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RESUMO

Silva, Claudia Bordin Rodrigues. Consciência e Ação em Design de Interação: Recursos e Práti-
cas Educacionais Abertas para o Esperançar. 2019. 234 f. Tese (Doutorado em Tecnologia e So-
ciedade) - Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2019.

No contexto da educação em Design de Interação (DI), relacionada aos estudos em Design e da 
Interação Humano Computador (IHC), esta tese versa sobre as esperanças necessárias para 

uma educação crítica e para a liberdade, no que tange educação formal, por meio do pensamen-
to pedagógico do educador Paulo Freire. A partir da perspectiva metodológica que interseccio-

na pesquisas qualitativas, dados institucionais de cursos, currículos e disciplinas, vivências a 
partir de práticas educativas nas áreas de design e computação, exponho um estudo de como se 

apresenta a educação formal em Design de Interação hoje no Brasil, identificando os conceitos 
de bancarismo. Por meio da crítica da teoria da ação antidialógica (FREIRE, 1968; 2016), a pes-

quisa retrata um mapa de como essa educação se apresenta de modo fragmentado, incorporan-
do aspectos da dominação e da invasão cultural, orientada a separação, desunião e desumaniza-

ção. Entende-se a necessidade de ampliação das mediações de apoio a estudantes e educado-
res/as, que permitam produzir coletivamente e na colaboração, superando os aspectos limítro-

fes entre áreas formativas, a partir de uma visão ampliada sobre cultura e sociedade em seus 
aspectos humanizadores. Como recurso às esperanças coletivas e individuais do projeto, con-

tribuo com a criação de um conjunto de recursos educacionais abertos, a partir de metodologi-
as e abordagens freirianas, para a produção de conceitos humanistas nos estudos em ciência,  

tecnologia, sociedade e cultura (CTS), orientados a projetos, usos e reflexões sobre os artefatos 
digitais computacionais.

Palavras-chave:  Educação; Design de Interação; Paulo Freire; Recursos Educacionais Abertos 

(REA); Pedagogia Crítica.
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ABSTRACT

Silva, Claudia Bordin Rodrigues. Interaction Design Consciousness and Action: Open Educati-
onal Resources and Practices for Hope. 2019. 234 f. Thesis (Doctorate in Technology and Soci-
ety) - Postgraduate Program in Technology and Society, Federal Technological University of Pa-
raná. Curitiba, 2019.

In the context of Interaction Design (ID) education, related to studies in Design and Human 
Computer Interaction (HCI), this thesis deals with the hopes needed for critical education and 

freedom, in relation to formal education, through the pedagogical thinking of the educator Pau-
lo Freire. From the methodological perspective that intersects qualitative research, institutio-

nal data of courses, curricula and disciplines, experiences of educational practices in the areas 
of design and computing, I present a study of how formal Interaction Design Education is pre-

sented today in Brazil. Identifying the concepts of banking (bancarismo) through the critic the-
ory of antidialogical action (FREIRE, 1968; 2016), this research portrays a map of how this edu-

cation presents itself in a fragmented way, incorporating aspects of cultural domination and in-
vasion, oriented towards separation, disunity and dehumanization. It is understood the need to 

broaden the support mediations for students and educators, enabling them to produce collecti-
vely and collaboratively, overcoming the border aspects between formative areas, from a broa-

der view of culture and society in their humanizing aspects. As a resource for the project's col -
lective and individual hopes, I contribute with a set of open educational resources (OER) and 

practices, based on Freire's methodologies and approaches, to the production of humanistic 
concepts in project-oriented studies about science, technology, society, and culture (STS) uses 

and reflections on digital computer artifacts.

Keywords:  Education;  Interaction Design;  Paulo Freire;  Open Educational  Resources (OER); 
Critical Pedagogy.
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 CAPÍTULO 1   INTRODUÇÃO

Dos caminhos percorridos:
percursos, paragens, desvios 
e outras rotas

A tomada de consciência não é ainda a conscientização, porque esta 
consiste no desenvolvimento crítico da tomada de consciência. 
A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea 
de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual os homens e as 
mulheres assumem uma posição epistemológica (…) A conscientização, 
que se apresenta como um processo num determinado momento, deve 
continuar sendo processo no momento seguinte, durante o qual a 
realidade transformada mostra um novo perfil.

Paulo Freire, 1980, p.26-27, em “Conscientização: teoria e prática da libertação”.

Na continuidade de uma transformação em fluxo entre a prática de designer e de profes-

sora e o emergir de uma nova perspectiva para os fazeres e saberes de uma experiência profis-

sional constituída, este trabalho apresenta-se como um processo de tomar consciência e ação. 

No primeiro, pela ação transformadora da prática educativa, na constituição da participa-

ção, compartilhamento e criação conjunta que a oportunidade da sala de aula trouxe para mim. 

Depois, pela tomada de consciência sobre a natureza da educação de mulheres e homens, que 

como  seres inacabados e conscientes de sua incompletude,  nas palavras do educador Paulo 

Freire, constituem-se em ação com uma realidade a ser transformada, ao longo de toda a vida. 

Também, pela necessidade e desejo de uma mesma ação que estabeleça continuidade em uma 

educação mais aberta, mais viva, mais atenta e voltada a perspectivas ampliadas sobre uma 

educação humanista na educação superior formal, em diálogo com os  temas e tópicos deste 

tempo história. Sobre estes desejos, reside os esforços do processo deste trabalho.
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Processo que retrata as relações intensas por meio das quais o contato com certas vi-

sões e perspectivas teóricas e práticas sobre educação, tecnologia e sociedade foram construí-

das por pessoas, discursos e atos na rota percorrida. Essas visões e perspectivas, constituídas  

no social e no cultural, não são neutras e permitem assumir posturas a respeito das escolhas 

que uma tese em tecnologia me propõe como pesquisadora. Em discordância e concordância 

com algumas outras visões e perspectivas,  manufaturo minha trajetória de pesquisa tentando 

estabelecer as certezas e incertezas que compõem sua elaboração, propor uma série de cami-

nhos a percorrer e o porquê de alguns.

Definido como os temas e tarefas deste tempo, no contexto histórico e político de uma 

sociedade, localizo este percurso na narrativa recente pautada pelas tecnologias de informação 

e da comunicação. A partir do discurso de integração das tecnologias computacionais, da infor-

mação e da comunicação à experiência diária e ao cotidiano das atividades humanas, os estu-

dos da interação estiveram, ao longo das últimas décadas, produzindo teorias e práticas que 

abarcam projetos, usos, apropriações do que compreendemos, de modo ampliado, como os ar-

tefatos digitais computacionais. 

Produtos e serviços, softwares e hardwares, dispositivos e aplicativos, linguagens e códi-

gos, como conjuntos de artefatos da cultura material e simbólica, têm produzido desdobramen-

tos, assumindo papéis no contexto social e cultural de suas inserções e mediando relações pes-

soais de diversas naturezas. Os estudos do interagir (MERKLE, 2000) assumem uma perspecti-

va que engloba as áreas humanas, sociais, tecnológicas, científicas sobre o conceito de intera-

ção, delimitadas porém não limitadas a uma ou outra área do saber. 

Já os estudos em Design de Interação (DI) têm sido vistos, nas últimas duas décadas, 

como um entre os diversos termos que englobam as práticas e as teorias de projeto sobre a in-

teração  humana com esses artefatos,  principalmente  aqueles de  natureza computacional,  e 

principalmente,  dos aspectos relacionais entre interfaces e interações.  Ora visto como uma 

disciplina da computação, ora entendida como prática do design, e por certo, composta por di-

versas dimensões sociais, culturais, comunicativas, econômicas e políticas, o Design de Intera-

ção é um terreno de complexidades, “escorregadio e de alvo móvel”  (SIMAO, SILVA, MERKLE, 

ONO, 2006),  em parte devido a sua natureza  aberta e multifacetada,  assumindo os múltiplos 

discursos, origens e áreas (MERKLE, 2000, 2016), também como um agregador de algumas ten-

dências na construção de conhecimentos que revelam as relações estreitas entre Computação 

e Design (HÖÖK et al., 2015); (LOWGREN, REIMER, 2016); (LÖWGREN, 2016). 
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O Design de Interação refere-se às atividades de projeto, mas não limitadas a este, volta-

das aos sistemas digitais e a interação humana. Todavia, adquire outras correlações a partir da 

visão específica que as áreas de Design, a Computação, a Comunicação, as Ciências Humanas e  

Sociais, trazem para a construção do entendimento do conceito de projeto e seu contexto – 

dos usos e das atividades humanas, das pessoas envolvidas (ou usuários, stakeholders, intera-

tores, espectadores), das relações de trabalho estabelecidas (projetistas, designers, desenvol-

vedores, testadores, analistas), das mediações e das interações (linguagens, suportes físicos e 

simbólicos).

O estudo do tema estabelece continuidade a trajetória como pesquisadora, na disserta-

ção1 escrita entre 2005 e 2007, orientada por Luiz Ernesto Merkle e Maristela Ono, período 

posterior a minha experiência no desenvolvimento de tecnologias digitais educacionais e práti-

cas em Design e Computação, na indústria de software2. Considerando o espaço de atuação, 

como designer, o trabalho apresentou uma reflexão crítica às contradições presentes entre as 

referências voltadas as prescrições de processos projetuais de interface e as práticas de desen-

volvimento observadas no cotidiano. A preocupação com as questões culturais foram evidenci-

adas pela articulação com autores das ciências sociais como Dénis Cuche, Claude Lévi-Strauss, 

Eunice Ribeiro Duhram, Gilberto Velho e Eduardo Viveiros de Castro, e em especial, pelo con-

ceito de cultura como construção humana de Clifford James Geertz (SILVA, 2007).

 Naquele trabalho, o objetivo foi apresentar as perspectivas de desenvolvimento de ar-

tefatos digitais, em suas práticas e teorias, enfatizando a necessidade de observação dos aspec-

tos sociais e culturais envolvidos nas práticas – e nos discursos – de designers, engenheiros, e 

outros profissionais envolvidos na produção desses artefatos, e como essas práticas refletem 

(ou são refletivas) nas teorias e métodos de Design de Interação (DI)  e  Interação Humano- 

Computador (IHC) e das outras áreas de conhecimento correlatas. Para isso, tracei um estudo 

1 “Dimensões Culturais em Design de Interação: Reflexões sobre as práticas de design de artefatos digitais” - PPGTE 

(2005-2007) UTFPR Campus Curitiba.

2 Trabalhei com projetos de/em tecnologia educacional e desenvolvimento web, softwares, aplicativos (1998-2004 e 

depois 2009-2012, no projeto do livro digital e nas tecnologias em sala de aula) nas unidades de Tecnologia 

Educacional, Portal Educacional, Aprende Brasil, Central de Jogos e no Núcleo de Inovação e Tecnologia Educacional 

do Positivo Informática, em Curitiba, PR. Também havia atuado anteriormente em uma agência de desenvolvimento 

web (1996-1998), com criação de páginas e formação certificada em softwares de autoria/criação web.

Atuei também como designer editorial e de outros produtos gráficos, de catálogos de arte a espaços expositivos, em 

uma agência de design (2001-2005), a Design Urbano, e como freelancer durante muitos períodos, desde 1998.

Também atuei na docência de graduação em Design nas universidades FURB (Blumenau), UNIVILLE (Joinville), 

ASSEVIM (Brusque) e SENAI-ITAJAI (2007- até o momento), e na especialização Faber Ludens (2007-2010). 

Atualmente sou docente do curso de Tecnologia em Design Gráfico, na UTFPR (desde 2012) e doutoranda em 

Tecnologia na linha Mediações e Cultura PPGTE (2015-2019). 
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sobre teorias em IHC/DI, em suas perspectivas históricas e temas, sobre categorias como Usuá-

rio, Usabilidade, Interface e Interação e o conceito de cultura no contexto do Design e da IHC3.

Reforcei também a necessidade de uma ampliação das mediações de apoio aos desig-

ners, ou projetistas  - entendidos/as além de sua área formativa, para um entendimento mais di-

verso da cultura e da sociedade nas práticas de projeto, argumentando em favor da interdisci-

plinaridade no ensino e na pesquisa, na construção de um arcabouço técnico e crítico sobre 

projeto e diversidade e da potencialidade da experimentação estética e artística para as refle-

xões críticas sobre o projeto de artefatos digitais (SILVA, 2007, p. 95–97). 

Do percurso daquele momento até a atual perspectiva educacional que assumo no mo-

mento, neste trabalho construo e investigo um mapa multifacetado do que é e como se apre-

senta a educação formal em Design de Interação no Brasil. 

Para compreender esse cenário, defini o contorno a partir da pesquisa em educação na 

área disciplinar do Design, estabelecendo uma paragem nas relações institucionalizadas – cur-

sos, disciplinas, currículos e conteúdos em Design de Interação. Defini, por opção de razoabili-

dade, manter o olhar para os campos do Design, correlacionando ao IHC e a Computação 4, to-

davia mantenho como horizonte um discurso que possa contemplar as fronteiras profissionais 

entre as duas áreas, a partir das teorias e práticas que as abarcam.

Em  Interação Humano Computador (IHC), a educação formal se apresentou de modo 

mais ou menos institucionalizado, a partir das diretrizes profissionais de área, como a Associa-

tion of Computer Machinery (ACM)5, nos Estados Unidos, e das comunidades que foram se for-

mando ao redor das temáticas importantes e das grandes áreas de contato, como  trabalho coo-

3 Meus objetivos específicos do trabalho foram: - Traçar um panorama sobre as teorias em IHC/DI (Interação Humano 

Computador e Design de Interação), em suas perspectivas históricas e temas, por meio de levantamento 

bibliográfico; - Compreender e estabelecer um conceito de cultura, por meio da análise da obra do antropólogo 

Clifford Geertz; - Apresentar e analisar algumas práticas em IHC/DI que evidenciem as questões sociais e culturais 

em IHC/DI, por meio dos seus ‘praticantes’, em entrevista semiestruturada; - Exemplificar e analisar as produções de 

artefatos digitais que evidenciam as questões sociais e culturais em IHC/DI; - Apresentar perspectivas possíveis, 

não-prescritivas, para o desenvolvimento de artefatos digitais que considerem as questões sociais e culturais em 

IHC/DI. 

4 A princípio havia estabelecido o horizonte de uma análise curricular comparativa entre as áreas de Design e 

Computação, o que se inviabilizou pelo direcionamento da qualificação e o meu escopo de atuação. Mas 

considerando em recorte o IHC como uma área já consolidada, optei por olhar apenas o escopo das interações. 

Assim, reforço a ideia de que o IHC e algumas áreas do Design – Gráfico, Digital, Interfaces – estão na formação do 

Design de Interação, mas nem todo o Design, nem toda a Computação estão imersos nas questões das interações 

humanas com artefatos digitais. 

5 Inicialmente conhecida como Estern ACM fundada em 15 de setembro de 1947. Em janeiro de 1948, torna-se 

apenas ACM.
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perativo suportado por computador6, o Design Participativo, o Usuário e a Usabilidade, a Aces-

sibilidade e Inclusão, incorporando discursos de comunidades historicamente constituídas na 

Computação7.

No campo disciplinar do Design, o tema da interação é também diverso em abordagens, 

considerando a constituição das áreas que compreendem a relação humana com os artefatos. A 

disciplina de Ergonomia, presente desde os currículos de formação inicial das escolas de Design 

Bauhaus e da HFG - Escola de Ulm (CARDOSO; DENIS, 2005), cresceu e incorporou os diversos 

tipos de discursos da interação humana - das questões físicas, psicológicas, emocionais e em/no 

contexto organizacional, as questões sociais e econômicas da relação entre pessoas e objetos 

(SILVA,  2010);(DO CARMO LUCIO et al., 2010). As disciplinas emergentes pós década de 90 

apresentaram novas abordagens a partir dos aspectos comunicacionais e foram incorporando 

os discursos da interface (MORAES, 1999); (MORAES; MONT’ALVAO, 2008), da modelagem de 

informação (FERNANDES, 2015), dos aspectos simbólicos da sinalização (os ícones, as cores, as 

tipografias) em consonância com outras disciplinas e áreas formadoras, como a Arquitetura e 

conceitos de sinalização, interação, mapeamento (D’AGOSTINI, 2016), bem como dos discursos 

sobre  os/as  usuários/as,  considerando  metodologias e  abordagens centradas em um  pensa-

mento de design e de designers,  ou Design Thinking (BROWN, 2018);  (AMBROSE; HARRIS, 

2016);(CROSS, 2011).

Para entender a prática da educação a partir do elemento institucional do currículo e 

dos cursos, fiz o delineamento a partir das disciplinas e currículos dos cursos de Design no Bra-

sil, estabelecendo uma compreensão localizada neste tempo, de como a relação com o digital 

tem se formado a partir do currículo, principalmente pelo apontamento emergente sobre as 

propostas por um modelo de educação por competências (RAMOS, 2002) , em processo de con-

solidação  a  partir  dos  anos 19988,  das Diretrizes  Curriculares Nacionais  de Design  (DCNs) 

(COUTO, 2008a) e  de uma tendência à incorporação de disciplinas emergentes da Computa-

ção, no que tange os estudos da Interação Humano-computador, como o exemplo dos estudos 

da interface (UI – User Interface Design), da experiência do usuário (UX – User Experience), do 

Webdesign, do Design Digital, da Design de Aplicativos, dentre outros advindos das divisões de  

6 Computer-supported cooperative work (CSCW), surgida na década de 80 a partir das discussões sobre as 

produções de trabalho e suas apropriações pelos trabalhadores, a partir da introdução das ferramentas, práticas e 

processos informacionais no mundo do trabalho (DOURISH, 2003).

7 No capítulo 3 estabeleço uma estrutura comparada entre o IHC e o Design, com base em suas constituições 

históricas a partir de 1990-2010.

8 Decreto n. 2.208 e das Diretrizes e Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, 

Encontrado em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/introduc.pdf Acessado em março de 2019.

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/introduc.pdf
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trabalho no desenvolvimento dos diversos artefatos tecnológicos (STOLTERMAN, 2008), como 

a web, os softwares, os produtos com interface digital e os aplicativos para dispositivos móveis.

Ao olhar para as disciplinas presentes nos currículos de Design correlatas aos estudos da 

interação no Brasil, algumas percepções e outras constatações sobre as tendências (ou modis-

mos), as incorporações politicas e sociais de termos como empreendedorismo, inovação social,  

design de experiência, design thinking, experiência do usuário, dentre outras incorporações da 

área de computação foram evidenciadas. Uma crescente aproximação mercadológica das disci-

plinas foi percebida de modo evidente como oportunidade de aprofundamento crítico e investi-

gativo, a partir das teorias curriculares (SILVA, 2000); (SILVA; MOREIRA, 1995) ;(SILVA; APPLE; 

ENGUITA, 1994).

A aproximação ao tema currículo foi possível e necessária após um mergulho no campo 

das ideias em educação que perpassam nossas formações,  os discursos de área e os modos 

como esses discursos produzem e cristalizam as visões de mundo, como em toda área do saber. 

Ideias pedagógicas que aparentemente parecem progressistas e para a liberdade, de um lado, 

apontam para fechamentos, cerceamento e restrições, de outro.

As oportunidades de pensar liberdades e tecnologia digital estiveram presentes na mi-

nha prática de projeto como designer, no trabalho produtivo com tecnologia educacional e em 

equipes multidisciplinares com pedagogos/as e professores/as, além do trabalho de quase quin-

ze anos com programadores, engenheiros e outros designers. Escolhas entendidas nesses con-

textos de projeto, voltados ao uso e usuários/as –  se uma interface deve ou não permitir  edi-

ções, rearranjos, novos e não pensados dos usos9 – foram questões de enfrentamento comuns 

ao longo de meus anos no projeto de interações. Entendo que essas escolhas de natureza técni-

ca, mas também social e cultural, não são neutras (MACKENZIE; WAJCMAN, 1999) e inferem 

opções de uso com desdobramentos que também não são neutros.  Produzir elementos que 

permitam ou não liberdades é uma estratégia vinculada a uma visão de projeto, uma opção po-

lítica, ideológica, que pode ser produzida a partir dos enfrentamentos às visões de controle e 

das barreiras, a partir das “racionalizações subversivas”(FEENBERG, 2010b), das apropriações 

9 Explicando o exemplo: entende-se que a produção de um material de apoio pedagógico, feito a partir de um editorial 

fechado, tem seus registros de uso restritivos ao tema e não pode ter variações ou alterações de nenhuma natureza, 

considerando a produção de autoria. Todavia a autonomia docente e uma potencial margem de ação dos professores 

na elaboração e uso de um material didático, pode facilitar fazer ajustes e adaptações ao seu contexto de uso, aos 

estudantes, as contextualizações derivadas da reflexão crítica com o tema, etc… O que aparentemente parece uma 

decisão técnica – oferecer uma ferramenta de edição textual ao conteúdo de uma apresentação, é de fato uma 

decisão estratégica – modelo do negócio da empresa.
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do método e dos discursos, de certa visão crítica sobre as tecnologias em suas produções e 

usos.

