rituais diários ao acordar, como: ir ao banheiro, tomar banho, 

tomar café, escovar os dentes, ir para o trabalho de determinada maneira, almoçar, trabalhar 

mais um pouco, voltar para casa, realizar alguma refeição, cuidar das plantas, ler, assistir à 

televisão e dormir. 

Dessa forma, podemos entender que os processos possuem algumas características 

importantes que nos ajudam a captar a relevância deles para que projetos de design 

inovadores e criativos alcancem seus resultados. Sendo assim, podemos afirmar que os 

processos contribuem para que tenhamos uma visão geral do problema, considerando os 

atores e detalhes envolvidos e garantindo que saibamos para onde ir e em que partes trazer 

soluções. Também contribuem para que a equipe tenha um alinhamento, independentemente 

da ocupação hierárquica ou função, e estabeleça uma estrutura para que a comunicação 

aconteça e aborde, por exemplo, os avanços alcançados e aquilo que precisa ser continuado ou 

melhorado (BERNARDA; OSTERWALDER, 2014). 

Então, a partir dos elementos elencados anteriormente, podemos estabelecer que os 

processos devem possuir alguns pontos em comum, que servirão como balizadores e irão 

contribuir para que os projetos possam obter melhores fluxos de desenvolvimento. Assim, é 

imprescindível que os processos sejam abertos aos resultados imprevisíveis, ou seja, à falta de 

clareza, contribuindo para que, no decorrer do desenvolvimento do projeto, sejam encontradas 

soluções para o problema que deve ser solucionado (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2017). 

Os processos também fazem com que os erros cometidos por usuários ao longo do 

desenvolvimento sejam encarados como formas de aprendizagem e inclusive utilizados para 

que melhorias sejam mais efetivas e replicadas para outros projetos. Mas, ainda assim, fazem 

com que, mesmo havendo erros, não ocorram grandes perdas, como relacionadas a tempo, 

orçamento ou materiais, de forma a contribuir para que os erros ocorram em ambientes 

controlados (STICKDORN; SCHNEIDER, 2014). 

Em projetos de design, comumente se usa ainda a qualidade do projeto como medida 

para a verificação do sucesso dele. Isso possibilita haver algum tipo de flexibilidade 

relacionada a como os processos ocorrem, tendo em vista que, mesmo em processos caóticos, 

com sucesso pode-se ter valores mais robustos em termos de resultados. E, finalmente, 

processos bem embasados e estabelecidos de maneira correta proporcionam transparência e 

aceitam críticas, que são utilizadas para que melhorias sejam implementadas constantemente. 

Portanto, foi possível verificar que, ao pensarmos em processos de design, 

independentemente de quais poderíamos citar, é mais importante entendermos os principais 

pontos que devem ser compreendidos ao abordarmos tal assunto, que é de grande relevância 

no design, com especial atenção para o desenvolvimento de produtos e serviços. 

 

Reconhecimento e análise de problemas a partir da ideação utilizando ferramentas e 
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processos  

 

O processo de ideação é uma das fases do método de design thinking, o qual tem sido 

difundido em diversas áreas de desenvolvimento de projetos, seja de produtos ou serviços. 

Isso porque esse método utiliza aspectos e características presentes em metodologias do 

design, mas que podem e são geralmente aplicados por profissionais e equipes que pouca ou 

nenhuma relação possuem com o design propriamente dito (BROWN, 2017). 

Isso contribui para que os projetos sejam mais efetivos e mais bem desenvolvidos, 

pois utilizam técnicas e métodos amplamente testados e empregados, que comprovadamente 

possibilitam que esses projetos alcancem resultados mais amplos e significativos quanto aos 

padrões usualmente vistos. 

Dessa forma, é comum, como em outras áreas, que métodos sejam desmembrados e 

que possam funcionar de maneiras distintas. É o caso da ideação, que tem sido utilizada como 

uma espécie de método único, ou de forma integrada, em projetos a partir de informações 

prévias para o desenvolvimento deles. Assim, a ideação pode ser definida como o processo de 

ideias e conceitos, que podem ocorrer em diversos setores, desde o corporativo ao 

educacional e institucional. Ou seja, a ideação é a construção de novas ideias objetivando 

resolver problemas que atrapalham ou impedem que algo aconteça de uma forma ideal 

(ARAÚJO; ENGLER; SALES, 2017). 