Na prática docente, essas preocupações se tornam mais urgentes. Considerando os con-

textos tão desiguais de acesso às tecnologias digitais, à educação de nível de superior pública e 

ao mercado de trabalho especializado e excludente em nosso país, como podemos pensar o De-

sign de Interação a partir de um olhar para o que se ensina, como se ensina e para quais finali -

dades ensinamos?  Considerando a atual educação formal das  competências técnicas e suas 

críticas (GIMENO SACRISTÁN, 1991); (GARCIA et al., 2003); e da crítica as competências como 

replicadoras puras do tecnicismo de uma área (RAMOS, 2002); (RAMOS, 2013), é preciso com-

preender como operar a partir dessas realidades docentes e institucionais.

Pela obra do educador brasileiro Paulo Freire, questionamentos sobre as políticas e as 

práticas direcionaram os quefazeres para a educação, na perspectiva crítica e libertadora inspi-

rada pela trajetória do educador, a partir de uma certa compreensão do terreno das lutas e re-

sistências da história da educação brasileira. Coerente a um avivamento das implicações que os 

papéis da universidade e da educação para o trabalho e para a vida operam na sociedade que  

estamos e construímos, optei por trazer a leitura do mundo e da palavra do Design de Interação 

para essa perspectiva, de modo especial, a partir da obra desse educador.

A educação da qual faço parte, no ensino superior formal,  em contexto não definida de 

modo  preciso10,  situa-se em uma  fronteira de aprendizagens constituídas fora e dentro dos 

campos do Design e da Computação, em visões mergulhadas de tecnicismos, colonizações, eliti-

zações, mas também, em ideais de transformação e mudança, melhoria da vida das pessoas e 

das relações com a(s) tecnologia(s), em seus discursos. 

A partir da natureza multifacetada de suas práticas e teorias é possível verificar as con -

tradições que emergem na educação formal de ambas as áreas, em suas tentativas de circuns-

crever os temas e conteúdos de modo fragmentado e compartimentalizado no entendimento 

das interações11(SILVA, 2007, p. 56-71). 

10 Os estudos em Design de Interação são considerados, pela ACM SIGCHI, desdobramentos da área de Interação 

Humano Computador – The ACM Computing Classification System (ACM, 1998). Todavia, não existe no Brasil 

documentação oficial ou órgão educacional que estabeleça correlação disciplinar para esses estudos. As áreas de 

Design de Informação, Ergonomia e Estudos dos Fatores Humanos são as áreas curriculares que estabelecem as 

categorias ditas disciplinares, segundo o ICSID – International Council of Societies of Industrial Design (ICSID-

WDO, 2017).

11 Entende-se aqui um recorte da compreensão da educação em design e em computação, da primeira ao 

entendimento do design digital e da segunda da compreensão dos estudos de IHC e da Interação humana com 

artefatos, considerando uma revisão de literatura presente em SILVA (2007).
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A educação no ensino superior conduz-me, como educadora, ao “comprometimento com 

o curso, com uma profissão, com valores da democratização, da cooperação e da solidariedade”, 

mas exige-me também que “atue hierarquizando, selecionando, impondo modelos de concor-

rência e competição”, em um sistema de ensino que “herda o fechamento à diversidade, a sub-

missão aos formalismos acadêmicos e sociais”  (NÓVOA, 1992,  p.  189).  Essa contradição na 

prática docente só pode ser compreendida e superada por meio de uma visão crítica sobre as 

concepções de educação presentes em uma área de conhecimento, a partir de suas teorias e 

práticas.

Essa educação da qual faço parte, também, adapta-se muito mal aos conceitos de demo-

cratização e acesso a todos, por fim, gerando “massificações, regularidades e conformismos” 

(NÓVOA, 1992, p. 189). O acesso ao conhecimento produzido é restrito e elitizado, e as fontes 

de produção desse conhecimento também são, a partir do olhar que os seus produtores têm so-

bre suas categorias de análise principais, como o Uso, o Usuário, as Interfaces e as Interações.

A partir de uma perspectiva que problematiza as relações com as pessoas, principalmen-

te aqueles que estão a margem dos processos produtivos hegemônicos12 do desenvolvimento 

de artefatos, foi relevante ainda estabelecer uma discussão teórica pertinente à concepção de 

educação crítica para poder dar suporte às articulações que os temas e tarefas impõem, não só 

a mim, mas às outras mulheres e homens que neste tempo e história estão tentando com o De-

sign de Interação um pensar, projetar, usar, teorizar e ensinar que sirvam aos interesses de ou-

tras mulheres e homens, para além dos estereótipos, modelos e visões do interagir.

Ao optar pela investigação sobre Design de Interação e sobre as suaves nuances entre o  

que entendemos como as teorias e práticas presentes no entorno do projeto, uso e apropriação 

dos artefatos computacionais, investiguei o contexto da educação – como, onde e porque essa 

educação se produz e é produzida, e na condição de educadora e de designer,  encaminhei com-

preensões sobre os conceitos de educação – o quê, como, para quê, para quem e a partir de 

onde são pensados no ensino superior.

12 Sobre o conceito de hegemonia, o educador Peter Mclaren, a partir da Teoria Crítica define que “refere-se à 

manutenção da dominação não pelo simples exercício da força, mas principalmente através de práticas sociais 

consensuais, formas sociais e estruturas sociais produzidas em locais específicos como a igreja, o estado, a escola, os 

meios de comunicação de massa, o sistema político, e a família (2003, p. 76).” O conceito ainda se estende aos 

processos e suas estruturas de mantenimento – por meio da cultura, como aponta o autor: “a hegemonia não é um 

processo de dominação ativa, mas uma estruturação ativa da cultura e das experiências da classe subalterna pela 

classe dominante. A cultura dominante é capaz de enquadrar as formas pelas quais os grupos subordinados vivem e 

respondem ao seu próprio sistema cultural e experiências vividas; em outras palavras, a cultura dominante é capaz 

de fabricar sonhos e desejos para grupos dominantes e subordinados de fornecimento de “termo de referência” 

(imagens, visões, histórias, ideais) contra o qual se espera que todos os indivíduos vivam suas vidas” (2003, p.77).
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Assumo, como tema dessa tese, as estratégias para uma educação crítica e para a liber-

dade em Design de Interação no Brasil, considerando as possibilidades de pensá-la sob um viés 

político e ético, a partir do conceito de educação “para a liberdade” e para todos, como propõe o 

educador Paulo Freire,  engajada com a transformação social  e a ação no mundo,  de acesso  

aberto e democrático nos princípios da produção, apropriação e compartilhamento do conheci-

mento (FREIRE, 1967, 1980, 1996, 1992). 

Paulo Freire e sua obra localizam-se em um contexto de mudanças históricas intensas, 

de trânsito por países e locais em vias de transformações sociais profundas, de lutas por liber-

dade e representação, por voz e por vez, por condições de vida menos desumanas como as 

guerras, ou por condições dignas de alimentação, moradia e saúde, como os países em enfrenta-

mento da miséria e da fome. Seriam contextos distantes da realidade brasileira, afinal, os escri-

tos de Freire foram produzidos durante governos ditatoriais, sociedades fechadas, onde o cida-

dão comum não tinha direito a representatividade, identidade ou liberdade. E parte delas em 

tempos muitos distantes do presente, com mais de 60 anos desde o regime militar brasileiro, 

como exemplo. Mas a leitura de Freire nos chama ao entendimento das continuidades da histó-

ria e da cultura na sociedade, a partir das ondas ou ciclos da sociedade que vemos, vivemos e 

construímos no presente, negociado com esse passado em trânsito13.

Para o educador português Antônio Nóvoa  (NÓVOA, 2009, p.13-14) as interpretações 

da obra de Freire suscitam questões polêmicas ao contestar a neutralidade das escolas e do co-

nhecimento e ao denunciar suas ‘cumplicidades’ ao desequilíbrio econômico e social, gerador 

de desigualdades. 

Outra interpretação  comum tem relação com os aspectos metodológicos da obra de 

Freire, principalmente no que se refere a educação de adultos e a alfabetização, bem como os 

métodos de apoio às teorias da educação popular, como nos trabalhos de Antônio Gouveia, Joa-

quim Severino, como exemplos de um cenário ampliado de estudos sobre as metodologias e 

práticas freirianas na educação.

Cabe ressaltar que o reconhecimento de Freire a partir de uma filosofia educacional que 

aponte para uma educação democrática, de acesso a todos, principalmente àqueles que estão 

na margem, invisibilizados ou em condições desiguais de acesso, têm eco e relevância apenas 

em uma sociedade que busque diminuir desigualdades e não reforçá-las. 

É a partir dessa leitura que pretendo apresentar alguns pontos de uma reflexão sobre a 

consciência e ação em Freire, na transposição possível para a educação em Design de Interação. 

13 A sociedade em trânsito, da qual Freire fala, é a sociedade em processo de democratização (FREIRE, 1969).
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Todavia, o exercício que se faz de  reinvenção de Freire  14 poderia ser feito nas mais diversas 

áreas do conhecimento, de diversas outras formas e em espaços do saber e do aprender. 

A consciência crítica, para Freire, a partir da citação do educador Álvaro Vieira Pinto em 

Consciência e Realidade Nacional (1961) - “é a representação das coisas e dos fatos como se 

dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstanciais” (apud Vieira Pinto 

1967, p. 105). 

A consciência crítica, enquanto integrada com a realidade, não se ajusta, não se adapta 

nem se acomoda com a superposição da realidade dominante de alienação e controle, que pro-

move opressão e impõe barreiras para a liberdade – entendida a partir de Freire como a cons -

ciência da situação real e concreta vivida como “princípio da democracia” e do modo de ser “hu-

mano” (1967, p. 7–8).

Assim, ao falarmos sobre a educação para a liberdade, em seu sentido terminológico, não 

podemos confundir com o questionamento das teorias e práticas pedagógicas15, nem tampouco 

deve ser vista próxima a uma liberdade individualista da perspectiva neoliberal16. Essa perspec-

tiva última de liberdade tende a contrariar os princípios de diminuição das desigualdades eco-

nômicas, da melhoria nas condições de vida das populações e de um ideal de sonho e esperança 

com respeito às diferenças, com possibilidades abertas a todos. 

A pesquisa orienta-se á identificação dos princípios da educação bancária, presentes na 

educação formal em Design de Interação,  reconhecendo que os elementos constitutivos  do  

bancarismo estão além da sala de aula e da prática docente, a partir da estrutura educacional,  

das políticas educacionais, das instituições, dos cursos e dos currículos, além do entorno socie-

dade e cultura. Todavia são reconstituídos e reforçados no cotidiano da prática educativa, por 

14 Termo apresentado em conversa por Freire a Gadotti, sobre aqueles/as estudantes que pretendem seguir seu 

pensamento e obra (GADOTTI, 2003). No livro “Pedagogia dos Sonhos Possíveis”, Freire afirma: “Reinventar Freire 

significa aceitar minha proposta de encarar a história como possibilidade” (FREIRE, 2015b).

15 A pedagogia Waldorf, conhecida  pelo princípio da educação para a liberdade, foi criada pelo educador/filósofo 

austríaco Rudolf Steiner, os princípios de uma educação aberta a formação do ser (ontologia), na conquista de 

autonomia e liberdade por parte dos estudantes, em uma perspectiva fenomenológica (conhecer para aprender). As 

aproximações e distanciamentos sobre os conceitos da liberdade na pedagogia Waldorf e no trabalho de Freire 

propostos por Bach Junior (2012) evidenciam as relações indivíduo e sociedade, suas tensões na construção de uma 

autonomia nos estudantes e na produção de uma liberdade coletiva (ou produção de si), da qual fala Freire em sua 

obra. Também a perspectiva apontada pelo educador Alexander Sutherland Neil, fundador da escola Summerhill e 

influenciado principalmente pela abordagem psicanalítica, desenvolve o conceito de liberdade do ser, da bondade e 

da fé, a partir de uma perspectiva também humanista e voltada para uma educação de crianças sem a “violência da 

pedagogia tradicional” – do cerceamento, das regras e do método de imposição de uma visão de mundo (GAUTHIER, 

2013, p. 220–221).

16 Na perspectiva de NETO (2004), a liberdade no contexto neoliberal da escola propõe o individualismo e ao já 

comentado bancarismo.
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meio das visões de conteúdo, da abordagem ao objeto do conhecimento e de modo evidente, na 

relação educador/a e educando/a (FREIRE, 2016).

Na concepção bancária, instituída como um instrumento da opressão maior produzida 

pelo sistema social-econômico político-cultural, o ponto central é a relação entre educadores e 

educandos/as,  pautado pelos mecanismos de reprodução e transmissão do conhecimento,  o 

que autor chama de “narrações” e “dissertações” 17(FREIRE, 2016, p.103).

A relação é estabelecida a partir da conexão entre opressores e oprimidos, em um siste-

ma de controle e dominação estabelecido por meio da dependência mútua – a existência (e mu-

dança) de um depende da existência de outro – constituindo-se nas diversas relações da estru-

tura social. 

Na educação, é a partir deste mecanismo de controle, de reprodução dos conhecimen-

tos estabelecidos, seja pelas instituições da educação formal e seus instrumentos (universida-

des, órgãos de área, matrizes curriculares, planos de aula, materiais didáticos de apoio, corpo 

docente) que se estabelece a educação bancária ao nível maior, estrutural (BOURDIEU, PASSE-

RON, 1975). Sua finalidade, é portanto, o mantenimento de estruturas de poder, o dificultar ao 

“pensar autêntico” e criador, promotor da transformação e da ação para a liberdade, para a hu-

manização (FREIRE, 2016, p.113).

A educação bancária se estabelece a partir de uma noção de realidade como algo dado, 

estático, a-histórico, a partir da qual as narrativas se estabelecem, de forma a desestruturar um 

processo de conhecer/atingir o objeto do conhecimento (FREIRE, 2016, p.103-104).

De modo sistemático quanto à sua estrutura de ação pelos opressores, a educação ban-

cária opera a partir da  teoria antidialógica, que se caracteriza como as categorias propostas 

por Freire: 1. A necessidade de conquista do oprimido – conteúdo e métodos variam, mas a 

opressão é constante; 2. A divisão para a dominação – ilhar  os oprimidos e criar cisões entre 

eles – cada um na sua, imersos em suas próprias realidades; 3. A manipulação – mecanismos de 

organização inautênticos, com participação de discurso para manter as pessoas onde estão; 4.  

A invasão cultural – penetração na visão de mundo, impondo seus modelos que freiam a criati-

vidade e inibem a expansão (FREIRE, 2016, p.113-121).

17 O conceito de “narração”, ou também encontrado como “narrativas”, parte do vocabulário da pedagogia crítica e será 

melhor apresentado por Peter Mclaren como os sistemas de dominação do conhecimento, a partir das relações 

entre natureza, ciência e tecnologia, que geraram ‘territórios’ discursivos para dar contorno a sociedade e a cultura , 

promovendo relações assimétricas de poder e controle, mantidas, estruturadas/reestruturadas e 

perpetuadas/descontinuadas pela educação, em sua concepção ampliada (1993).
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Entendo assim, a partir dessas definições, que a educação bancária é estabelecida tam-

bém por uma estrutura de controle da prática educativa, caracterizada por elementos contex-

tuais como: 1. conjuntos de saberes que estão cristalizados no tempo história, desconectados 

de suas fontes de produção e alienados dessas fontes devido a fragmentação e compartimenta-

ção; 2. a postura docente/profissional de distanciamento, hierarquia, como detentora exclusiva 

dos saberes e fazeres de uma área; 3. uma “margem de ação” oferecida aos educandos/as de 

“receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” (FREIRE, 2016, p.105). 

O enfrentamento do  bancarismo, todavia, pode assumir respostas múltiplas e comple-

xas, a partir da assunção do diálogo e colaboração como meios necessários para uma transfor-

mação da prática educativa orientada às concepções humanistas, como a liberdade, a autono-

mia e a esperança18, com as quais precisamos dialogar nas teorias e práticas em Design de Inte-

ração.

Dessa forma, ao fazer um diagnóstico da educação bancária a partir do mapeamento 

dos currículos, cursos e disciplinas, proponho uma comprovação desse diagnóstico a partir de 

uma experiência de vivência com estudantes da educação formal. Como mediação da reflexão 

sobre a obra de Freire, em específico o conceito de Esperança, proponho um conjunto de práti-

cas e recursos educacionais abertos (REA), que tratam sobre as relações do design e do proje-

to com a tecnologia, a cultura e a sociedade. Nesta vivência, afirmo ser necessário um espaço 

de discussão da categoria  Esperança, a partir da obra de Paulo Freire, que nos permita com-

preender como o projetar pode – se pode – criar barreiras aos sonhos e esperanças daqueles 

que estão à margem, e portanto, como refletir sobre nossas práticas de projeto – em requisitos,  

métodos, modos de fazer e pensar o design.

Ao final, apresento como proposta metodológica o desenvolvimento de outros recursos 

educacionais,  como potencialidades identificadas para estratégias de resistência,  a partir  da 

sala de aula, da docência e da relação com estudantes. Entendo que além das concepções for-

mais trazidas pelo texto em processo, esse é o objetivo de minha contribuição às práticas edu-

cativas para aqueles que estudam Design de Interação por meio de uma abordagem humanista. 

Entendo que para compreender e interferir na educação em Design de Interação é pre-

ciso assumir os contextos de produção de uma educação aberta e para a liberdade, voltada a re-

conhecer a educação bancária e como superação, assumir a liberdade dos/das estudantes, mas 

precisamente  a  partir  da  libertação  também  dos/das  educadores/as  envolvidos/as  nessas 

práticas educativas, por meio de reflexões que nos permitam juntos caminharmos para uma 

18 A partir da pesquisa de campo realizada para esta tese, apresentada no capítulo 3, tendo como base o conceito de 

esperança presente na obra de Paulo Freire. 
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humanização, aspecto primordial da conscientização crítica e da educação problematizadora, 

em Freire.

Para responder ao objetivo geral, defini que os objetivos específicos desta tese são: 1. 

Compreender as concepções de educação e o bancarismo a partir de Paulo Freire, correlacio-

nado-a com o Design de Interação; 2. Diagnosticar a educação bancária em Design de Interação 

por meio de uma visão sobre cursos, currículos, disciplinas e conteúdos de educação e a partir  

do reconhecimento da presença do Design de Interação na educação formal no Brasil; 3. Com-

provar o diagnóstico por meio de uma vivência de diálogo na educação formal, mediada por re-

cursos educacionais abertos sobre a concepção de esperança em Paulo Freire; 4. Promover es-

tratégias para uma educação crítica em Design de Interação, a partir de um conjunto de práticas 

e recursos educacionais abertos.

As recomendações pós-qualificação e o recorte apresentado, em negociação, auxiliaram 

a definir rotas que permitissem trabalhar em prazo e contemplar os desejos das produções e re-

flexões que tanto gostaria que emergissem19. 

1.1. Estrutura e percurso metodológico

A  partir  de  uma  abordagem  de  objeto  de  pesquisa  como  constructo (DESLAURIER; 

KÉRISIT, 2008) e não como uma realidade dada na pesquisa, apresento um mapeamento visual 

das trajetórias, as paragens e os desvios (FIGURA 1) realizados, considerando a possibilidade 

de pensá-la também como a trajetória da pesquisadora.À direita do eixo, demarco os temas e 

abordagens principais da tese, a partir das teorias e das práticas – vivenciadas em campo e pe-

los dados da pesquisa, e à esquerda, as fronteiras e temas periféricos da pesquisa – não apro-

fundados no trabalho mas parte da trajetória do doutorado, a partir de outras vivências.

Este trabalho reúne diversos modos de pesquisar (instrumentos) que listo: 1. Bibliogra-

fia e levantamento de periódicos de área (BOOTH, COLOMB, WILLIAMS, 2005); 2. Campo ou 

orientada às pessoas, a partir da elaboração do Diário de Reflexões feito com aporte ao concei -

to de sonda cultural (GAVER, DUNNE, PACENTI, 1999); 3. Oficina como prática educativa, ori-

entada a ação junto às pessoas (PAVIANI, 2009); 4. Entrevista posterior à oficina, como modo  

de compreender percepções sobre as vivências individuais dos/as participantes (BOOTH, CO-

LOMB, WILLIAMS, 2005); 5. Levantamento e análise quantitativa de dados de relatórios ofici-

19 A qualificação aconteceu em março de 2018, com a presença das professoras: Ana Lúcia Verdasca Guimarães 

(UTFPR, DADIN, Design); Natália Bueno (UTFPR-PG, Educação), Isabela Gasparini (UDESC, Informática), do 

professor Leonelo Almeida (UTFPR, DAINF) , da orientadora Marília Abrahão Amaral e orientador Luiz Ernesto 

Merkle (UTFPR – PPGTE e DAINF).
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ais, a partir de dados sobre currículos e disciplinas; 6. Produção das práticas e recursos educaci-

onais abertos (VASCONCELLOS, 2002). 

A descrição das metodologias específicas é aprofundada nos capítulos 2 e 5, para a con-

textualização de leitura, como uma narrativa temporal da experiência da pesquisadora. Essa es-
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colha, por ora, foi feita de modo a não desconectar os momentos da pesquisa e sua relação en-

tre o “criar, o recriar e o decidir”, em Freire, presentes nos dados e em suas análises. 

Como  comentado  anteriormente,  a  reorganização do trabalho  como  texto escrito  da 

tese foi feita de modo a privilegiar o discurso da prática – vivência anterior à teoria – de educa-

ção, design, design de interação, como um modo de adentrarmos o concreto vivido e depois, 

entender  o  entorno  produzido.  Portanto,  alguns  conceitos  apresentados  de  início,  para  dar 

apoio a leitura, acabam por ser aprofundados apenas nos capítulos posteriores. 

A primeira parte deste trabalho foi chamada de CONSCIÊNCIA, a partir do capítulo 2, a 

vivência em campo sobre esperanças e projeto, no capítulo 3 um mapeamento da educação em 

Design de Interação no Brasil e os indícios do bancarismo na educação formal, no capítulo 4 as 

teorias que abarcam as visões de educação crítica. Na segunda parte, chamada de AÇÃO, apre-

sento uma proposta concreta de atuação no espaço da educação crítica, a partir do capítulo 5 

com as práticas e recursos educacionais abertos e no capítulo 6, os apontamentos para uma ou-

tra educação em Design de Interação, como na Figura 2.

Opto por um modo de escrita em primeira pessoa em parte dos momentos do trabalho – 

assim como fiz nessa introdução, como modo de evidenciar a não neutralidade do texto e por 

entender que o discurso (como o exemplo das ciências sociais) não é menos científico por se fa-

zer ‘de dentro’. Não o faço de modo a creditar-me como autora exclusiva dessa narrativa – além 

das orientações – nas vozes de Luiz e Marília – também estão tantas outras, dos textos, dos pro-

fessores e colegas de pesquisa, das aulas, das histórias e das vivências. 
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PARTE 1

 CONSCIÊNCIA 
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 CAPÍTULO 2   A VIVÊNCIA EM CAMPO

Esperança e projeto: 
evidenciando as contradições 
a partir de uma vivência em contexto da 
educação formal

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, 
nos tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em que 
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico 
do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, 
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao 
risco e à aventura do espírito.

Paulo Freire, 1996,  p.69, em “Pedagogia  da Autonomia”.

Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e 
histórico.

Paulo Freire, 1992, em “Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido”.

Qual o conceito de esperança, na obra do educador Paulo Freire? Como 
podemos refletir sobre essa categoria no projeto de artefatos digitais 
computacionais, a partir das áreas de Computação e Design? Quais as 
possíveis contribuições dessa reflexão ao campo de Design de 
Interação?

O Design de Interação, enquanto área definida como um espaço do projetar, carrega 

práticas e teorias dos fazeres, os métodos e metodologias, das relações humanas entre os/as 

envolvidos/as na produção e no uso, suas separações e estratificações, os artefatos mediadores 

– computador, linguagem, código – bem como é caracterizada como uma área produtiva dos sa-

beres – os conhecimentos que dão base às teorias e o que se entende como o objeto do conhe -

cimento do projetar para a interação. Assim, entender e pensar o Design de Interação, princi-
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palmente aquele produzido no e com o espaço da educação formal, é um aspecto que esta tese 

se propõe, ao discutir o modo como se produz a educação na área. 

A partir de uma abordagem metodológica coerente com as práticas propostas pelas cor-

rentes da pedagogia freiriana, apresento um caminho que parte do mundo e dos sujeitos para a 

ciência, ou ainda, da experiência vivida para a teoria. 

Invertido por essa opção metodológica20, apresento neste capítulo inicial uma pesquisa 

de campo realizada a partir das  concepções de esperança presentes nas obras do educador 

Paulo Freire, definidas a partir de um entendimento da necessidade de discussão de aspectos 

humanistas e de concepções ampliadas de projeto, cultura e sociedade.

Como ponto de partida para a discussão e entendimento das visões presentes nos dis-

cursos de estudantes e professores/as – no contexto da educação superior formal, propus uma 

experiência piloto (que chamo de vivência) mediada por recursos educacionais abertos, para re-

lacionar temas e pessoas. Para a discussão sobre como “Projetar para a Esperança”, foi elabo-

rado um “Diário de reflexões”,  como parte de uma “Oficina”  com estudantes,  educadores e 

educadoras de áreas tecnológicas envolvidas com o projeto de artefatos digitais computacio-

nais – Computação, Design e Engenharias.

 Em questionamento as práticas instituídas dentro de um modelo prescritivo, voltado a 

uma educação bancária, que privilegia o conteudismo frente a produção de uma consciência 

crítica  (FREIRE,  2016,  p.  111–112) pretendi com este estudo vivenciar as possibilidades de 

abordar as práticas abertas e para a liberdade em educação, na compreensão da natureza ética  

de mulheres e homens em seus processos de aprender, e a partir das reflexões sobre o tema es-

perança, na concepção humanista de Paulo Freire.

Nesta estrutura de texto, apresento: [2.1] as bases teóricas sobre o conceito de esperan-

ça em Freire;  [2.2]  a metodologia de produção dos recursos desenvolvidos para a experiência 

de pesquisa piloto;  [2.3]  os relatos das interações sociais com os diários e as oficinas e suas 

análises; [2.4] e as reflexões sobre a pesquisa piloto.

O tema  esperança  aparece em várias obras de Freire. Freire acreditava que podemos 

transformar a realidade através das nossas ações no mundo, em combate a um discurso fatalis-

ta e opressor que aponta que ‘não há futuro possível’,  ou ainda, ‘não é possível mudar nada’.  

20 Realizado como parte da qualificação como uma finalidade da pesquisa/tese, tomei como opção da narrativa 

estabelecer uma relação do concreto para as teorias, considerando o aprofundamento teórico que se deu após a 

vivência em campo. A partir de uma metodologia dialética – como forma de produção de um pensamento sobre o 

fazer e a prática possível – do concreto, ao abstrato, e um retorno ao concreto (VASCONCELLOS, 1992).
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Como seres inacabados e em constante transformação, de si e da realidade ao redor, somos se-

res naturalmente de esperança (FREIRE, 1992).

A partir das concepções de esperança em Freire entende-se a relação da atividade de 

projetar como uma ação humana transformadora, seja em favor das relações humanas, ou 

causadoras das desigualdades que criam barreiras e limitam as esperanças e sonhos das pes-

soas. 

Sugerir reflexões sobre uma abordagem de recomendações para um projeto de artefa-

tos computacionais que considera a esperança como categoria ou requisito parte de uma con-

cepção da ação cultural de projetar como ação transformadora, de uma sociedade desigual para 

uma sociedade de oportunidades. Em Freire, estamos afirmando o potencial de transformação 

da ação e se a ação cultural é prática da cultura e da história como formas de conscientização  

em relação às opressões, podemos sugerir uma relação com o projeto que se baseia também 

nessa ação cultural de libertação. 

Todo projeto é também um ato de esperança.  A atividade humana de projetar tem por 

características uma localização temporal e histórica. A partir desse olhar para o ato de projetar,  

recorro às categorias sobre a obra de Freire como possibilidades de pensar um projetar para a  

esperança, tendo essa perspectiva como reflexão para uma ação cultural transformadora da so-

ciedade. 

Na  tomada  de  consciência  pessoal  dos/das  estudantes  quanto  às  barreiras  que  se 

impõem às esperanças individuais e coletivas, pode-se identificar cenários cotidianos e de pro-

jeto que podem estar  criando-reforçando ou  minimizando-eliminando tais barreiras por meio 

dos requisitos de uso e/ou produção dos artefatos. 

Projetar para a esperança pode significar, também, uma atividade que permita as trans-

formações sociais desejadas e sonhadas no coletivo, a partir da conscientização de um projeto 

em colaboração com as pessoas, considerando os problemas e as contradições presentes nos 

contextos, e as soluções sonhadas para esses problemas. 

Apresento a metodologia de desenvolvimento dos recursos, os conceitos de partida para 

a elaboração do material e os resultados de produção. Também o planejamento e produção dos 

instrumentos como recursos, quanto à utilização dos mesmos como um recurso educacional 

aberto (REA). Ao final, proponho minhas contribuições esperadas e a continuidade da pesquisa 

qualitativa com os recursos, entendendo a impossibilidade de generalizações para outros con-

textos ou a produção de dados quantitativos sobre esse momento da pesquisa (DESLAURIER; 

KÉRISIT, 2008).
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2.1 O conceito de esperança na obra de Paulo Freire

No contexto de uma sociedade como a nossa, os futuros possíveis são determinados pela 

globalização do capitalismo, como o único modo de vida de mulheres e homens de um tempo.

 Segundo Octávio Ianni (1992), o neoliberalismo como modelo político de organização 

de sociedade, a partir da economia, e também de suas correlações sociais e de operação do po-

der após a Guerra Fria, são “uma expressão da economia política da sociedade global”, confor-

mada a partir de seus embates “contra o estatismo, o planejamento, o protecionismo, o socialis-

mo, em defesa da economia de mercado, da liberdade econômica concebida como fundamento 

da liberdade política, condição de prosperidade coletiva e individual” (1992, p.139). 

Todavia,  o aparente enfrentamento de um liberalismo clássico,  justificado  através do 

lema “de que a liberdade econômica é o fundamento da liberdade política” opera a partir de 

uma relação de dominação e controle exercida pelas instituições mundiais (financeiras, políti-

cas, sociais) atuando nas democracias e impondo regras e controles às forças de mercado, às le-

gislações e aos setores sociais (1992, p.140)21. 

Neste contexto de controle social, as  subjetividades dominantes controlam os sonhos  

dominantes (NETO, 2004), como a disputa de um emprego, o sucesso profissional e a ascensão  

financeira, como se esses fossem os únicos sonhos possíveis.

Como nos aponta o educador Elydio dos Santos Neto (2004), o indivíduo,  refém de si  

mesmo, perde a possibilidade da esperança e do sonho, a partir do projeto de uma sociedade  

disciplinar e de controle. Se a disciplina dos corpos não é suficiente para o projeto neoliberal, a 

colonização da alma, dos desejos, dos sonhos e das esperanças torna-se o mecanismo de produ-

ção de sujeitos que perderam sua capacidade de se produzir, de construir seu próprio conheci-

mento e de se fazer presentes numa história de transformação.

Em um contexto como esse, negam-se também a história e a construção das subjetivida-

des,  bem como  os pressupostos  de  crença  no  novo  e na esperança  como  possibilidades de 

transformação da sociedade vigente para uma sociedade mais humana.

21 Além dos controles operados, e embora sua ação se estenda de modo sistematizado e em escala global nos modos de 

vida social, o neoliberalismo não faz enfrentamentos aos fascismos e outros modelos de estado autoritário, pois 

segundo Ianni: “sob o capitalismo global subsistem e desenvolvem-se as contradições entre setores da classe 

dominantes, em escala nacional e mundial. O mesmo processo de desterritorialização, que está na essência do 

capitalismo global, desafia e confunde setores burgueses em diferentes segmentos nacionais e internacionais das 

cadeias do capital em geral” (p.144-145) (IANNI, 1992).
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 Nessa percepção, a esperança é a categoria a ser considerada, conforme aponta Neto 

(2004, p.54) como antídoto e como estímulo das práticas educativas, constituindo-se uma “qua-

lidade fundamental para educadores que desejam contribuir na construção de respostas aos 

problemas do presente” (p.61). Assim, a esperança é vista, em conjunto com as ações transfor-

madoras, como estímulo necessário para “ampliar a visão e estabelecer resistências” no contex-

to neoliberal da educação. Como afirma Neto: 

Por tudo isso, a esperança é um antídoto à colonização neoliberal da alma e é, 
ao mesmo tempo,  estímulo à  construção de um outro mundo,  quem  sabe 
mais dialogal, mais aberto às diferenças, com maior capacidade de justiça e 
de solidariedade (NETO, 2004, p. 60).

Assim, ao buscar o conceito de esperança em Freire, presente de modo forte e categóri-

co em várias obras e fundamental para a construção da epistemologia do autor, busca-se um 

modo de compreender as manifestações e entendimentos que o termo tem no diálogo de suas 

pedagogias. 

A esperança, em Freire, pode ser “educada”, por nós mesmos e por outros, todavia, preci-

sa ser aliada a outras ‘forças’ na constituição dos sujeitos no mundo.

Primeiro, é preciso compreender que, em Freire, a esperança é orientada a ideia de mo-

vimento, não de espera. É o caminhar, rumo a algo ‘da natureza do humano’, pois a esperança se-

ria o natural do ser humano, em contraponto à desesperança, o não natural. Nas palavras do au-

tor, é preciso ter um certo tipo de esperança necessária à ação, como diz:

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem 
gente que tem esperança do verbo esperar.  E esperança do verbo esperar 
não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, es-
perançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante,  
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo (FREIRE, 1992).

Já a desesperança é considerada um  desvirtuamento do humano, pautada a partir das 

concepções impositivas de  barreiras limite em uma  realidade a-histórica. Ressalta-se assim a 

perspectiva histórica de esperança de Freire, já que a ideia instrumental de futuro, ou determi-

nista, não considera a perspectiva de ação transformadora. Para o autor:

A desproblematização do futuro numa compreensão mecanicista da História, 
de direita ou de esquerda, leva necessariamente à morte ou à negação auto-
ritária do sonho, da utopia, da esperança. É que, na inteligência mecanicista 
portanto determinista da História, o futuro já é sabido. A luta por um futuro 
assim a priori conhecido prescinde da esperança (FREIRE, 2014, p.73).
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Para Freire, é necessária a consciência da ação transformadora, na reflexão pessoal e co-

letiva sobre as condições concretas da existência. A história e a produção de cultura pelas pes-

soas são pontos de reflexão relevantes sobre a construção da realidade e do futuro, noções que 

geram percepções sobre a transformação possível da sociedade e relação com as barreiras que 

impedem essas transformações. Para Freire, “(…) a pessoa conscientizada tem uma compreen-

são diferente da História e de seu papel.  Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para 

mudar o mundo (FREIRE, 1996)”.

A pessoa conscientizada, para Freire, é ativa na transformação da realidade a partir de 

sua visão ‘esperançosa’ das pessoas e na vida, no enfrentamento otimista dos obstáculos e das 

injustiças de uma sociedade que se impõe como desigual e assimétrica nas condições sociais e 

econômicas de seus participantes.

Porém, cabe dizer que a pessoa conscientizada não é uma condição dada, mas constitu-

inte de uma relação de diálogo, de troca e de reflexão em movimento, que levam a uma percep -

ção das relações de opressão da qual fazem parte e assim, no reconhecimento dessas relações  

(ou condições) permitem outros movimentos – de libertação, de transformação, de mudança, 

de enfrentamento, descritos por Freire (1980).

Para os educadores da pedagogia crítica Peter Mclaren e Henry Giroux  (1997) é pelo 

conceito principal de  conscientização em Freire que se mantém a relação com a esperança, 

com o sonho e a utopia. A conscientização contém a esperança como constituinte a partir da re-

lação dialética entre ambas que promove o “choque do novo”, do que “vem a ser”, na perspectiva 

de futuros possíveis e apontando para a transformação como possibilidade.

Também na análise dos educadores, a esperança em Freire vai além de uma emoção e 

percepção de futuro e é caracterizada em  três categorias (ou manifestações e percepções de 

esperança): ela é uma forma de  intencionalidade cognitiva, de asserção ontológica e de cons-

ciência antecipatória (1997, p. 302–303). 

A primeira, a intencionalidade cognitiva, diz respeito a abordagem ao objeto do conhe-

cimento, que é visto como inacabado e em constante construção por Freire. Significa a afirma-

ção da possibilidade de autoria na construção e reconstrução dos conhecimentos necessários 

para a permanente constituição dos sujeitos no mundo (GIROUX; MCLAREN, 1997, p. 302). 

Essa postura pode ser observada pelo modo como aproximo-me dos objetos do conheci-

mento. Qual a intenção quando me aproximo de um tema de estudo? Se creio que conhecimen-

to não é algo dado, imutável, fechado e acabado, aproximo-me com “curiosidade epistemológi-

ca” - termo advindo de FREIRE (2015) e, portanto, essa curiosidade em encontrar o conheci-
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mento é compreendida como esperança. Se creio também que posso questionar, transformar, 

repensar o conhecimento do qual aproximo-me, como ser da história, com ação transformado-

ra, portanto, com esperança.

A segunda, a asserção ontológica, tem relação com a produção de si e a noção de mulhe-

res e homens como seres históricos e agentes de transformação. Significa a afirmação do modo 

de ser humano, inacabado e inconcluso, num mundo que é aberto à história enquanto possibili-

dades (GIROUX; MCLAREN, 1997, p. 302). 

 A consciência antecipatória relaciona-se com a perspectiva que sonho e utopia trazem 

para a produção de realidade, na ideia de que são propiciadoras da ação transformadora. Signi-

fica a afirmação de que ser humano move-se em função daquilo que não existe, a não ser em sua 

imaginação, como modo de ‘sonhar’ o futuro, o próximo passo, o desenrolar das ações no mun-

do (GIROUX; MCLAREN, 1997, p. 303).

Observamos essa categoria por meio das utopias, que estimulam o pensar e o agir do su-

jeito no mundo a partir da reflexão problematizadora, crítica e imaginativa do seu próprio dese-

jo. A utopia atua com a razão, com o desejo e com a imaginação (GIROUX; MCLAREN, 1997).

Com suporte das concepções críticas de esperança, observei a oportunidade de discus-

são sobre a atividade de projetar a partir de uma possibilidade de ampliação das categorias de 

estudo para a abordagem em Design de Interação. 

Projetar com esperança e para a esperança,  a partir dessas três concepções, exige o 

exercício de encontrar novas concepções de projeto, método, metodologia e pessoas, a partir 

de uma reflexão crítica quanto a atividade de projetar e suas implicações nas esperanças e so -

nhos das pessoas com e para quem se projeta, em uma visão ética, política e cultural da ativida-

de de projetar artefatos computacionais. 

Nessas três abordagens, parte-se de uma concepção de conhecimento e da ação, junto 

ao desejo, ao sonho, à imaginação e à fantasia, bem como insere a esperança como ação trans-

formadora de sonhos coletivos. 

O projeto de esperança de Freire, como proposta de enfrentamento das condições limi-

tes e  das barreiras impostas  (FREIRE,  1967),  nos promove uma  reflexão  da necessidade  de 

ação: o que “está por vir” só virá com nosso movimento em sua direção.

 A articulação das esperanças e sonhos ‘pessoais’  do projeto neoliberal  são focadas no  

individualismo social   (NETO, 2004).  Não permite sonhos e esperanças fora das identidades 

‘oferecidas’ pelo projeto, nem tampouco permite a manifestação das diferenças fora das identi-
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dades aceitas e assumidas na visão dominante. São projetos de desesperança, a partir do mo-

mento que não permitem manifestações fora dos interesses hegemônicos, negam a possibilida-

de do novo e reforçam os mecanismos de controle e reprodução social.

Essas identidades, manifestadas na cultura material como ponto de análise dos artefatos 

computacionais, não podem oferecer senão reproduções de si mesmas, na produção de artefa-

tos que replicam ou reforçam os modelos do individualismo neoliberal, a falta de esperança e de 

sonho das pessoas, a destruição das utopias coletivas de transformação social e do otimismo  

humanista de crença na solidariedade e na participação da sociedade. 

Também neste projeto  de desesperança, a educação tem papel decisivo. A renúncia da 

própria autoria, da capacidade de leitura do mundo, da possibilidade de defender um projeto di-

ferente de uma visão dominante dentro da sociedade e de se constituir como autônoma são 

apontamentos que emergem das realidades de educadores/as e estudantes , e um contexto uni-

versitário desumanizador (NETO, 2004).

Educadores/as e estudantes sem esperança, ou que aderem sem críticas ao projeto neo-

liberal, tendem a compreender o mercado como única finalidade da produção de conhecimen-

tos (GENTILI, 1996), sem questionar as ‘verdades únicas’ apresentadas por teorias e métodos 

de projeto, sem produções coletivas e participativas de conhecimento fora do hegemônico ou 

de área, sem interesses por temas como a solidariedade, a esperança e o sonho relacionadas às 

suas áreas de ‘origem’. 

Para Neto (2004, p. 59), mesmo aqueles que desgostam desse projeto ainda podem não 

ter ânimo ou forças para questionar e se posicionar na construção de outros modelos de conhe-

cimento e pensamento. No contexto da universidade, isso se reforça pelas pressões de uma es-

trutura já preparada e moldada a não-ação, com currículos, sistemas e mecanismos de controle 

consolidados (BOURDIEU; PASSERON, 2014).