Desse modo, entre as possibilidades existentes com a utilização do processo de 

ideação, podemos citar o brainstorming de ideação, que é considerado uma das formas mais 

efetivas de explorar novas possibilidades e, dessa forma, capturar as melhores ideias. Estas, se 

conduzidas de modo correto, possibilitam a geração de resultados mais acertados e efetivos 

possíveis, de forma a garantir que sejam alcançados valores mais evidentes por empresas, 

instituições e negócios de maneira geral, com a utilização desse processo de desenvolvimento 

(BROWN, 2019). 

Portanto, partindo do sistema de trabalho com a utilização do brainstorming de 

ideação, mesmo que ocorra com os tradicionais Post-its, que são costumeiros em processos de 

brainstorming usuais, no processo de ideação aqui trazido, isso ocorre de maneira mais 

propositiva e estruturada, com foco e objetivo, mas sem tirar as possibilidades criativas e 

imaginativas, que são elementos que irão garantir a fluidez e possíveis resultados. Assim, é 

importante que a pessoa facilitadora consiga conduzir o brainstorming, que pode ocorrer com 

rodadas que ataquem o problema a ser solucionado e, a cada etapa, sejam filtradas as 

melhores ideias, garantindo que elas não se percam em meio ao mar de opções (ARAÚJO; 

ENGLER; SALES, 2017). 

Ainda assim, é importante estarmos atentos a alguns aspectos inerentes ao 

brainstorming (técnica de compartilhamento de ideias sem filtros ou censura prévia) de 

ideação, os quais serão fundamentais para que os processos ocorram da melhor maneira 

possível e que haja como alcançar os melhores resultados, encontrando soluções inovadoras e 

disruptivas para todo tipo de problema, dos mais complexos aos mais simples. 

Inicialmente é válido termos em mente que nenhuma ideia é ruim; deve haver 

liberdade para todas as pessoas participarem das rodadas de ideação, podendo propor ideias. 

Assim é importante que a pessoa que esteja conduzindo o processo lembre constantemente 

que o ambiente é para a proposição de ideias e consiga estabelecer essa conexão com as 
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pessoas que irão participar do processo. E é sempre importante ter em mente que ideias 

inovadoras e revolucionárias usualmente são vistas inicialmente como impossíveis de serem 

desenvolvidas e de se solidificarem no mercado (BROWN, 2019). 

Também é fundamental colocar "todas as ideias no papel", ou seja, todas as ideias que 

os participantes tiverem devem ser colocadas no processo para que os demais possam vê-las, 

podendo até servir como inspiração para desdobramentos e novas possibilidades. E isso pode 

ocorrer com a utilização de Post-its, sendo um para cada ideia, e com marcadores, em que 

pode ser mais viável fazer um resumo, desenhos, ou seja, formas mais concisas para 

demonstrar ideias iniciais, facilitando o processo de ideação. Além disso, deve-se garantir que 

as pessoas, mesmo em uma reunião regular, saibam o que estão ideando, isto é, tenham 

propósitos claros (BROWN, 2019). 

Outro aspecto é o fato de que brainstormings usualmente acontecem em grupo, o que 

é bom e produtivo; mas, talvez, um caminho para seus processos seja o de realizá-los de 

maneira individual também, como forma de conseguir resultados híbridos, que possam 

garantir resoluções superiores às obtidas em processos somente em grupo. Assim, é 

interessante que possamos pensar e executar processos híbridos, com processos individuais e, 

posteriormente, em grupo. Mas é claro que isso pode ser moldado conforme as possibilidades 

e particularidades de tempo e recursos que cada projeto implica às equipes e aos profissionais 

(ARAÚJO; ENGLER; SALES, 2017). 

Por fim, precisamos ainda pensar na relação entre quantidade e qualidade, que pode 

exercer influências enormes sobre cada tipo de projeto que estejamos desenvolvendo. Desse 

modo, é interessante pensar na quantidade antes da qualidade, de forma a garantir que 

possamos alcançar uma diversidade de ideias e possibilidades para novas soluções e projetos 

(ARAÚJO, 2019). 

Nesta parte do conteúdo, foi possível entender que o processo de brainstorming de 

ideação é uma poderosa possibilidade de desenvolvimento para projetos inovadores e 

criativos, que permitem novas soluções para problemas dos mais diversos. 