Como aponta Giroux (FREIRE et al., 2014), a esperança em Freire é tanto um modo de 

imaginarmos um futuro diferente, como também um encontro pedagógico para o desejo de 

transformação pessoal de educadores/as:

Para Freire, a esperança é uma prática de testemunho, um ato de imaginação 
moral que encoraja educadores progressistas e outros a firmarem-se na mar-
gem da sociedade,  de  pensar  além  das configurações de  poder  existentes 
para que se possa imaginar o impensável em termos de como se pode viver 
com dignidade, justiça e liberdade (GIROUX, 2014, p.17-18).
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É portanto, a partir dessa reflexão sobre a esperança, que percebo a necessidade de arti-

culação ao contexto pretendido. Para Freire, é pela educação que “anuncia e denuncia”  (FREI-

RE, 2015b) que podemos pensar em uma revolução cultural constante. A qual coloca em movi-

mento as pessoas na crítica de suas condições e relações com o mundo que as cerca, e principal-

mente que apontam de modo otimista para uma realidade mais justa e mais humanizada.

2.2 Como foi elaborado o piloto “Projetar para a Esperança”

De modo a contemplar uma experiência de interação social envolvendo o uso de recur-

sos e dessa forma produzir reflexões sobre as questões pedagógicas e da prática educativa, a 

metodologia foi construída para permitir um conjunto de instrumentos e estratégias para a vi-

vência da pesquisadora em campo, para a construção do objeto da pesquisa e para uma reflexão 

crítica da pesquisa bibliográfica específica (DESLAURIER; KÉRISIT, 2008).  Esse conjunto com-

preendeu aspectos de uma pesquisa qualitativa e aspectos produtivos dos recursos. 

Como metodologia delineada para o conjunto das pesquisas, esta pesquisa piloto teve 

natureza qualitativa, com o objetivo de aprofundar processos e fenômenos complexos, compor-

tando ‘faces’ distintas de práticas, teorias e métodos. A pesquisa tem intenção de descrever de-

terminadas práticas e explorar questões sobre a natureza dessas práticas—entender e familia-

rizar-se com pessoas e suas preocupações (DESLAURIER; KÉRISIT, 2008).

Sobre o objeto da pesquisa, reforço o compromisso com o caráter construtivo do objeto 

ao longo de um projeto, em negociação com o aprofundamento da bibliografia e a pesquisa de  

campo, propondo dois modos de concepção da construção que envolve dinâmicas distintas: “do  

conhecer para modificar, do conhecer para conhecer melhor” (DESLAURIER; KÉRISIT, 2008). 

A experiência de campo não pode ser vista apenas um reflexo das teorias, mas um apro -

fundamento do conhecimento do tema, para que estes não estivessem à margem em suas espe-

cificidades. Essa negociação estabeleceu as bases epistemológicas dialéticas da pesquisa (GA-

DOTTI, 2012), na construção de um objeto que fizesse sentido em contexto (GADOTTI, 2003).

A amostra do estudo de caso com estudantes foi de tipo não probabilístico, de caracte-

rística intencional, com a finalidade de compreender práticas educativas—em diálogo com ela. 

A diversidade das amostras corresponde a públicos da educação formal correlatos às áreas de 

projeto: design, engenharias, computação, de perfil público e privado quanto às instituições – 

UTFPR e PUC-PR, ambas na cidade de Curitiba.
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Na metodologia de produção dessa experiência, estabeleci estratégias relativas aos as-

pectos de conceituação, produção e usos, nos aspectos textuais e da forma dos recursos, utili-

zados em contexto como instrumentos da pesquisa qualitativa. 

Quanto à conceituação textual, a revisão bibliográfica sistemática (BOOTH; COLOMB; 

WILLIAMS, 2005) permitiu pesquisar a categoria esperança  na obra de Paulo Freire e de um 

conjunto de autores, considerando o conceito de esperança como parte imprescindível da pers-

pectiva humanista e progressista do autor (GIROUX; MCLAREN, 1997; GIROUX, 2003).

Na primeira etapa, o Acervo Paulo Freire22 serviu de referência para a busca de relatos 

de jornais, revistas e outros periódicos. Nesta etapa, foi produzida uma listagem de referência 

na ferramenta de indexação Zotero23, preparada para a distribuição aberta.

Na segunda etapa, foi feita uma leitura documentada da obra Pedagogia da Esperança 

(FREIRE, 1992) articulando os aspectos da obra – trajetória de vida, experiência no exílio, infân-

cia e violência como partida da obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987) , as lutas dos movi-

mentos sociais e a educação.  Como resultado, produzi um roteiro de leitura para aprofunda-

mento da obra que permitiu correlacionar temas e interesses aos estudos da interação24. Esse 

exercício de leitura permitiu-me estabelecer pontos de contato da obra com o contexto de pro-

jeto, pela transposição dos temas e abordagens de Freire com o conhecimento para as dinâmi-

cas de produção de artefatos (APÊNDICE A).

Na terceira etapa, de leitura ampliada a outras obras, um conjunto de fundamentações 

sobre o conceito de esperança em Freire foram utilizadas na revisão bibliográfica.

Já a produção textual dos recursos tem fundamento na proposta de codificação e deco-

dificação, de Freire (FREIRE, 1967), articulando as características do gênero literário e tom, em 

consonância com os objetivos pedagógicos dos recursos. 

22 O Acervo Paulo Freire é um repositório das documentações sobre e da obra do autor, bem como referências das 

citações de suas obras, fotografia de arquivo e diversas documentações disponíveis a pesquisadores da obra. 

Durante o período de realização da oficina (entre agosto e setembro de 2017), a plataforma do Acervo Paulo Freire 

ficou fora do ar. Algumas referências não puderam ser resgatadas, como recortes de jornais e revistas, por exemplo. 

Mas posteriormente tive acesso e resgatei outros itens – como os artigos de revista comentando a obra Pedagogia 

da Esperança. 

23 O Zotero é uma plataforma aberta e livre para indexação de publicações, a partir de perfis de usuários e temas de 

pesquisa e interesse científico. No Zotero, criei a categoria: Esperança – Acervo Paulo Freire. Apêndice.

24 Criei um documento inicial de apoio a leitura à Pedagogia da Esperança, apontando correlações iniciais do capítulo 1 

do livro com temas emergentes em Design de Interação. No Drive: Roteiro de leitura para a obra Pedagogia da 

Esperança. 
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A escolha de frases e a produção textual nunca são aleatórias — ou neutras, quanto ao 

sentido de uso: neste caso, evocam intenções desejadas, trazendo sentido aos questionamen-

tos produzidos nos contextos individuais para o ampliado da reflexão coletiva.

Quanto à conceituação formal, a necessidade de aproximação dos aspectos comunicaci-

onais do design a uma linguagem dos/as estudantes e educadores/as e a possível transformação 

dos  recursos  de  pesquisa em recursos  abertos  foi  determinante ao definir  aspectos  visuais 

como: uma pauta estrutural organizada em hierarquias tipográficas; a disposição dos elementos 

de leitura conforme uma matriz única e de repetição entre os itens; um formato físico facilitado 

ao transporte e acondicionamento; a escolha de materiais de baixo custo e de possibilidade de 

replicação por meios não profissionais (impressão de baixo custo).

Ainda sobre a conceituação, os aspectos produtivos do REA foram considerados, ao de-

terminar: o uso de softwares livres e formatos abertos de arquivo; a utilização de tipografia 

aberta em licença de uso e de código aberto e o uso de imagens licenciadas em Creative Com-

mons ou de Domínio Público. 

Quanto à produção dos recursos, foram utilizados softwares livres (Inkscape e Libre Of-

fice), em paralelo a plataformas gratuitas (Google Fonts e Drive). Um briefing (ou guia de design) 

foi utilizado para dar apoio a produção dos recursos. Todas foram produzidas integralmente 

pela pesquisadora. 

Para o material impresso (diários), após a criação e testes de leiaute, foram impressos em 

gráfica rápida, em materiais escolhidos e disponibilizados pela pesquisadora.

Para os materiais digitais (slides), a produção também seguiu o mesmo briefing, disponi-

bilizados via Drive aos participantes durante as oficinas.

A produção de uma página web em plataforma de blog25 também foi parte dos recursos 

produzidos, como forma de garantir a disponibilização de recursos digitais acompanhando os 

recursos impressos. Nesta plataforma, vídeos e outros textos foram disponibilizados aos parti-

cipantes durante a pesquisa, acompanhando principalmente o tempo dos diários (semana). Na 

Figura 3, estabeleço um resumo do processo de elaboração da pesquisa de campo.

25 O primeiro blog criado como apoio aos recursos foi feito a partir da plataforma CMS Tumblr. Disponível em: 

http://rea-di.tumblr.com Autoria pessoal. 

http://rea-di.tumblr.com/
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Compreendo que as questões de formato e entrega do material são apenas parte do 

processo produtivo, considerando as questões de reprodução, acesso e distribuição dos recur-

sos, enquanto parte de uma pesquisa qualitativa. As considerações sobre o uso se aprofundam 
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na análise final deste capítulo, por meio da análise das entrevistas e dos Diários de Reflexões di-

gitalizados. 

Quanto aos aspectos de uso, a delimitação dos participantes da pesquisa, como recorte 

do piloto, foi essencial para os aspectos determinados acima, sem os quais não se poderia esta-

belecer um diálogo possível.

Esse conjunto de práticas foi revisitada a partir de novas orientações de práticas e usos 

durante os estudos pós-qualificação, apresentadas no capítulo cinco26. 

2.2.1 O Diário de Reflexões sobre Esperança

Para gerar as reflexões acerca do conceito de esperança no momento da discussão cole-

tiva na oficina presencial, decidi que seria necessário estabelecer um diálogo anterior, que per-

mitisse ao estudante, educador e educadora um contato maior com o tema e a possibilidade de 

traçar suas reflexões individuais antes de torná-las coletivas.

 Apresentar os conceitos por meio de uma abordagem individual, que pudesse envolver 

as  percepções  e  experiências  pessoais  por  meio  de  uma  experiência  mediada  pelo  design  

(MARKOPOULOS et al., 2016) foi a solução encontrada para a produção do instrumento/recur-

so.

Nas pesquisas em Design de Interação e IHC, a técnica da sonda cultural (GAVER, BILL; 

DUNNE; PACENTI, 1999) é uma proposta mais aproximada da abordagem desejada, ao apontar 

para o uso de múltiplos recursos gráficos (diários visuais, mapas mentais e esquemas, palavras 

recortadas, folhas para escrita, …) e como uma ferramenta de pesquisa qualitativa considerar 

questões  como a cultura dos envolvidos na pesquisa além dos discursos  (BURROWS; MIT-

CHELL; NICOLLE, 2015). A liberdade de interpretação e usos frente as  ferramentas tradicio-

nais (GAVER, et al., 2004) e a perspectiva de ganhar novas abordagens sobre o tema por meio  

de um design inspirador e comunicativo (MCDOUGALL; FELS, 2010) foram aspectos de rele-

vância para a pesquisa utilizando a técnica.

Na perspectiva discursiva (VIEIRA, 2001), o diário é um instrumento de coleta de dados 

que permite resgatar percepções temporais sobre assuntos e fatos. Sua utilização nas pesqui-

sas qualitativas das ciências sociais é geralmente associada ao diário de campo do/a pesquisa-

dor/a ou etnógrafo/a. Conforme aponta VIEIRA (2001), é um material de documentação, apoio 

26 Na qualificação, com a recomendação da banca, assumi após a vivência que da ferramentas de pesquisa criadas, de 

fato, também são práticas e recursos educacionais abertos. A oficina apresentada no capítulo 2 foi novamente 

replicada, em outro formato, com o Grupo de Pesquisa XUÊ.
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e registro que “serve de sinalizador para que o(a) pesquisador(a), muitas vezes, deva refazer 

percursos, aprofundar pontos da pesquisa ou até mesmo mudar a direção da investigação”(VI-

EIRA, 2001, p. 98). Diferente deste uso do(a) pesquisador(a) social, a finalidade de diário do(a) 

pesquisado(a) têm finalidade de permitir o registro da experiência vivida, evocando a tradição 

do ‘contar para si’  (VIEIRA, 2001, p.  96). Portanto, permitiu uma experiência mais pessoal e 

aprofundada do sentido das palavras e da conceituação pessoal, a partir da perspectiva freiria-

na de “dizer a sua palavra” em seus modos e discursos (FREIRE, 1967, p. 111), entendida tam-

bém como a busca de um “tema gerador” (FREIRE, 1968).

Em relação às perspectivas pedagógicas, a intenção de apresentar aos estudantes con-

ceitos e textos do autor por meio de reflexões diárias, em aspectos graduais de complexidade e 

imersão no tema, foram mecanismos encontrados para a produção dos conteúdos. 

Uma primeira versão de estudo foi produzida como ensaio para textos e linguagem gráfi-

ca, pretendo estabelecer uma apresentação da obra do autor (APÊNDICE B).

 2.2.2 Elementos formais do Diário de Reflexões

O diário, ou sonda, é composto de cinco folhetos coloridos, um para cada dia, em forma-

to A5, e dois envelopes contendo ‘palavras’ recortadas em papel adesivo para usos nos dias 1 e  

2 (FIGURA 4). O kit é entregue dentro de um envelope impresso com as instruções para o uso 

(APÊNDICE C).

Cada folheto foi diagramado dentro de uma estrutura visual contendo informações so-

bre o tema, uma ou mais frases de inspiração, um breve descritivo sobre o conceito e uma orien-

tação de prática envolvendo o/a pesquisado. Na parte interna propõe a realização da atividade, 

com espaço para anotações. No verso, a identidade visual dos recursos e uma pergunta ou frase 

de reflexão são trazidas como forma de fechamento e abertura para o novo ‘dia’ ou atividade.

Para o projeto gráfico, foi criado um guia de tipografia e cores  (guia de design), para 

apoio das versões abertas e das novas produções a serem elaboradas no futuro (APÊNDICE D).
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Quanto à linguagem gráfica, foi estabelecida uma identidade de apoio a identificação do 

material, por meio de um leiaute estruturado em seções (FIGURA 5)  - o dia a ser feito, o título 
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da atividade, uma ou mais frases de inspiração de autores das áreas de projeto ou de Paulo Frei-

re, o corpo do texto contendo conceitos ou uma breve explanação sobre o tema, a recomenda-

ção de como proceder com a atividade, e um rodapé com uma leitura ou um vídeo complemen-

tar sugerido. Essa configuração variou conforme o tema e a atividade sugerida (APÊNDICE E).

2.2.3 Conteúdos e objetivos

A partir das reflexões e temáticas percebidas na pesquisa bibliográfica, foram estabele-

cidos os eixos condutores para as discussões desejadas, organizados em cada dia do diário. A 

versão resumida do conteúdo e intenções, em sua sequência.

Dia 01 – Esperança, sonho, projeto e futuro: A proposta é fomentar a reflexão sobre o 

senso comum e o conceito crítico de esperança e suas relações com os outros termos, por meio 

do reconhecimento e da palavra . Um conjunto de palavras (tabela1) pode ser usado como pon-

to de partida para a construção do mapeamento de conceitos e outras intervenções podem ser 

feitas pelos participantes, como apoio da atividade (FIGURAS 6 e 7).

Tabela 1: Palavras de apoio a atividade do diário 1, elaboradas a partir da literatura.

Trabalho Liberdade Autonomia Solidariedade Igualdade Diferença Mudança

Luta Família Amizade Sucesso Satisfação Reconhecimento Conscientização

Fonte: Autoria própria (2016).
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Figura 6 - Parte externa do folheto do Diário de Reflexões do dia 1. 

Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 7 - Parte interna do folheto do Diário de Reflexões do dia 1. 

Fonte: Autoria própria (2016).
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Dia 02 – Projetar com esperança: Ao trazer certos conceitos de projeto e futuro, são es-

tabelecidas relações sobre a produção de artefatos e os sonhos e esperanças individuais e cole-

tivos (FIGURA 8). São utilizadas frases em uma matriz “Sonho de muitos, Sonhos de alguns, Es-

perança de muitos, Esperança de alguns”, com apoio das palavras do envelope 2 (tabela 2).

Tabela 2: Palavras de apoio a atividade do diário 2, elaboradas a partir da literatura.

Educação Acesso Oportunidade Ação Poder Partilha Ação

Comida Abrigo Segurança Afeto Paz Justiça Voz

Fonte: Autoria própria (2016).

Dia 03 – De que esperança estamos falando: São apresentadas as três categorias da es-

perança na obra de Freire (GIROUX; MCLAREN, 1997) para a reflexão sobre exemplos do coti-

diano. Questiono aqui a relação dessas visões/categorias com a produção de conhecimentos, 

apresentando o conceito de esperança a partir da leitura do texto (FIGURA 9).

Figura 8 - Parte externa do folheto do Diário de Reflexões do dia 2. 

Fonte: Autoria própria (2016).
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Dia 04 – Design de Interação e as esperanças das pessoas:  As áreas de DI e IHC são 

brevemente contextualizadas, propondo uma reflexão sobre artefatos computacionais e as es-

peranças das pessoas. Como prática, sugiro um diálogo informal documentado com texto, a par-

tir da concepção da pesquisa de campo – do olhar para a esperança do outro/a (FIGURAS 10 e  

11).

Figura 9 - Parte externa do folheto do Diário de Reflexões do dia 3. 

Fonte: Autoria própria (2016).
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Figura 10 - Parte externa do folheto do Diário de Reflexões do dia 4. 

Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 11 - Parte interna do folheto do Diário de Reflexões do dia 4. 

Fonte: Autoria própria (2016).
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Dia 05 – Futuros possíveis: o inédito viável:  Apresento resumidamente o conceito de 

Freire sobre o inédito viável. Como proposta, sugiro uma elaboração escrita de uma ‘carta aber-

ta’ aos projetistas para Projetar para a Esperança (FIGURAS 12 e 13).

Figura 12 - Parte externa do folheto do Diário de Reflexões do dia 5. 

Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 13 - Parte interna do folheto do Diário de Reflexões do dia 5. 

Fonte: Autoria própria (2016).
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Na tabela 3, apresento os objetivos estruturados de cada dia do diário, o questionamen-

to a ser feito para os/as estudantes, o modo ou forma de questionamento, as expectativas e por 

fim, quais dados serão analisados pelo recurso, visto como um instrumento de pesquisa.

Tabela 3 - Conteúdos, objetivos, instrumentos e análise dos Diários de Reflexões.

TÍTULO (DIA) CONTEÚDO OBJETIVOS O QUE SERÁ 
PERGUNTADO

DE QUE FORMA 
SERÁ 
PERGUNTADO

O QUE SE 
ESPERA

DADOS A 
SEREM 
ANALISADOS

Dia 01:
Esperança, 
sonho, projeto 
e futuro – 
Folheto Rosa

Introdução ao 
tema, significados 
pessoais dos 
termos, relações 
entre esperança, 
sonho, projeto e 
futuro. 

- Apresentar o 
tema esperanças, 
a partir da 
relação de 
significação dos 
termos e 
interpretação 
dos sentidos de 
modo relacional: 
esperança, 
sonho, projeto e 
futuro.
-Compreensão 
pessoal do termo 
esperança.

Compreensão 
individual do 
termos 
esperança, 
relações com 
futuro pessoal e 
projeto de vida.

Uso de 4 círculos 
contendo os 
termos para 
intervenção 
visual.  Um 
conjunto de 
palavras 
impressas em 
papel adesivo é 
entregues no 
envelope 1, e 
outras 
intervenções, 
esquemas, 
escritos e 
desenhos livres 
são sugeridas no 
documento.

Envolvimento 
com o tema, 
aproximação 
com a realidade 
pessoal, 
compreensão 
pessoal e 
cultural do 
termo: reflexão 
sobre a noção de 
esperança. 

Palavras 
selecionadas e 
seu 
posicionamento 
no círculo;
Proximidades e 
distanciamentos 
de termos;
outras 
intervenções.

Dia 02:
Projetar com 
esperança - 
Folheto Bege

Definição da 
atividade de 
projetar como 
cultural e social, 
relações com o 
sonho e futuro, 
intenções de 
projetar.

- Trazer 
conexões entre a 
atividade de 
projetar e a 
esperança. 
- Compreensão 
das relações da 
esperança com 
projeto de algo.

Conexões entre 
as esperanças e 
sonhos de muitos 
e de alguns.

Por meio de um 
quadrante, os/as 
estudantes irão 
localizar alguns 
usos e objetos do 
envelope 2. 
Outras 
intervenções e 
escritos podem 
ser feitos.

Reflexões sobre 
sonhos e 
esperanças 
coletivas, 
categorização 
para 
compreensão 
cultural dos usos 
e projetos.

Posições nos 
quadrantes, e 
outras 
intervenções.

Dia 03: 
De que 
esperança 
estamos 
falando? - 
Folheto Laranja

Definição da 
esperança para 
Paulo Freire, 
significados da 
intencionalidade 
cognitiva, 
asserção 
ontológica e da 
consciência 
antecipatória.

- Fazer relação 
entre as 
categorias de 
esperança da 
obra de Freire e 
exemplos do 
cotidiano e da 
prática de 
projeto.

Visões de 
esperança e suas 
categorias, 
percepções 
pessoais sobre as 
categorias.

Por meio da 
explicação dos 
termos e espaço 
para 
intervenções.

Reflexão sobre 
as categorias da 
esperança em 
Paulo Freire.

Anotações 
pessoais sobre as 
três categorias 
de reflexão sobre 
esperança.

Dia 04:
Design de 
Interação e as 
esperanças das 
pessoas – 
Folheto Verde

Conexão com o 
projeto de 
artefatos digitais 
e as áreas de 
pesquisa e ensino 
de DI e IHC.

- Propor um 
exercício  sobre 
as visões de 
esperança e as 
relações com 
artefatos 
computacionais.

Percepção sobre 
as tecnologias e 
as relações com 
as esperanças e 
sonhos das 
pessoas.

Por meio de um 
exercício de 
entrevista 
semiestruturada.

Percepções 
sobre a 
diversidade no 
uso da 
tecnologia e nas 
percepções 
sobre a 
esperança e 
sonho.

Anotações na 
ficha de 
entrevista, 
respostas dos 
entrevistados.

Dia 05: Futuros 
possíveis – o 
inédito viável

Relação das 
barreiras em 
projeto e as 
possibilidades de 
ação 
transformadora. 

- Apresentar o 
conceito de 
Inédito Viável de 
Paulo Freire;
- Propor uma 
discussão sobre 
as barreiras em 
projetos de 
interação

Leitura de uma 
carta aos 
projetistas e 
reflexão ou 
resposta sobre o 
tema.

Por meio de uma 
carta pessoal – 
para discussão, 
contradição ou 
concordância 
com as 
percepções sobre 
barreiras em 
projeto.

Reflexão sobre 
as barreiras em 
projetos de 
interação e 
essas relações 
com as 
esperanças e 
sonhos pessoais.

Anotações, 
resposta da 
carta, novas 
cartas

Fonte: Autoria própria (2016).
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2.2.4 Documentação e análise: como foi feita 

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, foi elaborada uma  Carta-convite e aceite  (FI-

GURA 14) que apresenta a pesquisa, as intenções da pesquisadora, as questões de exposição e 

limites éticos da participação, bem como finaliza com a opção de autorização de participação.  

Os/as participantes receberam a carta-convite uma semana antes da entrega oficial do envelo-

pe, optando por aceitar ou não participar da atividade (APÊNDICE F). 

Figura 14 - Imagem da carta convite elaborada para a proposta do 
diário e da oficina - autorizações dos/as participantes.

Fonte: Autoria própria (2016).
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A proposta foi anteriormente apresentada aos participantes, pela coordenadora do pro-

jeto (PET) ou pelo/a professor/a da disciplina. Mesmo os/as estudantes que não tiveram interes-

se em participar do diário poderiam participar da oficina na semana seguinte. 

Os diários foram recolhidos no dia da oficina, após a dinâmica, e posteriormente digitali-

zados em formatos de imagem (PNG). O painel visual da figura 15 apresenta uma amostra par -

cial dos diários digitalizados e das intervenções dos/as participantes. Na figura 16, um exemplo 

dos painéis visuais criados para análise, disponibilizados (APÊNDICE G).

Figura 15 - Imagem parcial dos diários dos/das participantes da oficina.

Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 16 - Amostra parcial do dia 1 do diário de reflexões.

Fonte: Autoria própria (2016).
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2.3 A Oficina Projetar para a Esperança: encontro e diálogo

Como finalidade de uma experiência de interação social com os grupos, estabeleci um 

momento  que  foi  chamado  de  ‘oficina’.  Como  fundamento  pedagógico,  este  momento  teve 

como intenção um conjunto de pressupostos, tais como: 1. Apresentar um roteiro de estudo e  

reflexão estruturado sobre o Diário de Reflexões; 2.  Aprofundar as questões referentes aos 

conceitos da esperança em Freire; 3. Utilizar um conjunto de imagens para codificação e deco-

dificação (CARVALHO, 2004) de sentidos e significados compartilhados no grupo; 4. Exemplifi-

car com projetos mediados pela computação, escolhidos de modo diferenciado para cada um 

dos grupos; 5. Elaborar uma dinâmica de interação e diálogo com o grupo sobre os conceitos de 

esperança, sonho, projeto e futuro.

Construída a partir da ação e reflexão, a oficina teve como fundamento a experiência pe-

dagógica de integração de pressupostos teóricos e práticos (PAVIANI, 2009) em um momento 

vivenciado que permitiu a articulação de conceitos e noções concretas do discurso de pessoas e 

suas apropriações e em novas construções, no trabalho coletivo, em equipe  (MINAYO, 2011). 

Entendo que nessa modalidade pedagógica e pela abordagem freiriana que propomos, o 

papel da educadora não é o de ensinar, mas de oportunizar uma relação de aprendizagem medi-

ada pelo diálogo dos integrantes e a explanação de seus pontos de vista e conhecimentos pré-

vios, em um ambiente confortável de curiosidade e troca. Portanto, minha postura de educado-

ra e pesquisadora foi pensada a permitir esses diálogos, aproveitando momentos de dúvida e 

questionamento para aprofundamento do assunto, dos pontos de vista dos/das estudantes e 

seus exemplos de vida, mediando eventuais conflitos e valorizando os aspectos da diferença 

presentes nos discursos. 

Embora a modalidade oficina tenha sido o recurso estabelecido para a experiência peda-

gógica pretendida,  por trazer esses elementos de ação e contexto para o diálogo  (PAVIANI, 

2009), compreendi durante a mediação a necessidade de flexibilização da prática, entendendo 

as dinâmicas conforme dois aspectos: o número de integrantes do grupo e o seu engajamento 

com a proposta de diálogo e debate. Durante o relato de cada grupo, esses momentos são de-

clarados por mim como aspectos que influenciam nos resultados.

2.3.1 Elementos formais da Oficina 

O tempo previsto para a oficina foi de 2 horas, com possibilidade para um intervalo de 15 

minutos, quando necessário. Os momentos de dinâmica da proposta inicial foram divididos em 
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3, estabelecidos com tempos marcados de 20 minutos cada. As discussões, todavia, se estende-

ram nos três grupos pesquisados, tanto em relação às discussões quanto às dinâmicas em grupo 

(APÊNDICE H).

A elaboração técnica dos slides foi feita a partir da criação de um arquivo aberto em 

software livre (editor de textos e planilhas LibreOffice Suite), a utilização de tipografias abertas 

(disponibilizadas pro seus criadores pela plataforma Google Fonts) e a imagens de domínio pú-

blico ou licenciadas a partir do Creative Commons27 foram os pressupostos de partida para a 

elaboração do recurso digital dos slides. 

Quanto à estrutura dos slides, apresento um conjunto de slides iniciais, na Figura 17, so-

bre o projeto de pesquisa e a pesquisadora, ao explicar as intenções da coleção e os objetivos  

do diálogo, bem como conceitos como REA e o aberto, e a escolha de Paulo Freire (APÊNDICE I)

Figura 17 - Imagens da apresentação de mediação da oficina, utilizada com o grupo PET-COCE.

Fonte: Autoria própria (2016).

2.3.2 Conteúdos, metodologia e objetivos

Numa visão esquemática, as oficinas assim se constituíram, em termos de conteúdos de 

aprendizagem e da metodologia empregada:

Conteúdos: Definição de esperança pessoal; Definição de sonho; Conceito de futuro em 

uma abordagem histórica (FREIRE, 1996); Conceito de projeto e cultural material (AMES et al., 

2014); Conceito de esperança em Freire (GIROUX; MCLAREN, 1997);(NETO, 2004); Aspectos 

da esperança na obra de Freire (“Rage & Hope: Freire-Pedagogy of Hope”, [S.d.]);  (MCLAREN, 

2006).

27 A Creative Commons  é “uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento e uso da criatividade 

e do conhecimento através de instrumentos jurídicos gratuitos”. A partir de um conjunto de licenças de direitos 

autorais gratuitos e fáceis de usar – por meio da inclusão de recursos como a declaração de direitos ou o selo CCBY, 

o Creative Commons oferece apoio a iniciativas de abertura e democratização da Internet.
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Metodologia:  exposição dialogada,  leitura e análise dos diários,  discussão sobre frag-

mentos de vídeos, discussão sobre exemplos da computação, dinâmica de produção textual em 

grupo orientado, discussão no grande grupo. 

A partir dos conteúdos, dos diários e da metodologia pretendida, foram estabelecidos os 

eixos condutores para as discussões desejadas, organizados nos slides. São eles e seus objeti-

vos/intenções:

• Apresentação da oficina, do projeto e da pesquisadora: Acolhimento dos/das estudan-

tes, apresentação dos objetivos da oficina, do tema da pesquisa, das intenções da pes-

quisa. Apresentação da intenção de produção do REA e da licença do recurso. Apresen-

tação da proposta da Coleção Aberta Paulo Freire.  Apresentação da pesquisadora e 

breve currículo profissional. 

• Parte 1 – Esperança, sonho e futuro: Abertura dos diários individuais no dia 1. Discus-

são sobre a ideia de esperança pessoal. Apresentação de frases hipóteses sobre as per-

cepções de esperança pessoal. Discussão sobre a ideia de sonho, em relação a esperan-

ça.  Discussão sobre a ideia de futuro.  Apresentação  do  conceito  de futuro histórico 

construído (FREIRE, 1980). Apresentação de fragmento de vídeo sobre um evento po-

lítico-cultural recente. Momento de dinâmica: o que significa esperança para nós.

• Parte 2 – Projetar não é aleatório: Abertura dos diários individuais no dia 2. Discussão 

sobre projetos como intencionalidades. Discussão de projetos como parte da cultura 

material. Apresentação de exemplos da matriz do dia 2. Discussões sobre a ideia de pro-

jeto, cultura e sociedade – a ação no mundo por meio do projeto. 

• Parte 3 - A esperança de Freire:  Abertura dos diários individuais no dia 3. Discussão 

sobre a ideia de ‘esperançar’. Apresentação do conceito de esperança em Freire. Expli-

cação e exemplificação de cada conceito: intencionalidade cognitiva, asserção ontológi-

ca e consciência antecipatória. Discussão sobre os conceitos pessoais sobre as categori-

as propostas. Apresentação de referência de leitura para aprofundamento do tema.

• Parte 4 – E nos nossos projetos, como ver a esperança?  Apresentação de exemplos de 

projetos envolvendo computação, usos e artefatos. Discussão sobre os exemplos e ou-

tros exemplos do grupo. Momento de dinâmica: o que significa projetar para a esperan-

ça ou projetos com esperança? 
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• Parte 5 – O que pode significar projetar para a esperança? Conclusões sobre os aspec-

tos apresentados nos exemplos e possíveis transposições para projetos. Discussão so-

bre possíveis exemplos de projetos para a esperança.

• Parte final – O Inédito Viável: Que futuro podemos e queremos projetar? Breve apre-

sentação do conceito de inédito viável de Freire (FREIRE, 1992). Abertura do diário no 

dia 5. Discussões sobre futuro e recomendações para os projetistas.

• Agradecimentos, licença dos slides e créditos de autoria das imagens:  Fechamento da 

oficina, agradecimento aos estudantes e educadores/as. 

Os slides apresentaram algumas variações a partir dos contextos das oficinas – princi-

palmente a partir dos exemplos concretos e das demandas. No caso da oficina realizada no cur -

so de Bacharelado em Sistemas de Informação – BSI,  a professora da disciplina sugeriu um 

aporte à temática da saúde, portanto, pesquisei sobre as abordagens tradicionais no tema para 

o Design de Interação – aplicativos de saúde, cuidados pessoais, sistemas de saúde de empresas 

e hospitais, e também, dos exemplos ‘menos’ tradicionais, sobre o programa Saúde da Família  

no continente africano, ou as terapias integrativas. 

A partir dos conceitos de entendimento da imagem, dos significados compartilhados, das 

percepções coletivas e individuais presentes nos diários, o conteúdo dos diários passou por al-

gumas adaptações para o resultado observado no capítulo 5, do recurso sobre codificação e de-

codificação.

2.4 Resumo dos relatos dos diários e oficinas pedagógicas: apresentação 
e análise dos dados de campo

Os relatos foram agrupados e analisados em contexto individual,  em versão integral, 

com exemplos dos diários e trechos das entrevistas e da oficina transcritos. Os diários de refle-

xão dos participantes também foram digitalizados e estão disponíveis digitalmente, as autoriza-

ções dos participantes citadas neste documento e as entrevistas transcritas editadas28.

28 Os documentos citados foram retirados dos apêndices para proteção dos dados dos participantes, e estão de posse 

legal da autora da obra.
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2.4.1 Resumo do relato do grupo 1: a experiência com o grupo PET-COCE da UTFPR

O grupo PET-COCE – Computando Culturas em Equidade, é formado por estudantes de 

diversos cursos da UTFPR Campus Curitiba. 

A escolha do grupo para participação na pesquisa piloto vincula-se a: 1. A proposta de 

integração do PET-COCE às atividades de pós-graduação do programa; 2. A diversidade de per-

fis correlatos aos objetivos da pesquisa, quanto às formações envolvidas nos projetos de artefa-

tos digitais; 3. No entendimento do grupo como educadores e educadoras em formação; 4. Na 

demanda do grupo em atividades envolvendo os estudos do educador Paulo Freire29. 

Na percepção como pesquisadora do contexto dessa oficina, é preciso dizer que a re-

cepção positiva dos/das estudantes foi elemento facilitador do diálogo e abertura com o qual 

pude lidar durante todos os momentos (desde a oficina até as entrevistas pessoais). Isso se deve 

a diversos fatores de ordem social e pessoal, dos quais recorto: a. as características do grupo e 

sua atuação junto à comunidade; b. a mediação social da coordenadora professora Marília e sua 

atuação junto ao grupo; c. a minha postura de mediação quanto às relações estabelecidas com o 

grupo; d. o tempo e espaço utilizados coerentes com o cotidiano do grupo e de suas atividades. 

Essas condições e outras (não percebidas ou não listadas) são as geradoras dos recortes e análi-

ses dessa oficina, não permitindo generalizações nem tampouco análises que considerem os ob-

jetos  (instrumentos/recursos)  como  determinantes  ou  determinados para  os dados  gerados 

nesta experiência. Na figura 18, apresento um trecho da interação social da oficina.

Figura 18 - Imagens do grupo de participantes da oficina, no PET-COCE. Interação da troca dos 
diários entre participantes.

Fonte: Autoria própria (2016).

29 Como se trata de um programa tutorial de formação, atuando em extensão e comunidade externa, os/as 

professores/as promovem reuniões de discussão sobre obras de educação. A obra “Extensão ou Comunicação” 

(1994) estava em leitura durante o período da oficina.
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Como resumo dos relatos do grupo PET-COCE, é possível destacar algumas reflexões 

emergentes sobre as temáticas e percepções do grupo sobre os conceitos de cultura, tecnologia 

e sociedade. Nos aspectos comuns aos indivíduos, existem desafios em definir os limites entre 

esperança, sonho, projeto e futuro quando estamos em reflexões pessoais sobre as categorias. 

Muitos declararam que ao primeiro momento, não conseguiram definir diferenças sobre os ter-

mos, nem tampouco defini-los de modo objetivo. As diferenças entre o que é esperança e o que 

é sonho, acreditando que ambos faziam parte da mesma definição. 

Vários participantes apresentaram em seus diários algum tipo de esquema visual (setas, 

ligações, círculos, esboços, desenhos) correlacionando os termos, adicional ao uso das palavras 

oferecidas como ponto de partida (envelope 1). Alguns utilizaram as palavras como pontos de li-

gação entre os termos. Outros escreveram suas definições pessoais sobre os termos. Uma pes-

quisada escreveu uma poesia/letra de música, por meio de uma colagem. Todos os diários apre-

sentaram um ou mais tipos de intervenção não determinada ou orientada previamente, além do 

uso das palavras do envelope 1.

Este recurso foi um aspecto destacado do modo de percepção do conteúdo – ou da sín-

tese, como nos aponta o educador Celso Vasconcellos, sobre a metodologia dialética para/em 

sala de aula (VASCONCELLOS, 2014). Conteúdos que permitem correlações, investigações e 

articulações do pensamento permitem, no processo de aproximação ao objeto do conhecimen-

to, um modo de trazer a realidade ao educando/a, considerando sua materialização como um 

processo imprescindível da síntese (como apresentarei no capítulo 5). A figura 19 mostra o diá-

rio da participante do PET-COCE Letícia Rodrigues.
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O discurso da tecnologia como melhoria da vida das pessoas é um discurso presente e 

com repetição na fala dos participantes, evidenciando aspectos da neutralidade e do determi-

nismo sobre os artefatos tecnológicos. A maioria dos/as estudantes já havia passado por expe-

riências em disciplinas que discutem as técnicas e tecnologias, por isso percebe-se que as con-

tradições sobre uma sociedade melhor ‘por meio da tecnologia’ aparecem diversas vezes – seja 

na apresentação da matriz, do diário do dia 2, quanto nos questionamentos sobre as tecnologi-

as da computação e da informação e da esperança. Smartfones e outros dispositivos são citados 

como “democráticos”, pois operam a partir da ideia de acesso à informação e da comunicação,  

mas também, operam como “demonizados” a partir de seus usos – como exemplo dos crimes ci-

bernéticos citados pelos grupos.

Sobre a questão do determinismo, destaca-se a importante reflexão, para mim, sobre a 

neutralidade dos métodos e do conhecimento, principalmente durante as discussões sobre as 

possibilidades de um projetar e suas categorias. Na fala do participante Bruno Pedroso, quando 

questionado sobre as reflexões sobre suas práticas de projeto, entendo que a relação entre os  

requisitos de projeto (no discurso do participante) são aspectos importantes de sua visão das 

categorias, refletindo a necessidade de certa instrumentalização da categoria esperança. Repi-

to um trecho da conversa transcrita, feita em entrevista posterior à oficina:

Figura 19 - Folheto do dia 01 da participante Letícia Rodrigues.

Fonte: Autoria da participante Letícia Rodrigues (2016), mediante autorização 
expressa. Digitalização (2016).
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Na construção de um projeto? Então, acabou sendo como uma reavaliação da 
ideia da avaliação de requisitos. Você não avalia necessariamente pelo que a 
pessoa quer, mas pelo que ela esperaria, o que parece estranho pela visão do 
Paulo Freire, no esperançar e não esperar. Mas dá um ponto de vista real -
mente interessante do que você constrói, sobre o que as pessoas entendem 
sobre  o  que  você  constrói,  e  não  necessariamente  atender  ao  requisito.  
Trechos da Entrevista com Bruno Pedroso (Apêndice M).

Outras percepções sensíveis aos papéis e responsabilidade dos projetistas emergiram 

nos discursos comuns, como objetivo da atividade. Entender-se como agentes no processo de 

produzir cultura é,  para Freire,  um aspecto primordial da produção da consciência  (FREIRE, 

1967). Na fala da participante Juliana Lima, os aspectos educacionais de sua atividade como 

monitora se evidenciam na crítica ao que ela produz como materiais de apoio, como visto na en-

trevista

Talvez pensar mais na parte de educação, do reflexo que isso tem para os 
meus alunos, do que eu tô passando, do que eles estão realmente aprenden-
do, de organizar de uma forma que eles alcancem os objetivos de uma forma 
mais  fácil,  mais  interativa  até.  Trechos  da  Entrevista  com  Juliana  Lima 
(Apêndice M).

Também a percepção sobre os sonhos coletivos e individuais, outro aspecto almejado 

pelo diário e pela oficina, foram reproduzidos na fala dos participantes. A necessidade de culti-

var a esperança pessoal na sociedade, as causas da desesperança na sociedade e a relação entre  

esperanças e oportunidades, são retratos de uma consciência da criação das barreiras em pro-

jeto, a necessidade de minimizar as barreiras em projetos, a exploração das possibilidades de 

projetar esperanças por meio dos artefatos. A participante Fernanda Almeida reforça o aspecto 

do discurso do individualismo da sociedade do capital, como visto no trecho que transcrevo:

Quando a gente coloca a esperança de muitos, do coletivo, daquilo que mui-
tos sonham, muitos querem … Porque o sonho, na ótica do Freire, o sonho 
você talvez não trabalhe pra que ele aconteça. Você sonha pra que ele acon-
teça.  E  na esperança de muitos,  eu vejo que  muitos trabalhariam  pra que 
aquilo acontecesse. Eu acho que projetar para a esperança é quando você 
consegue pegar um grupo de pessoas que vivem numa realidade e elas que-
rem que algo dentro daquele contexto aconteça e todas elas trabalham para 
que aquilo aconteça.  E talvez a gente, a gente da computação, por exemplo, 
trazendo uma ferramenta para que  aquilo se  torne  mais fácil,  mais  viável, 
para que a gente ajude aquele objetivo a ser atendido, acho que isso é proje -
tar para a esperança. É a gente fornecer ferramentas, instrumentos, para que 
a esperança das pessoas possa se tornar realidade. Acho que seja isso… Tre-
cho da Entrevista com Fernanda Almeida (Apêndice M).