 

Criação e desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) e prototipagem 

 

Conceber um produto, serviço ou mesmo uma junção dos dois é algo que demanda 

tempo, esforço e outros recursos, os quais muitas vezes são escassos ou inexistentes. Assim, 

uma maneira de alcançar esse objetivo de forma mais rápida e ágil, conseguindo ultrapassar 

esse tipo de restrição e que é mais comum do que geralmente imaginamos, é utilizarmos um 

processo chamado de Minimum Viable Product (MVP) ou Mínimo Produto Viável, 

traduzindo para o português de forma livre (ANDRADE; SANTOS, 2019). 

Essa prática, que foi popularizada por Eric Ries (2019), busca estabelecer um produto 

mínimo viável, com o qual etapas possam ser vencidas para que os projetos, em suas fases 

iniciais, alcancem resultados mais robustos de forma rápida e barata. Isso permite que teorias 

e hipóteses sejam validadas anteriormente ao desenvolvimento de propostas finais, sendo 

possível verificar se elas de fato funcionam ou não, se são adequadas ou possuem problemas 

que precisam ser resolvidos (RIES, 2019). 

Assim, podemos entender que a prática do MVP consiste em um conjunto de ações 

para estabelecer validações de viabilidade em termos de grau, com informações precisas e 
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obtidas de maneira rápida. Tais dados propiciam possibilidades de melhorias para os projetos 

de forma a se conseguir estabelecer uma série de decisões para o desenvolvimento contínuo 

deles (RIES, 2019). 

Usualmente, podemos ver a utilização do MVP em projetos de startups. Daí se origina 

a utilização em massa desse processo, tendo em vista a quantidade de novos projetos que 

surgem todos os dias ao redor do planeta, com as mais variadas necessidades e expectativas 

de atuação. Os tipos de MVP também podem variar em termos de acabamento, tempo e 

demais recursos, mantendo a ideia de rapidez e agilidade com baixo custo (RIES, 2019). 

Assim, em termos gerais, o processo de MVP aplicado em novos projetos auxilia na 

diminuição de riscos. Isso porque traz resultados de forma rápida e barata, garantindo que 

possamos encontrar possibilidades reais de soluções de maneira mais ágil e constante para 

aperfeiçoarmos projetos antes mesmo de tê-los de forma real, final. Desse modo, os custos 

são otimizados e racionalizados, garantindo possibilidades mais reais de sucesso 

(ANDRADE; SANTOS, 2019). 

Para que um processo de MVP funcione, é importante estabelecer alguns passos. O 

primeiro deles é contar com uma boa equipe, a qual irá garantir que o que está sendo feito é o 

caminho correto, ou seja, que o tempo investido nesse MVP de fato irá proporcionar 

informações valiosas para que o processo seja efetivo. Para isso, conhecimentos de UX (User 

Experience — Experiência do Usuário) são essenciais, pois possibilitam identificar aquilo que 

é necessário para melhorar o projeto (BERNARDA; OSTERWALDER, 2014). 

Na sequência, é importante entender os clientes (ou usuários) e identificar a dor deles, 

isto é, aquilo que de fato precisa ser resolvido. Isso pode ser conseguido através de 

entrevistas, por exemplo, que irão contribuir para que possamos conhecer as pessoas e as 

questões que elas apresentam, no sentido de já projetar uma solução mínima viável e 

desenvolvê-la de forma mais rápida (BERNARDA; OSTERWALDER, 2014). 

Outro aspecto é trabalhar com um script (roteiro) para facilitar o caminho a ser 

percorrido. Uma técnica que pode ajudar é a de storytelling (técnica para se contar uma 

história amplamente utilizada em áreas como cinema, TV, publicidade e marketing), ou seja, 

a de contar uma história para testar se os objetivos são mesmo os que foram determinados, se 

cativam as pessoas ou se será preciso mudar a rota. Então, em seguida, é hora de colocar em 

prática o MVP de forma manual, presencial de preferência, com pessoas pertencentes ao 

público-alvo, para que a experiência seja a mais real possível. Por fim, deve-se buscar o 

processo de melhoria contínua, com validações e novas rodadas de testes com versões mais 

refinadas (RIES, 2019). 

Nesta parte, foi possível entender e verificar os principais conceitos acerca do MVP e 

do funcionamento desse processo, objetivando a solução de problemas através de proposições 

mínimas e buscando melhorias constantes. 

 

Teste e validação de soluções inovadoras propostas e ciclos de melhoria  

 

A prototipação é uma das formas utilizadas para concretizar ideias de projetos, 

construindo, de forma física ou digital, modelos dos projetos para que possam ser verificados, 

testados e até mesmo validados por usuários. A partir disso, pode-se proceder com possíveis 

desenvolvimentos e acertos que se façam necessários (CAROLI, 2015). 
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Diversas áreas utilizam a prototipagem pela possibilidade de se realizar testes 

próximos da realidade com um custo controlado, assim como diversos outros tipos de 

controles, como grupos de teste, locais e públicos específicos. Há uma série de benefícios que 

podem ser evidenciados, como antecipações ou alterações de etapas a partir de feedbacks 

recebidos em rodadas de teste, além da otimização de recursos diversos, como material, 

humano e financeiro, para se obter versões mais desenvolvidas e aprimoradas dos produtos 

(MCELROY, 2017). 

Podemos ainda trabalhar com possibilidades diferentes dentro da prototipagem, com 

níveis de fidelidade e detalhamento, atuando primeiramente com protótipos de baixa 

fidelidade para captar impressões iniciais de usuários, com funções e disposições básicas 

(ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). 

Posteriormente, é possível utilizar a prototipagem de média fidelidade, em que podem 

ser incluídas as melhorias realizadas na primeira utilização, assim como outras, mas em um 

nível mais elaborado e mais próximo do que se deseja como produto final, ou com partes que 

funcionem de fato (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). 

Por fim, é possível introduzir o protótipo de alta fidelidade, ou seja, aquele que pode 

ser considerado quase o produto real, seja em termos de funcionalidades, materiais, formatos 

e opções, para a realização de testes mais complexos. Esses testes irão trazer informações 

mais próximas do que pode acontecer no mercado real, tanto em uma perspectiva de 

validação do funcionamento da interface e processamento quanto nos aspectos gerais do 

projeto (MCELROY, 2017). 

Outro aspecto que vale ser ressaltado na prototipagem de alta fidelidade é o fato de 

esse tipo abranger todos os aspectos relacionados ao uso do produto, como interface, 

experiência do usuário, interações, fluxo de processamento e comportamento das pessoas na 

utilização, indo ao encontro do exposto com relação à validação do projeto (NIELSEN, 2013). 

Dessa forma, fica evidente que a utilização de processos de prototipagem, em seus 

diversos níveis, auxilia a alcançar resultados extraordinários e possibilidades de melhoria 

contínua nos projetos que desenvolvemos, tendo em vista os benefícios amplos desse tipo de 

processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conjunto de informações apresentadas teve como intuito demonstrar a importância 

dos processos de criatividade e inovadores sob a ótica do Design, enquanto área do 

conhecimento, que vem sendo empregada na criação e desenvolvimento de projetos nas mais 

diversas áreas industriais e comerciais, assim como em serviços. 

Dessa forma, buscou-se, contribuir para que fosse possível entender de maneira 

roteirizada, as possibilidades, técnicas e processos possíveis no sentido de otimizar a criação e 

o desenvolvimento de soluções e projetos inovadores através da criatividade, tendo em vista 

as diversas possibilidades existentes. 

Assim, através de uma revisão bibliográfica na qual foi possível trazer conteúdos 

relevantes e atuais, foi evidenciado através de tópicos com temas pertinentes à discussão 

proposta, para que sirvam de repertório para o desenvolvimento, de maneira criativa e 

inovadora, de projetos para os mais variados fins, com objetivos diversos e possibilidades 

reais, mesmo em meio a restrições que possam existir nos cenários que nos forem 
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apresentados. 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, B.; SANTOS, F. M. Uma startup pra chamar de minha: transforme sua ideia de negócio em um 
MVP (Mínimo Produto Viável). Belo Horizonte: Livr(a), 2019. 

ARAÚJO, B. G. B. Processo de desenvolvimento de um aplicativo de controle de obras para o mercado 

nacional. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28287. Acesso em: 26 

out. 2020. 

ARAÚJO, L. S. de; ENGLER, R. de C.; SALES, R. B. C. Design como mediador da inovação em startups. In: 

COLÓQUIO INTERNACIONAL DE DESIGN, 2017, Belo Horizonte. Anais [...]. São Paulo: Blucher, 2018. p. 