Como percepção geral do clima da sala de aula, ressalto as interações positivas de recep-

ção do grupo, tanto na oficina quanto aos comentários dos aspectos visuais dos diários, como 
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apontaram os/as participantes. A manifestação da positividade em receber o tema esperanças e 

sonhos para projetos foi um aspecto que ressalto neste grupo. O grupo PET entende, em suas 

falas, suas relações com a educação aberta e com a esperança de minorias, a partir de suas vi-

vências com o ensino da robótica e da programação para a comunidade. A maioria concorda 

que o sonho de trazer a robótica e a programação para vários espaços da sociedade e da escola 

é um sonho coletivo.

A discussão das temáticas de Freire sobre a ótica de projeto, evidenciando as visões de 

método e projeto dos participantes – em destaque, a visão sobre neutralidade do método – ori-

enta a pensar em categorias ou diretrizes de projeto que possam oferecer ‘esperança’ ou que a  

contenham, a partir de suas expectativas sobre métodos e metodologias de projeto. 

Dar mais acesso, eliminar barreiras, permitir outros requisitos, ampliar os horizontes de 

área disciplinar, foram algumas das percepções presentes nos discursos dos/as participantes.

Percebi também a relação de valores evidenciada pela discussão sobre a cultura materi-

al, nos aspectos simbólicos coletivos e individualizados nos discursos do/as participantes. En-

tendo aqui, como um momento necessário, a reflexão sobre o projeto, por ser um espaço de en -

tendimento da diferença e da variedade de percepções em que o grupo, ainda que pequeno e de 

proximidade, conseguiu refletir sobre o valor de algumas questões na sociedade contemporâ-

nea, como por exemplo, o valor de ter um carro ou uma casa, como esperanças de muitas pesso-

as. Evidenciar as questões da autocrítica e da conscientização das alteridades por meio do ato 

de educar-se, como ponto reflexivo da educação do outro, mas também, de modo crítico, pelo 

desafio de enfrentamento de um “modelo dominante” de pensar e agir da sociedade.

2.4.2 Relato grupo 2: a experiência com o grupo da disciplina Introdução da Interação 
Humano Computador (IIHC) BSI, DAINF

A disciplina de Introdução à Interação Humano-computador (IIHC) faz parte da matriz 

curricular 2016 do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, ofertada em regime con-

tínuo a estudantes da graduação deste curso e aberto conforme a disponibilidade de vagas. O 

número de estudantes matriculados em presença ativa era de 24, no período da experiência. 

Neste semestre, a professora Sílvia Amélia Bim ministra a disciplina no período noturno. 

O contato com a professora Sílvia foi feito pessoalmente e por e-mail, apresentando pro-

posta e intenções da pesquisa, bem como documentação quanto às sondas e da oficina. A pro -

fessora Sílvia aceitou a proposta com a turma, agendando o período da atividade e indicando 

seu tema de trabalho do semestre, envolvendo as relações de IHC com o campo da saúde. As-

sim, compreendi a necessidade de trazer exemplos contextuais ao tema que estava sendo abor-
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dado pelo grupo, na intenção de articular as possibilidades de colaboração e contribuição com a 

disciplina.

A escolha do grupo pesquisado vincula-se: 1. Às características da disciplina e currículo 

de IHC no curso de BSI; 2. A abertura da professora Sílvia quanto às temáticas apresentadas 

previamente; 3. A intenção de envolvimento de um grupo no contexto da computação.

Na percepção como pesquisadora do contexto dessa oficina, é preciso dizer que a re-

cepção dos/das estudantes foi aparentemente com algum interesse, todavia o diálogo e envol-

vimento não foram o esperado. Isso se deve a diversos fatores de ordem social e pessoal, dos  

quais recorto: a. o número reduzido de participantes gerou certa frustração quanto a atividade 

e resultado do diálogo; b. a expectativa dos estudantes em relação a um modelo ou matriz de 

requisitos que pudesse ser fornecido por mim também foi um fator de frustração do grupo; c. a 

dinâmica de uma sala de aula ‘convencional’ pode ter gerado diálogos pouco confortáveis, fa-

zendo com que alguns alunos evitassem a exposição de seus temas e preocupações; d. as obri-

gações do grupo quanto à presença e sua relação anterior com a disciplina e a professora tam-

bém são fatores que podem ter gerado uma situação artificial para a oficina como momento de 

pesquisa. Na figura 20, uma imagem da oficina realizada e a troca dos diários entre participan-

tes.

As percepções gerais da vivência do grupo BSI-IHC foram semelhantes quanto às ques-

tões da neutralidade e determinismo tecnológico. Aspectos pessimistas quanto a realidade de 

transformação  das questões políticas da atualidade foram reforçados  pela identificação das 

Figura 20 - Imagens da oficina com o grupo de participantes de BSI da oficina. Troca dos diários 
entre participantes.

Fonte: Autoria própria (2016).
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motivações pessoais para transformação social. O choque de uma cultura universitária sem es-

perança, todavia, foi mais presente neste grupo do que no anterior. 

Embora o caráter pessimista da tecnologia tenha emergido no discurso deste grupo de 

Sistemas de Informação, a abertura para as possibilidades do sonho e da utopia permitiu um 

desdobramento interessante da contradição. Uma conversa sobre utopias/distopias de futuro 

idealizado, trazidas pelos/as participantes sobre as possibilidades de transformação humana e 

superação foram pontos-chave da oficina. Essa discussão manteve-se durante vários momentos 

da oficina, aprofundada pelos participantes por suas referências da cultura de massa, como os 

seriados de ficção científica, filmes e romances e ‘o mito da vida eterna’ (a partir da citação dos 

filmes de vampiros ou zumbis), na correlação com uma ideia de que ter tempo traz mais possibi-

lidades para as realizações dos sonhos e traz mais esperança quanto a essas realizações. 

Nesta observação de campo, percebo a importância que as utopias – por meio da arte, 

do cinema e da cultura material – tem como alcance em um grupo cujas referências se tornam, 

quase que totalmente, suas vivências no meio digital e nas redes. Perceber esse contexto da 

vida do estudante, é, sobretudo, um deslocamento do educador tradicional para a realidade si-

tuada – e a partir dela, trazer o objeto para outros cenários de conhecimento. Essa perspectiva 

progressista pode ser evidenciada com metodologias e abordagens críticas, pautadas na rela-

ção do diálogo e do confronto das visões do/a educador/a e do/a educando/a, como nos propõe 

Freire, partindo do/a educador/a progressista e crítico  (SHOR; FREIRE, 1986).

Como o grupo era menor em número de diários e participação na oficina, optei por não 

fazer entrevistas com esse grupo. Todavia, as percepções dos discursos durante a fala dos parti-

cipantes foram destacadas. Em um exemplo trazido pela pesquisadora para o tema proposto 

pela professora Sílvia, das tecnologias na saúde, os/as participantes comentam sobre a saúde no 

Brasil, especulam sobre o alcance de iniciativas em países da África (um dos exemplos trazidos 

para a oficina) e sobre as motivações para a produção de um aplicativo e sistema pelo governo 

do país. As opiniões divergem quanto ao uso no Brasil e as possibilidades de alcance em um ter-

ritório maior, com sistemas de saúde diferentes. Os/as estudantes apresentam pouca familiari-

dade com o tema, apenas um estudante e a professora apontam suas vivências em hospitais, 

clínicas, etc. Interessante perceber que como tema da disciplina em andamento, os estudantes 

estavam elaborando suas percepções sobre o tema, a partir de suas vivências, como recorto na 

conversa transcrita:

[eu] Eu trouxe três exemplos, três artigos da área da saúde. […] Para pensar 
em IHC e projetos de interação envolvendo saúde, que é o tema que vocês 
vão trabalhar (na disciplina). É preciso ter vários conceitos sobre o que en-
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tendemos como saúde, que saúde é essa, se o entendimento tem relação com 
uma indústria farmacêutica, com uma indústria das tecnologias para a saúde.  
Existem só essas (relações)? Existe algum outro meio de se cuidar, de cuidar 
da saúde? Quais os tipos de artefatos computacionais que existem para falar-
mos de saúde? Vocês já pesquisaram? Já viram aplicativos, equipamento, sis-
temas, outros meios?

Gustavo. Eu já. Tenho um grupo de colegas que estão desenvolvendo um para 
self-care.  Mas  eu  tenho  uma  formação  em  biomedicina,  já  trabalhei  com 
análise e conheci os laboratórios na área da saúde e os sistemas internos, e 
vejo que é tudo muito mal feito, feito por pessoas que não entendem o que  
acontece na área.

[Sílvia] Que é um problema clássico em IHC. Geralmente as equipes domi-
nam a tecnologia mas não dominam o “negócio”… É um desrespeito com o ser 
humano né. O que eu tento buscar, o que a gente tenta trazer para a percep-
ção (de IHC), é que eu espero que a Computação seja para o bem. E as vezes  
eu fico pensando, que bem é esse né? É o bem de fazer uma coisa uma única 
vez e bem-feita. Porque vai gerando uma irritabilidade na gente, […] muitas 
pessoas se incomodam, dizem “porque eu tenho que fazer isso de novo”? É 
um problema. Recorte do diálogo da oficina (Apêndice M).

A fala da profa Sílvia evidencia a necessidade de empatia com os contextos do projeto, o 

que propõe aos estudantes um olhar mais atento aos aspectos das vivências pessoais e suas re-

lações com a tecnologia. Quando ela ressalta suas vivências pessoais em um espaço de saúde,  

percebo que a atenção e motivação dos estudantes se evidencia, com suas participações mais 

ativas da conversa. Esse perfil de diálogo crítico proposto pela professora é um aspecto primor-

dial para a relação com o educando/a e sua relação com  o concreto, o que destaco dentre as ofi -

cinas como uma experiência positiva e de aprendizado em relação à prática que propus. 

2.4.3 Relato grupo 3. A experiência com o grupo da disciplina de Introdução à Design 
de Interação, do curso de Design Digital da PUC-PR

O grupo Design Digital é formado por estudantes do sexto período do curso de Design 

Digital, da PUC-PR, cursando a disciplina de Introdução à Design de Interação. É uma disciplina 

atualmente ministrada pelos professores Rodrigo Gonzatto e Frederick Van Amstel. 

A escolha deste grupo vincula-se: 1. À oportunidade de diálogo com estudantes de um 

curso de Design; 2. À proximidade das temáticas do REA com a disciplina ministrada; 3. À proxi-

midade de abordagem freiriana dos professores que trabalham com a disciplina neste período, 

em relação às pedagogias e suas proximidades com Design de Interação.

No terceiro grupo. em minha percepção como pesquisadora do contexto dessa oficina 

(FIGURA 21), é preciso dizer que o distanciamento entre meu discurso e interesse do grupo 
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maior dos estudantes foram fatores de frustração pessoal para o momento como pesquisa. Isso 

se deve a diversos fatores de ordem social e pessoal, dos quais recorto: a. as características do 

grupo e seu contexto, na leitura de um tema de pouco ou nenhum interesse para a maioria do 

grupo; b. a pouca abertura do grupo às questões aparentemente distantes da disciplina de De-

sign de Interação e a uma pessoa fora do contexto da aula; c. o fato da atividade ser desenvolvi -

da durante uma disciplina, com a presença do professor, que pode ter gerado a obrigatoriedade 

de presença; d. minha falta de planejamento para lidar com um cenário não ideal, considerando  

as características acima citadas e outras que infelizmente não pude caracterizar/identificar. 

Além das intervenções específicas de cada atividade, as reflexões sobre os diários deste 

grupo não são distintas dos grupos anteriores (PET-COCE e BSI) e pela amostra reduzida, não 

apresentam variedade com outros integrantes. Como a pesquisa não tem intenções quantitati-

vas ou de comparação de amostras, os diários dos participantes deste grupo continuam parte 

do conjunto da pesquisa.

O contexto determinista evidenciado nos relatos anteriores, sobre a tecnologia e a me-

lhoria da vida das pessoas, emerge também nessa vivência, embora com nuances diferentes. 

Ressalto a frase da participante Patricia Lupi, em seu diário, que é reforçado em sua entrevista 

que espera que “(o computador) não mate a gente”. Suas correlações apontam para um foco no 

humano, frente a tecnologia, a partir de sua afirmação que “grande parte dos meus sonhos vêm 

da capacidade dos humanos de serem humanos. Não sei se a tecnologia está ajudando”. Quando 

questionada sobre a possibilidade de pensar sobre as esperanças coletivas e a transformação 

da sociedade, a participante diz

Figura 21 - Imagens da oficina com o grupo de participantes de DD - PUC-PR da oficina. 
Entrevista com participantes Patrícia Lupi e Kevin Cruz.

Fonte: Autoria própria (2016).
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Acredito que sim, em base, temos esperanças parecidas.  Contudo criamos 
barreiras quando pensamos todos juntos, pois uma visão é diferente da outra 
e podemos não estar dispostos a discutir, abrir mão ou argumentar para che-
gar ao bem comum. Somos egoístas. Penso em um mundo melhor, tenho es-
peranças de que vai acontecer, por isso vivo todos os dias, acredito na huma-
nidade. Todos temos que estar abertos a esperança e projetar para que ela se 
realize, mesmo que em pequena escala. Entrevista com Patricia Lupi (Apêndi-
ce M).

A preocupação com as questões ambientais foi um ponto a destacar neste grupo de de-

sign digital da PUC-PR, principalmente a partir da citação de artefatos e projetos que os partici-

pantes conheciam. Apontaram para uma reflexão original sobre as relações da tecnologia com a 

natureza, pensando sobre projetos de interação (aplicativos) relacionados a sustentabilidade e 

refletindo uma preocupação com recursos naturais renováveis, imaginado possibilidades de re-

cuperação e mantenimento do equilíbrio da natureza por meio da(s) tecnologias(s). Outra estu-

dante cita um conjunto de aplicativos que estariam, na visão dela, relacionados a uma preocu-

pação com o meio ambiente. A busca das relações do tema tecnologia com a cultura material – 

cinemas e filmes, em especial a ficção científica, gerou conversas sobre a vida em outros plane -

tas e outras discussões periféricas para apontar uma relação determinista quanto ao impacto 

da tecnologia no cotidiano, a partir das distopias cinematográficas citadas.

Embora a receptividade do grupo como coletivo tenha sido menor, em relação aos ou-

tros dois grupos, alguns participantes se mostraram muito entusiasmados com o tema e apon-

taram suas percepções no diário e na entrevista pessoal. O caso do participante Kevin Cruz re-

trata um pouco desse interesse:

Eu nunca tinha parado para pensar na importância da esperança em um pro-
jeto. Confesso que quero muito aprender mais sobre o assunto e aplicar em 
todos os meus projetos.  Acho que ao mesmo tempo estamos construindo 
barreiras em um lado e diminuindo de outro. Talvez não chegando a um con-
senso. Queria muito que a esperança fosse um requisito em todos os proje-
tos.  Quero muito contribuir  para este futuro possível.  Esse inédito viável! 
Diário de Kevin Cruz, dia 5 (Apêndice M).

2.5 Reflexões sobre a vivência em campo

Com a finalidade de compreender uma realidade e entender parcialmente como seria a 

interação social com os recursos, a experiência de campo produziu reflexões de natureza em-

pírica para a determinação e recorte do método possível para a produção do conhecimento e 
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uma compreensão ampliada que a fundamentação teórica sobre a obra de Freire pode permitir 

nos contextos formais da educação em Design de Interação. 

De modo sistemático, organizei as reflexões conforme as orientações metodológicas es-

tabelecidas, sobre a natureza do conteúdo (Freire e sua obra); dos instrumentos/recursos pro-

duzidos e da interação social (aspectos da vivência da pesquisadora em campo).

2.5.1 Da natureza do conteúdo: Freire e sua obra

Percebe-se, de modo geral, um estranhamento entre a obra de Freire e o contexto de en-

sino superior recortado por essa pesquisa. A leitura de Freire foi localizada apenas no grupo 

PET-COCE, em um texto trabalhado coletivamente pelos coordenadores do grupo sobre a Ex-

tensão (Extensão ou Comunicação). Também o entendimento de situação histórico política da 

obra do autor é fato desconhecido pelos estudantes.

As categorias filosóficas utilizadas para a discussão são de compreensão dos/das estu-

dantes, de modo difuso, pela vivência e conhecimento de mundo e de seus limites explicativos.  

Aparecem de modo  ressonante  nos diálogos contextuais, nos quais os exemplos do cotidiano 

são evidenciados. Portanto, parece importante o uso de exemplos que permitam aos estudan-

tes um deslocamento para contextos além da teoria e das abstrações, mas com atenção a um re-

torno às categorias.

A leitura de Freire pode gerar outros estranhamentos, além do conteúdo, no que se refe-

re à linguagem. O termo ‘esperançar’, por exemplo, trouxe questionamentos quanto à expressão 

característica da escrita do autor. Uma leitura mais extensiva da obra e do contexto regional se-

ria o ideal para a compreensão da linguagem utilizada por Freire.

Outra questão reside na localização do autor junto à realidade social das comunidades 

pobres. Os preconceitos de natureza social são evidenciados quando se fala em projetar para a 

esperança, a partir de uma ideia preconcebida de que o pensamento do autor dialoga somente 

com essa camada econômica. Discussões de ordem assistencialista ou voltadas a uma percep-

ção religiosa da caridade, aparecem nas percepções dos estudantes, ainda literais ou não,  nas 

entrevistas coletadas individualmente.

Os/as estudantes apresentam preocupações aprofundadas sobre suas realidades,  co-

nectando suas experiências vividas com aspectos das teorias sobre ciência e tecnologia, como o 

experimentado com os cursos de Design Digital e BSI, a partir de um olhar atento aos “limites 

explicativos” que apresentam em seus contextos. Mesmo sem termos aprofundado na oficina 

os aspectos de um enfrentamento das contradições, a maioria dos discursos evidenciaram suas 
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percepções sobre a necessidade de mudanças e transformações da sociedade, emergentes em 

suas falas de projeto e design. Suas percepções sobre suas ações no mundo – a partir da asser-

ção ontológica – aparecem, ainda que de modo tímido, em seus desejos e sonhos de transfor-

mação, mesmo imersos em um contexto social e político difuso e pessimista quanto às realida-

des concretas (anos de 2017). 

2.5.2 Da natureza dos instrumentos: reflexões sobre os recursos produzidos para a 
interação

Dos problemas identificados nos diários, percebe-se que o entendimento, contexto de 

uso e linguagem precisam ser revistos, principalmente quanto às instruções. Outro entendi-

mento possível, observando seu uso como uma sonda cultural, seria de retirar os conceitos e 

manter apenas as atividades práticas, pedindo para que o/a pesquisado exponha outras facetas 

do cotidiano a ser documentado no diário. 

Do conjunto de recursos complementares na página web (blog), entende-se com a per-

cepção dos estudantes que é necessário evidenciar o tipo de conteúdo que será apresentado. 

Uma estudante do grupo 3 ressaltou que, ao saber que era um vídeo do TED30, comunicou ao 

grupo e que este se colocou interessado. A necessidade de reorganização visual do conteúdo se 

mostrou necessária.

2.5.3 Da natureza da interação social: aspectos da vivência pessoal 

Creio que as barreiras e limites encontrados na pesquisa de campo evidenciam, em par-

te, as opressões com as quais se lida no contexto da educação formal de ensino superior. Os 

problemas de um modelo produtivista, focado aos interesses neoliberais do mercado também 

geram um distanciamento de experiências outras que a do conteúdo curricular, a voz do profes-

sor e o respaldo da universidade como única fonte de saber. 

A visita de uma pesquisadora do ensino superior trazendo uma temática humanista e fi-

losófica sobre a abordagem de Freire não pode ser entendida como algo ‘corriqueiro’ ou ‘tradi-

cional’, mas sim, como algo fora do contexto e do cotidiano dos/das estudantes. O estranhamen-

to é de ordem natural,  todavia  a  abertura e curiosidade epistemológica dos/das estudantes 

pode ou não ultrapassar as barreiras impostas pelas condições de sujeito e tema.

30 O TED é uma proposta de conferências, realizada pela fundação Sapling, originada no Vale do Silício (Califórnia, 

EUA) com o conceito de promover discursos de soluções para grandes temas – políticos, sociais, econômicos e 

culturais a partir de palestras regionais. Disponível em: http://ted.com. Acessado em julho de 2018.

http://ted.com/
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Dessa forma, é preciso ver as três experiências do piloto como um conjunto de vivências, 

e não de forma isolada como unidades de análise dos dados produzidos. Do primeiro modo, as-

sumimos a possibilidade da experiência constituir-se ‘em construção’ do arcabouço prático e te-

órico da pesquisadora, auxiliando a construção do próprio objeto de pesquisa da tese, conside-

rando o momento da qualificação. A construção de si e a construção para si. 

Do segundo modo, na análise das experiências em comparação ou contraposição de da-

dos, tendemos a compreender uma assimetria causada por grupos heterogêneos, que não se 

constituem como de uma ou outra universidade,  privada ou pública,  de um ou outro curso, 

Computação, Design ou Engenharia, de uma ou outra disciplina cursada.  Esses elementos dis-

tintos só podem ser vistos como exemplos da diversidade e das diferenças presentes no contex-

to de discussão de uma educação progressista e humanista no ensino superior. 

Incentivar outros modos de despertar o interesse no tema é primordial para a participa-

ção e fluência do diálogo: as oficinas podem ou não estar fora do contexto da aula (na qual as re-

gras estabelecidas acabam por influenciar posturas de educadores e estudantes e gerar rela-

ções de pouco empatia para a participação no diálogo), mas devem ser apoiadas sistematica-

mente em uma proposta dialética para a metodologia. A depender das opressões vividas nos 

contextos, a interação social pode ser inexistente, portanto é importante definir metodologica-

mente os modos de interação previstos e necessários para que haja motivação e engajamento 

com a proposta. 

Entende-se também que os grupos em número e variedade de seus membros são deter-

minantes da experiência de diálogo, na geração de dissensos e consensos importantes para o 

crescimento do grupo como um todo. A diversidade e a alteridade, neste caso, promoverão uma 

cultura de interação desafiadora ao/a educador/a progressista e oportunidade de abordar ou-

tros temas de atenção ao contexto dos estudantes, como as questões de raça, gênero, classe e 

os acessos, inclusões, exclusões.

Quanto à objetividade e sistematização de uma análise de natureza qualitativa ,  en-

tende-se que a dificuldade de estabelecer padrões para o tratamento dos dados que se esten-

dam de modo simétrico em todas as experiências foi uma questão a ser enfrentada. Todavia, a 

bibliografia aponta que essa simetria desejada é uma ‘ilusão’ da pesquisa social (DESLAURIER; 

KÉRISIT, 2008) com a qual o pesquisador precisa lidar “de forma descritiva, extensa e na escrita 

atenta das condições da análise”. 

Um diagnóstico de uma educação bancária passaria ainda pela necessidade de observar 

como se dá o contexto da educação formal, a partir dos instrumentos institucionais e o modo 
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como se estabelecem cursos, disciplinas e currículos no cotidiano, o que poderia trazer as per-

cepções ao longo do tempo (semestre ou ano letivo) e os impactos decorrentes das visões sobre 

reflexões  no  projetar  e  produzir  de  estudantes  e  professoras/es.  Assim  optei  aprofundar  a 

análise por meio de um olhar a esses instrumentos na educação formal – cursos, currículos e 

disciplinas, a partir de um recorte de uma das áreas formadoras do Design de Interação, apre -

sentado no capítulo que segue. Optei também por aprofundar os aspectos culturais da teoria 

emergentes sobre educação aberta e progressista, na busca das ideias pedagógicas que pudes-

sem permitir enfrentamentos.
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 CAPÍTULO 3   DESIGN DE INTERAÇÃO NO BRASIL

Educação em Design de Interação no 
Brasil e os indícios de uma educação 
bancária

A partir das relações do homem [e da mulher] com a realidade, 
resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, 
recriação e decisão, vão eles dinamizando o seu mundo. Vão dominando 
a realidade. Vão humanizando-a. Vão acrescentando a ela algo de que 
são eles os fazedores. Vão temporalizando os espaços geográficos. 
Fazem cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem [e da mulher] 
com o mundo e do homem [e da mulher] com os homens [e as mulheres], 
desafiados e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não 
permitem a imobilidade, a não ser em termos de relativa 
preponderância, nem das sociedades nem das culturas. E na medida em 
que criam, recriam e decidem, vão se conformando as épocas históricas. 
É também criando, recriando e decidindo que o homem [e a mulher] 
devem participar destas épocas.

Paulo Freire, 1985, em “Educação como Prática da Liberdade”, adaptado.

O que compreendemos como Design de Interação, a partir de um olhar 
para a educação no Brasil? Como se produz essa educação, a partir dos 
elementos formais – cursos, disciplinas, currículos, conteúdos 
disponíveis para a aprendizagem? 

Neste capítulo apresento dados e análises sobre as áreas formativas da educação em 

Design de Interação, por meio de um olhar para os elementos institucionais e seus instrumen-

tos – para uma concepção de educação crítica.

Para compreender o cenário atual dessa educação formal no Brasil, recorro aos instru-

mentos oficiais – normativas curriculares, documentos oficiais de escolas e cursos privados e 

públicos, disciplinas e ementas. Em recorte, a produção dos cursos de Design – espaço de atua -

ção – cuja justificativa reside na terminologia assumida pelo campo e no entendimento do ter-

mo a partir  do referencial  teórico.  Assumo a perspectiva analítica dos dados apresentados, 
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como método da pesquisa em educação, que pressupõe a necessidade de um olhar para as poli -

ticas e normativas para compreensão de um campo ou área formal da educação em nível supe-

rior brasileiro (SEVERINO, 2007).

Apresento [3.1]  uma breve trajetória histórica das origens e concepções advindas de 

uma educação em Design de Interação, como resgate e documentação de produções e iniciati -

vas no Brasil; [3.2] a visão sobre os cursos, as disciplinas e currículos: os indícios nos instrumen-

tos oficiais da presença do Design de Interação no Brasil; [3.3] os currículos, suas concepções e 

as correlações com a IHC e o Design e por fim, como se apresentam [3.4] um retrato dos espa-

ços onde estão disponibilizados os conteúdos produzidos pela comunidade e os temas de inte-

resse em Design de Interação e as  [3.5]  evidências das contradições sobre como a educação 

acontece.

 Ao analisar a educação formal em Design de Interação no Brasil, trafego do idealizado  

para a compreensão do real e para um retorno a uma situação idealizada. Considerado o objeti-

vo ou resultado de reflexão desses capítulos introdutórios: o que nos permite dizer que a edu-

cação em Design de Interação hoje pode ser vista, a partir de Paulo Freire, como uma educação  

bancária? Se é bancária, em parte pelos instrumentos e manifestações do concreto, como pode 

se tornar (ou se produzir) uma educação crítica? Existe possibilidade, em meio ao bancarismo, 

das experiências vividas que não sejam bancárias em DI no Brasil hoje? 

3.1 Das origens, concepções e compreensões do Design de Interação e 
seus desdobramentos no Brasil

A construção de uma historicidade em Design de Interação31, por meio de escritos e rela-

tos, ainda é um espaço a ser ocupado pelos/as pesquisadores/as na área. Assim, tenho a inten -

ção de contextualizar algumas das perspectivas assumidas na educação formal, na produção ci-

entífica, nas comunidades ao redor e em alguns desdobramentos que afetam a esfera da educa-

ção.

Na educação formal em Computação, as áreas interdisciplinares como a Interação Hu-

mano Computador (IHC) e o Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador (CSCW) têm vol-

tados seus estudos aos aspectos da interação humano computador desde as décadas de 60 e 

31 As perspectivas da historicidade em IHC, como a proposta por (BODKER, 2006; 2015)  apontam para uma 

tendência dessa discussão e da relação na formação do campo, possível de extensão às realidades de projeto de 

artefatos no contexto brasileiro. Todavia, essa se torna uma tarefa que envolve outros mapeamentos, além daqueles 

presentes no recorte da educação formal que proponho fazer nesse trabalho, considerando principalmente o 

cenário da IHC. 
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80, respectivamente (MCCARTHY; WRIGHT, 2007). A trajetória própria do IHC, enfatizando 

uma ou outra abordagem, produziram ao longo desse tempo uma diversidade de correntes, his-

toricizadas  a  partir  do  conceito  de  ondas  (BANNON,  1991);  (BODKER,  2006);  (BODKER, 

2015); (BØDKER, 2015); eras (ROGERS, 2012), correntes (GRUDIN, 2011); (GRUDIN, 2017) ou 

paradigmas (Harrison, Sengers e Tatar, 2011). Essas abordagens apontaram para a necessidade 

de revisão de fundamentos, na reconstrução das bases epistemológicas que permitam outras 

reflexões quanto a posturas políticas, sociais, culturais colocadas em pauta por pesquisadores 

das áreas de IHC. 

A IHC na educação formal apresentou-se como uma proposta da Comissão Especial da 

ACM SIGCHI, na produção do  Curricula for Human-Computer Interaction, de 1992, em seus 

desdobramentos na comunidade desde a década de 90.  Define-se que a Interação Humano 

Computador “é uma disciplina que se refere ao projeto (design), à avaliação e à execução de sis-

temas computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos 

que os cercam” (ACM). Mas não há uma concordância sobre os tópicos e abordagens que essa 

tende a assumir, em parte, devido a sua natureza multifacetada (MERKLE, 2002), mas também, 

a partir dos contextos da educação formal onde se estabeleceu como disciplina. 

No contexto estadunidense das décadas de 1980-90, a presença em IHC dos estudos so-

bre interfaces gráficas, linguagem audiovisual, técnicas de pesquisa e desenvolvimento em de-

sign e prototipação, a partir da comunidade de designers industriais atuando em projetos no 

Vale do Silício32,  ganharam um espaço maior de visibilidade nos estudos da interação  (STOL-

TERMAN, 2008).  As pesquisas dessa década, como apontam, geralmente eram sobre como as 

pessoas interagiam com artefatos como editores de texto, bancos de dado ou softwares esta-

tísticos, originários do mundo do trabalho e da atividade funcional. Interfaces gráficas, caixas de 

diálogo,  mensagens  de  erro  eram geralmente  o  foco  do  estudo,  incluindo  ai  as  abordagens 

clássicas de autores como Norman (sobre o “erro humano” e as categorias de Usabilidade) ou 

Schneiderman (sobre objetos de manipulação direta), ainda relevantes nos contextos de proje-

to e uso  (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2017, p.3-6).

A Internet e a disseminação dos sistemas web, como páginas e por consequência, dispo-

sitivos móveis, artefatos conectivos, etc… levaram a pesquisa em IHC para outros espaços, com 

abordagens orientadas ao uso e aos usuários (décadas de 80 e 90) (COOPER et al., 2014), as re-

32 Katz apresenta uma perspectiva sobre a presença do Design no Vale do Silício, a partir de uma historiografia das 

empresas que utilizaram designers e o design como elementos principais do que foi conhecido como o “ecossistema 

de inovação” da computação (KATZ, 2015, p. XXIII). Apresenta os designers e suas histórias pessoais, mas pouco 

alcance sobre as comunidades científicas e as produções teóricas do campo de design de interação, por exemplo.
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lações de comunicação, colaboração, geração de conteúdo pelos usuários, conexões e emoções, 

com um consequente interesse e aprofundamento das áreas correlatas, ao menos nos discursos 

das comunidades.

A fragmentação de atividades produtivas no contexto da computação geraram, assim, 

espaços de mercado cada vez mais específicos e comunidades que estabeleceram contornos 

para suas atividades. A partir do contexto estadunidense do Vale do Silício e do entorno das 

empresas produtoras de web, software e hardware, são consideradas algumas propostas de 

formalização de disciplinas e cursos relativos a área, principalmente a partir dos Departamen-

tos de Design, Arte ou Comunicação. Bill Verplank  cita que o primeiro curso da área, intitulado 

HCI Design Studio foi elaborado na Universidade de Stanford em 1992 como uma disciplina op-

tativa, teve intuito de formalizar o conteúdo do que estudar em IHC para designers, a partir das 

práticas de design de interação como uma proposta de “melhorar a relação de projetos de inter-

faces”  (apud PREECE  et al.,  1994, p.15-16).  Outras propostas emergiram em mesmo tempo, 

como a da Carnegie Mellow Institute, pioneiras na integração das disciplinas nos cursos do de-

partamento de Design e Artes. 

Como exemplo de iniciativa no contexto europeu, o Instituto de Design de Interação 

Ivrea (IVREA - IDII) foi uma das iniciativas pioneiras multidisciplinares na educação formal no 

nível de pós-graduação entre os anos de 2001-2005, em Milão, operada em parceria com a uni-

versidade Domus Academy.  O programa de mestrado de dois anos foi oferecido para partici-

pantes com diplomas anteriores de faculdade em design, arquitetura, comunicação, computa-

ção ou psicologia. 

Como uma organização independente sem fins lucrativos, fundada pela Telecom Itália e 

pela empresa Olivetti, atuou de 2001 à 2005, e depois posteriormente financiado pela Telecom 

Itália, até 2006, com o fim do programa. Após 2006, parte dos integrantes seguiram para outros 

projetos, como o Interaction Design Lab, em Milão, e outros espaços de educação, como o Insti-

tuto de Design de Copenhagen, a DELFT e a Universidade de Malmo, na Suécia (“Interaction 

Design Institute IVREA IDII”, 2006).

No IVREA, a perspectiva que apoiou os fundamentos do grupo, incluindo suas aborda-

gens teóricas e práticas, partiu de um entendimento das “necessidades complexas de formação 

para produtos, sistemas e serviços complexos”, como aponta Moggridge (2006), mas a partir de 

um entendimento das teorias e técnicas do design tradicional, ligadas as abordagens teóricas 

de diversas outras disciplinas, como as ciências sociais e as artes. Dentre o corpo docente, fize-

ram parte John Tackara, Bill Moggridge, John Maeda, Nathan Shedroff,  Ranjit Makkuni, vindos 
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das áreas de pesquisa e ensino nos Estados Unidos, influenciando fortemente os aspectos me-

todológicos do grupo, a partir das vivências transdisciplinares com arte e tecnologia, engenhari-

as e design 33 (Interaction Design Institute IVREA IDII, 2006).

Outras iniciativas de cursos fora do contexto estadunidense também apresentarão uma 

trajetória de estudos própria em Design de Interação.  Nas universidades de Copenhague,  a 

TUFT Holanda, Universidade de Malmö, baseados na tradição de estudos do design colaborati-

vo escandinavo (BINDER; LÖWGREN; MALMBORG, 2009). Parceria entre universidades inter-

nacionais (Madeira Project, entre Portugal e Estados Unidos) ou com a iniciativa privada, tam-

bém surgiram nas décadas seguintes, muitas delas a partir da tradição das escolas de Design 

presentes no contexto europeu. 

No Brasil, a IHC como área disciplinar nos cursos de computação contou com a formali-

zação a partir da Sociedade Brasileira de Computação – SBC, por meio da Comissão Especial de 

Interação Humano Computador – CEIHC34. Das parcerias ACM/IEEE e dos desdobramentos da 

comunidade IHC na pesquisa, bem como das iniciativas da pós-graduação, outras iniciativas da 

comunidade escolar e da pesquisa surgiram a partir dos anos 2000. Os estudos da educação em 

IHC na comunidade brasileira, como por (DE SOUZA et al., 2008); (BARANAUSKAS; DE SOU-

ZA; PEREIRA, 2012);  (BUCHDID; BARANAUSKAS, 2012);  (BOSCARIOLI et al., 2013a);  (PRA-

TES et al., 2013);  (GASPARINI; KIMURA; PIMENTA, 2013);  (BIM; BOSCARIOLI, 2012);  (BIM; 

SILVEIRA; PRATES,  2012);  (BOSCARIOLI  et al.,  2014);  (MERKLE;  AMARAL, 2013) apontam 

uma construção histórica marcada por essa formação da comunidade IHC, os desdobramentos 

na educação em nível superior a partir desses pesquisadores, desde a formação do primeiro 

grupo em 1997 até as recomendações curriculares em 2003, pela SBC.

Na graduação de nível superior, a partir da PUC RIO e da UNICAMP, citam a abertura da 

pós-graduação em IHC em 2007 (PUC Rio) e reforçam a contribuição que os estudos em semi-

ótica trouxeram na pesquisa brasileira, principalmente na formação do grupo de Engenharia Se-

miótica da PUC Rio e no grupo de pesquisa InterHAD (Unicamp, 2007)  (DE SOUZA et al., 2008, 

33 Durante os 5 anos de existência, os projetos desenvolvidos em parcerias entre estudantes, docentes e empresas 

produziram uma vasta gama de produtos, de hardwares e softwares (como o Arduino e a Wiring), a produção de 

exposições interativas (Touch me, The Sacred World), álbuns musicais, pesquisas sobre design crítico, livros, dentre 

outras manifestações que caracterizam a natureza multidisciplinar do curso.  A partir de uma compreensão ampliada 

de comportamentos, usos e interações, o Ivrea conseguiu em pouco tempo, a formação de diversos profissionais 

atuantes em segmentos da indústria de produtos e serviços digitais computacionais, com uma variedade de projetos 

reconhecidos pela comunidade como “inovadores, pioneiros e criativos” (“Interaction Design Institute IVREA IDII”, 

2006). 

34 A partir de 1997, com o primeiro curso de graduação em Sistemas de Informação com uma disciplina de IHC, 

segundo  SBC.
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p.360). De Souza et al contam sobre a formação do primeiro grupo advindo da lista de discussão 

da SIGCHI, em 1997, formado por alguns professores e estudantes em formação, que em 1998 

fariam o primeiro encontro e  workshop no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software e 

Banco de Dados. Enumeram algumas iniciativas do período, como as edições do IHC (desde 

2000), a edição do CLIHC – América Latina, em 2003 e a recomendação da SBC para a discipli-

na de IHC nos currículos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação neste período 

(DE SOUZA et al.,  2008, p.356-7), bem como a criação da comunidade de educação em IHC 

(WEI35).

O ano de 2007 também foi marcado com os dois cursos pioneiros da educação formal, 

em nível de pós-graduação lato sensu em Design de Interação: o curso da PUC Minas, a partir 

dos estudos de membros da comunidade do IHC tradicional36, que teve duração de 4 edições37; 

e o curso do grupo Faber Ludens, de 2008-2011, de característica formativa e curricular trans-

disciplinar, com 8 turmas durante seus anos de duração.  A iniciativa da Pós-Graduação Faber 

Ludens, como foi chamada, foi realizada a partir das experiências teórico-práticas de um grupo 

de desenvolvedores web e de software da cidade de Curitiba, formalizada a partir de uma pro-

posta em parceria com uma universidade estrangeira38. O corpo docente teve profissionais for-

mados nas áreas de Design, Computação e Comunicação e veio a se dissolver em 2012. O corpo 

discente também foi formado por pessoas de graduações variadas, mas principalmente do De-

sign e da Comunicação, em sua totalidade, atuantes no mercado de software e web, em expan -

são naquele momento39. A maioria dos estudantes já havia vivenciado experiências de projeto 

de interação, de uso de softwares e linguagens de programação, bem como de design de inter-

faces gráficas40,  o que promovia diálogos e interações produtivas e um clima de  curiosidade  

35 Em 2010, formaliza-se o evento paralelo ao IHC, o workshop WEIHC – Workshop de Educação em Interação 

Humano-computador, contando com pesquisadores convidados e temas de interesse do contexto educacional. 

Currículo, práticas de sala de aula, diversidade e diferença, dentre outros, foram os temas das edições anuais do 

evento.

36 O grupo formado pelos docentes Caio César,  Marcos André Kutova e Daniel Alenquer, foi responsável pela criação 

da pós-graduação em Design de Interação do IEC – PUC Minas. Disponível em http://www.rede.bz/design-de-

interacao/

37 O curso continua ativo, a partir da análise da Plataforma E-Mec, em janeiro de 2018.

38 Teve como idealizador do projeto o docente Frederick Van Amstel, em parceria com Gonçalo Ferraz, Leandro 

Oliveira, Érico Fileno. No mestrado no programa de pós-graduação PPGTE, Frederick elaborou um currículo, em 

parceria com seu orientador Luiz Ernesto Merkle, que pretendia unir disciplinas práticas e teóricas, de âmbito 

multidisciplinar, a partir de uma ideia de projeto de colaboração. 

39 A partir da Lei Complementar 116/03 que define software como serviço, em 2003, a inclusão das empresas de 

software no Simples Nacional e o fomento à eleição das empresas de software e hardware como prioridades 

econômicas em 2004-5 podem ser consideradas iniciativas de políticas públicas orientadas ao aumento do mercado. 

(“Abes - Associação Brasileira das Industrias de Software”, 2018).

40 Quanto aos aspectos das práticas educativas, os núcleos de disciplinas eram apresentados em duplas ou trios 
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epistemológica engajante. A produção da comunidade hoje encontra-se, em parte, na platafor-

ma Corais e na obra “Design Livre”, elaborada em colaboração com estudantes e professores. 