268–277. Disponível em: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/design-como-mediador-da-

inovao-em-startups-28133. Acesso em: 26 out. 2020. 

BERNARDA, G.; OSTERWALDER, A. Value proposition design: como construir propostas de valor 

inovadoras. São Paulo: HSM Editora, 2014. 
BROWN, T. Change by design, revised and updated: how design thinking transforms organizations and inspires 

innovation. Nova Iorque: Harper Business, 2019. 

BROWN, T. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2017. 

CAROLI, P. Direto ao ponto: criando produtos de forma enxuta. São Paulo: Casa do Código, 2015. 

CHAMMAS, A.; QUARESMA, M.; MONT'ALVÃO, C. A dicotomia entre teoria e prática do brainstorming. 

In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ERGONOMIA E USABILIDADE DE INTERFACES HUMANO 

COMPUTADOR, 16., 2017, Florianópolis. Anais [...]. São Paulo: Blucher, 2017. p. 2.320–2.329. Disponível 

em: https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/a-dicotomia-entre-teoria-e-prtica-do-brainstorming-

25901. Acesso em: 26 out. 2020. 

DOLZAN, J. E. Design & complexidade: as dimensões do humano nos processos de design. 2018. Tese 

(Doutorado em Design) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/205312. Acesso em: 26 out. 2020. 

FERREIRA, M. B.. Prototipagem e testes de usabilidade. Curitiba: Contentus, 2020. 

FERRO, G. de S.; HEEMANN, A. Empatia com equipes multidisciplinares na fase de ideação do processo de 

Design Thinking. Projética, Londrina, v. 10, n. 3, 2019. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/32300. Acesso em: 26 out. 2020. 

KEELEY, L. et al. Ten types of innovation: the discipline of building breakthroughs. Nova Jersey: Wiley, 2013. 

KLEIN, C. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Rideel, 2015. 

KOTLER, P; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2017. 

KULA, D.; TERNAUX, E. Materiologia: o guia criativo de materiais e tecnologias. 1. ed. São Paulo: Senac, 

2012. 
MCELROY, K. Prototyping for designers: developing the best digital and physical products. Boston: O'Reilly, 

2017. 

MUNIZ, A. et al. Jornada ágil do produto. São Paulo: Brasport, 2020. 

NIELSEN, J. Usabilidade móvel. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 

RIES, E. A startup enxuta. Rio de Janeiro: Sextante, 2019. 

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. Design de interação: além da interação humano-computador. Porto 

Alegre: Bookman, 2013. 

SERRA, M. C. et al. Prototipagem rápida no desenvolvimento de produtos: construção do protótipo de um 

adaptador para escrita. Projética, Londrina, v. 11, n. 1, 2020. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/28179. Acesso em: 26 out. 2020. 

STICKDORN, M.; SCHNEIDER, J. Isto é Design Thinking de serviços: fundamentos, ferramentas, casos. Porto 
Alegre: Bookman, 2014. 

TAI, H. Design: conceitos e métodos. São Paulo: Blucher, 2018. 

TEIXEIRA, F. Introdução e boas práticas em UX Design. São Paulo: Editora Casa do Código, 2014. 

UNGER, R.; CHANDLER, C. O guia para projetar UX. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 

VASCONCELOS, L. R. Planejamento de comunicação integrada. São Paulo: Summus, 2009. 

VICENTE, A. R. P. Gestão estratégica da inovação. Curitiba: Contentus, 2020. 

 

http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28287
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/design-como-mediador-da-inovao-em-startups-28133
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/design-como-mediador-da-inovao-em-startups-28133
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/a-dicotomia-entre-teoria-e-prtica-do-brainstorming-25901
https://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/a-dicotomia-entre-teoria-e-prtica-do-brainstorming-25901
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/205312
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/32300
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/28179


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação Mensal da INTEGRALIZE 

Aceitam-se permutas com outros periódicos. 

Para obter exemplares da Revista impressa, entre em contato com a Editora 
Integralize pelo (48) 99175-3510 

 

 

 

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 

Associação Catarinense de Tecnologia 

Florianópolis-SC 

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005. 

Telefone: (48) 99175-3510 

https://www.integralize.online



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, CEP 88032-005. 

Telefone: (48) 99175-3510 

https://www.integralize.online 