A partir da literatura científica, a definição do termo Design de Interação apareceu asso-

ciada à ideia de trazer “design” para o software,  apresentadas na obra de Terry Winograd (WI-

NOGRAD, 1996) ou um suposto desmembramento das discussões anteriores sobre  usuários, 

objetos e sujeitos, no artigo de Bannon (BANNON, 1991), que apontam para a necessidade de 

novas articulações disciplinares. Outras perspectivas apontam as relações de designers como 

William Buxton, Bill Moggridge, Bill Verplank, Bruce Tognazzini como ‘fundadores’ das discus-

sões do termo a partir de suas vivências no desenvolvimento de interfaces41.

O termo aparecerá em diversos títulos de livros após os anos 2000, a partir da documen-

tação de técnicas e métodos de desenvolvimento e pesquisa em Design, associados às práticas 

do campo e casos de projetos de Computação. Designers como Bill Buxton  (BUXTON, 2007); 

Bill  Moggridge  (MOGGRIDGE,  2006);  Allan Cooper  (COOPER; REIMANN;  CRONIN,  2007); 

(COOPER; REIMANN; DUBBERLY, 2003);  (COOPER; REIMANN; CRONIN, 2007); Dan Saffer 

(SAFFER, 2009); Jon Kolko (KOLKO, 2011); terão publicações editoriais nas áreas utilizando a 

terminologia. O termo “Interação” também aparecerá a partir das relações que os estudos co-

municacionais e sociais da tecnologia estabelecem com outras perspectivas, como a teoria da 

atividade  (KAPTELININ; NARDI, 2006); os estudos da arte-tecnologia  (BOLTER; GROMALA, 

2003); as perspectivas do design crítico e a arte tecnologia  (DUNNE, 2008);  (DUNNE; RABY, 

2013); e as análises sobre a ergonomia cognitiva (PIRHONEN; ISOMAKI; ROAST, 2005).

A partir da literatura específica relativa ao termo, um entendimento do Design de Inte-

ração correspondeu ao conjunto de práticas e teorias, desde o projeto e os métodos de pesqui-

sa para a produção de artefatos digitais, bem como suas relações com as concepções de usuá-

rios e usos, a arquitetura da informação, a visualidade gráfica dos componentes de interface, os 

mecanismos de interação com esses componentes ou os aspectos comunicacionais desses com-

ponentes nos contextos de uso específicos e de seus  usuários, a avaliação dos artefatos e de 

durante o período, acompanhados de atividades constantes entre as disciplinas, práticas de campo e outros projetos 

de participação coletiva, como concursos e eventos, até com premiações, como o Cubezilla da Mozilla. A 

aprendizagem baseada em projetos, assim como nos moldes do Ivrea, foi o ponto comum das práticas disciplinares. 

Também destaca-se o uso de uma plataforma de publicação dos projetos das disciplinas, seus conteúdos curriculares 

e as discussões derivadas foram suporte e visibilidade da comunidade da pós-graduação durante muitos anos, 

aspecto importante das práticas do grupo, com conteúdos licenciados de modo aberto e acessíveis pela comunidade 

fora do contexto formal. 

41 O artigo de Moggridge é citado como um dos primeiros no uso expandido e sistematizado do termo, a partir do 

apontamento das perspectivas da pesquisa em Design para as práticas de projetos em artefatos digitais como 

imprescindíveis para a melhoria das relações de uso, para a inovação e para a criação de  sistemas interativos 

(STOLTERMAN, 2008, p.56-57).
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seus usos (BANNON, 1992); (ROGERS; SHARP; PREECE, 2011); (ROGERS, 2012); (LÖWGREN, 

2010); (LÖWGREN; STOLTERMAN, 2007); (BINDER; LÖWGREN; MALMBORG, 2009).

No contexto brasileiro, a proposta de manual ou livro didático traduzido da língua ingle-

sa como “Design de Interação – Além da Interação Humano Computador”  (ROGERS; SHARP; 

PREECE, 2013), com a primeira edição de 2000, terá alcance e acesso em 2006 e logo será uma  

bibliografia citada em currículos e outras documentações da educação formal . Embora critica-

da pela comunidade internacional de Design como um compilado de técnicas e métodos tradici-

onais de IHC, por não contemplar as perspectivas do design como centrais às preocupações da 

área (LÖWGREN, 2002), o livro será considerado uma referência no contexto local e por conse-

quência, parte da bibliografia básica de cursos, disciplinas e planos de ensino no Brasil42. Tam-

bém devido à tradução em língua portuguesa, as obras de Donald Norman, principalmente “De-

sign do dia-a-dia”  (NORMAN; DEIRÓ, 2006), serão de acesso da comunidade brasileira, igual-

mente presente em bibliografias básicas e complementares.

Longe de se apresentar como um terreno plano, os estudos da educação em IHC apre-

sentam hoje preocupações de ordem local e global, seja na discussão dos currículos disciplina-

res e as propostas de novas modalidades flexibilizadas  (DA SILVA; CÔGO, 2014); pelas pres-

sões ou oportunidades da internacionalização  (BARBOSA, et al., 2014); o EaD e outras do con-

texto escolar; pelos dilemas que mercado/indústria promovem/trazem no contexto brasileiro 

da computação (BOSCARIOLI et al., 2013b); pelos atuais modelos de financiamento a projetos 

e fundos para a pesquisa nas instituições brasileiras ou pelos desafios aos pesquisadores e pro-

fissionais nas condições atuais (BARBOSA; SILVEIRA; GASPARINI, 2017).

Já nos campos do  Design e no Design Industrial, definidos a partir de outra trajetória 

histórica, a prática de projeto de artefatos de interação e comunicativos tem relação inerente 

às propriedades formais, estruturais e estéticas dos objetos, à sua produção industrial, às impli-

cações sociais e culturais dos artefatos e às tradições de pensamento de suas escolas fundado-

ras, como a Bauhaus e a Escola de Ulm, junto às influências da Escola de Chicago e dos movi-

mentos artísticos de vanguarda, como o Modernismo.

A Staatliches-Bauhaus foi uma escola de Design, Artes Plásticas e Arquitetura de van-

guarda  na Alemanha,  influenciadora e formadora do pensamento modernista em Design na 

América Latina e em outros países, como os Estados Unidos e Israel. Fundada em 1919, por 

Walter Gropius, em Weimar, mudou-se  em 1925 para Dessau e novamente em 1930 para Ber-

lim, devido a perseguição nazista durante a 2a. Guerra, onde foi finalmente fechada em 1933. 

42 Sobre essa afirmação, apresento os dados de levantamento curricular no item 3.2.
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A Escola de Design de Ulm – Hochschule für Gestaltung  Hfg–Ulm, foi uma escola de de-

sign alemã fundada em 1953 por Max Bill e outros para promover os princípios do Bauhaus. De 

1952 até seu fechamento em 1968 por motivações políticas e financeiras, a escola buscava um 

projeto democrático de educação, política, pedagogia e design. As influências da Escola de Ulm 

no contexto brasileiro são evidentes, a partir da fundação da ESDI e de outras iniciativas do De-

sign nas décadas de 50 e 60, como o IAC (COUTO, 2008). 

Também a Escola de Chicago teve forte influência na formação brasileira em Design, 

principalmente devido à forte influência estadunidense na indústria (LÉON, 2013), consideran-

do o Modernismo e as correntes correlatas da época e a partir da IAC e da estética italiana na  

arquitetura  brasileira.  São evidentes também as influências de uma perspectiva desenvolvi-

mentista, a partir de um ideal industrial emergente estadunidense, que determinará aspectos 

das demandas da burguesia e das necessidades de mercado de profissionais que atendessem a 

essas demandas, como aponta Lucy Niemeyer:

A emergência institucional do Design no Brasil está diretamente ligada à ide-
ologia nacional-desenvolvimentista dos anos 1950, num universo nitidamen-
te inserido nas crenças modernistas que começaram a tomar força no país a 
parti da Semana de 22. Mapear os fatores determinantes da definição do de-
signer no país só é possível se compreendermos que, neste cenário, a cons-
trução e a busca da hegemonia da burguesia monopolista, como classe domi-
nante, passa a depender essencialmente das práticas de categorias sociais di-
retamente ligadas à tecnologia. Por isso nosso estudo da categoria designer 
visou compreender o seu papel, a sua função no processo produtivo (NIE-
MEYER, 2007, p.17).

No contexto histórico da educação em Design no Brasil, a experiência do curso de De-

sign no Instituto de Arte Contemporânea – Museu de Arte de São Paulo, IAC-MASP, de São 

Paulo em 1950, e a fundação da Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, no Rio de Janei-

ro em 1963, são consideradas os marcos iniciais simbólicos de formação dos profissionais en-

carregados do projeto de artefatos, na formação de desenhistas industriais ou designers. 

A ESDI foi fundada em 1963, a partir das experiências das escolas alemãs Bauhaus e 

Ulm. Foi espaço de discussões críticas com nomes como Le Corbusier, Burle Marx, além de ter 

tido como docentes Tomás Maldonado, Max Bill,  Gui Bonsiepe e outros tantos influenciadores 

da prática de design no Brasil, por meio de metodologias e teorias  (COUTO, 2008). A circulação 

desses docentes no contexto brasileiro promoveu a abertura de projetos de formação e cursos 

de graduação, da PUC a UFRJ e a UFSC, como o caso do projeto do Laboratório Brasileiro de  

Desenho Industrial,  em Florianópolis,  criado pelo designer e teórico formado pela Ulm, Gui 

Bonsiepe (1934-).
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Também a experiência do Curso Superior de Design do IAC-MASP, iniciativa de Pietro e 

Lina Bo Bardi, em parceria com Giancarlo Pallanti,  é tida como ponto de inflexão, embora tenha 

tido a curta duração de 2 anos. A proposta de formação de “projetistas de objetos”, a partir da 

estética racionalista da arquitetura e design modernos, em parceria com a indústria paulistana, 

que tinha “a cópia aos modelos estrangeiros como prática comum” (LEON, 2013, p.). Pietro e 

Lina imaginaram que o potencial pedagógico do MASP, como espaço expositivo, poderia dar 

apoio a uma “cultura projetual” além de uma transformação no “gosto das elites” (LÉON, 2013).

Existem, todavia, muitas controvérsias sobre os mitos fundadores da educação em De-

sign no Brasil (BOMFIM, 1999), considerando que a educação em design em seu contexto am-

pliado acontece desde sempre, a partir dos espaços do mundo do trabalho, do atelier, das em-

presas e indústrias, como espaço de formação de profissionais e designers a partir da relação de 

mestres e aprendizes, principalmente em um cenário de não-regulamentação profissional no 

Brasil. O trabalho de Bonfim argumentará em favor de um design nacional, emergente das de-

mandas populares e contextualizado aos aspectos da diversidade regional, a partir de um olhar 

para a região nordeste a formação dos cursos de Design e Artesanato na Universidade Federal 

da Paraíba (COUTO, 1999).

É com a criação do novo Currículo Mínimo dos cursos de bacharelado em Desenho In-

dustrial, em 1978, aprovado somente em 198743, que culminam as discussões de especialistas 

sobre o perfil profissional desejado em função das demandas de mercado e da sociedade, que 

levam a divisão em duas subáreas, ou habilitações: o Projeto de Produto e a Programação Visu -

al44.As demandas pós década de 90 por habilitações de Design de Interiores, Moda, Interfaces, 

Hipermídia, dentre tantas outras, surgem frente a um discurso de mercado e regionalização, co-

locando em foco também as áreas de conhecimento de base   – como humanas e sociais, ou exa-

tas e tecnológicas – e os conteúdos considerados ‘essenciais’ na formação, a partir dessas áreas 

(COUTO, 2008). O resultado dessas discussões levou à criação das Novas Diretrizes Curricula-

res para Bacharelados em Design (NDBD)45, entre 2003-2004, mas não são um retrato cristali-

zado da educação em Design no Brasil. As variações operadas nos modelos das IES, nos cursos 

técnicos e tecnológicos, nos tipos de formação Stricto e Lato Sensu, permitem desvios e rear-

ranjos dessa história curricular, a partir de novos modos de flexibilização encontrados na edu-

cação superior no Brasil e das relações com a sociedade. 

43 Por meio da Resolução 02/87 do CFE.

44 Por meio do Parecer 62.187 da CFE, foram criadas as duas habilitações de curso, os perfis dos egressos desenhistas 

industriais e a determinação do modelo de 2700 horas didáticas e integrais em 7 e 14 semestres letivos. Caberia às 

IES sugerir, a partir dai, as vocações regionais e outros modelos vigentes de suas instituições.   

45 Pareceres CES/CNE 0146/2002, 67/2003, 0195/2003, da Resolução de março de 2004 (COUTO, 2008, p.46).
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Após os anos 2000, tanto pela motivação da NDBD em vigor; quanto das propostas da 

internacionalização das IES; das políticas regionais de inovação e P&D, como o incentivo ao de-

senvolvimento de softwares e hardwares; novas experiências e grupos surgiram, em iniciativas 

de cursos, currículos e grupos de pesquisa para a área tecnológica.

Essas motivações geraram diversos desdobramentos para os estudos em Design de Inte-

ração e correlatos, desde a abertura de cursos de especialização Stricto Sensu; disciplinas opta-

tivas e eletivas nos cursos de bacharelado em Design, em currículos generalistas e/ou em tri-

lhas de aprendizagem; cursos de tecnologia com ênfase em Design Digital ou Jogos; bem como 

linhas de pesquisa nos Mestrados e Doutorados no Brasil 46.

Historicamente, as áreas de pesquisa disciplinares no Design relacionadas ao projeto, 

avaliação de uso e análise das interações humanas com artefatos vinham da Ergonomia e o De-

sign de Informação  (BURDEK, 2010), sendo que o primeiro já estava presente nos primeiros 

currículos da ESDI, em 1968 e o segundo começa a surgir com mais evidencia a partir das déca -

das de 80 e 90, a partir dos grupos de Design Gráfico e pelas demandas de complexidade de in-

formações nos contextos de projeto visual (CARDOSO, 2016). O primeiro currículo da ESDI foi 

trazido a partir da experiência da Bauhaus, no modelo de ciclos. A disciplina era chamada de Er-

gologia,  apresentando estudos científicos sobre antropometria física e arquitetura (COUTO; 

JUNIOR, 2008).

Como apontei em minha dissertação (SILVA, 2007, p.28) e historicamente contextualiza-

do por Redström (2006), o vínculo da interação no design tem sua trajetória própria e é motiva-

ção central das correntes do Design que pensam a relação ser humano com objeto ou ser huma-

no e máquina. No modernismo, as ambições culturais da Bauhaus e de seus seguidores coloca-

ram novos desafios para o design de produtos industriais, preocupados com uma forma que se-

guisse a função e atendesse as necessidades das pessoas e da sociedade. Interessados em pro-

por não apenas novos produtos, mas essencialmente novos modos de vida na sociedade de con-

sumo, autores e designers como Walter Gropius, Mies Van der Rohe, dentre outros, levantaram 

um movimento a favor do “uso racional” das formas, da “economia formal”. A função dos produ-

tos fomentou, nos moldes da racionalização e da eficiência, um estudo “sistemático nos campos 

da forma, técnica e economia”(REDSTRÖM, 2006, p. 124).

Adjacente aos estudos do uso dos produtos, uma outra linha de pensamento veio a to-

mar forma no Design, abordando as eventuais interpretações que os usuários fazem durante o 

46 Os cursos de Mestrado em Design são aprovados no ano de 2008-2010 possuindo linhas de Pesquisa na área 

correlata de Ergonomia . O primeiro doutorado em Design no Brasil é reconhecido  em 2012.
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uso, e as questões do controle que o designer pode ter desses aspectos no processo. A necessi-

dade de repensar a relação formalista e funcional dos produtos, segundo Victor Margolin, des-

de as décadas de 1950 com os designers educadores Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe e outros 

da HfG-ULM, significavam na época uma virada nas teorias de design que enfatizavam a apa-

rência ou a funcionalidade do objeto como tema central de interesse (MARGOLIN, 1995). Vol-

tando-se aos aspectos comunicativos da forma, esses autores foram provavelmente pioneiros 

na incorporação da Semiótica e Teoria da Informação nas práticas de ensino em Design, e igual-

mente importantes para as teorias que se seguiram (BÜRDEK, 2006). 

A partir das correntes da comunicação, a Semiótica no Design cresceu como área que 

percebe a linguagem dos produtos e a sistematiza, intencionando permitir uma leitura de signi-

ficado do produto e da sua forma (SILVA, 2007, p.26). 

A partir de Redström, apontei que “a ideia de design como comunicação é relacionada 

claramente com a aspiração de dar ao Design a facilidade de compreensão e interpretação”, tor-

nando-se um modo de “linguagem que expresse a funcionalidade e as intenções de uso do obje-

to” (REDSTROM apud SILVA, 2006, p.126). Nesta perspectiva, o usuário torna-se essencial no 

processo de interpretação dos produtos, por ser “necessária a participação do receptor” para 

que a mensagem tenha algum sentido (2006, p. 126).

Assim, o partir dos aspectos comunicativos das correntes que discutem a relação dos 

usos com os artefatos, como nos propõe Buchanan e Margolin (1995) e Bonsiepe (2003), im-

pactarão os modos de percepção da produção e uso de artefatos digitais nos campos do Design 

– tanto no que se refere a seu projeto como nos usos e relações com a Cultura e a própria noção 

de cultura incorporada nos estudos (SILVA, 2007, p. 28).

A partir da Ergonomia, os estudos sobre as interações com artefatos digitais computaci-

onais são voltados, principalmente, aos aspectos cognitivos, físicos ou organizacionais das inte-

rações,  todavia  estenderam-se  na  contemporaneidade  aos  aspectos  emocionais  e  culturais 

(MONTALVAO; DAMAZIO, 2008). Atualmente, a área possui diversas comunidades de pesqui-

sa e grupos disciplinares. A partir de Consulta Parametrizada no Diretório de Grupos de Pes-

quisa no Brasil, atualmente são 51 grupos vinculados a área de Desenho Industrial, orientados 

á disciplina de Ergonomia. 
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Os grupos e laboratórios vinculados a PUC RIO47 e a UFSC48 caracterizaram um período 

de consolidação das pesquisas em usabilidade de interfaces e sistemas, na produção de literatu-

ra para o espaço didático e disciplinar, tais como os manuais de Ergonomia, de Anamaria de Mo-

raes (MORAES, 2010); ou Ergonomia e Usabilidade, de Walter Cybis e outros (CYBIS; BETIOL; 

FAUST, 2015).

 Como resultado de um terreno disperso e de comunidades com algum ponto de contato, 

os espaços da pesquisa por meio de um olhar sobre as publicações representativas em Design 

de Interação para a área de Design residirão em eventos gerais da área, em pesquisa e inovação, 

ou localizados em espaços da Ergonomia e do Design de Informação, além daqueles presentes 

no IHC brasileiro.

O mais reconhecido no contexto nacional será o Congresso Pesquisa e Desenvolvimento 

em Design – P&D Design49,  com edições desde o ano de 199450 por iniciativa da Associação Na-

cional de Designers – AND e a Associação de Ensino/Pesquisa de Nível Superior em Design do 

Brasil - AEnD/BR, e abordagens múltiplas nas áreas de Design, desde as teorias até as práticas e 

casos profissionais de mercado. 

O P&D Design é um evento científico promovido pelo Fórum Nacional de Pós-Gradua-

ção Stricto Sensu em Design – FNPg - Design, que tem como principal objetivo incentivar a pro-

dução e difusão técnico-científica., caracterizado como “estratégico para área do Design, atuan-

47 O LEUI iniciou suas atividades com Prof. Dra. Anamaria de Moraes ao Programa de Pós-Graduação em Design, 

PPGDesign| PUC-Rio, em 1996. Desde então, as pesquisas em Ergonomia e do Design começaram a ser realizadas, 

visando a abrangência de ambos os campos. As atividades do LEUI – com o  grupo de estudos NEU (Núcleo de 

Ergonomia e Usabilidade) – e o desenvolvimento de pesquisas de Iniciação Científica e Mestrado consolidaram a 

linha de pesquisa Ergonomia e Usabilidade e Interação Humano-computador, iniciada pela mesma professora em 

1991. A partir daí, os temas da linha de pesquisa foram sendo cada vez mais desenvolvidos, o que permitiu a 

expansão da pesquisa em Ergonomia e em Design, bem como a atualização constante dos temas da pesquisa nessa 

área.“Laboratório de Ergodesign e Usabilidade de Interfaces.”, [S.d.]).

48 O LabIUtil foi o laboratório de utilizabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina entre 1995 e o final de 

2003, fundado e dirigido pelo pesquisador  doutor Walter Cybis. No período em que esteve operacional, a equipe do 

LabIUtil apoiou empresas brasileiras produtoras de software interativo que buscavam a melhoria da usabilidade dos 

sistemas que produziam (“LabIUtil Laboratório de Utilizabilidade”, [S.d.]).

49 As áreas temáticas da edição de 2018, realizada em Joinville SC, foram agrupadas para contemplar o amplo espectro 

que abrange a pesquisa científico-tecnológica em Design. Foram oito eixos temáticos: (1) Design: História, Teoria e 

Crítica, (2) Design e Ensino-aprendizagem, (3) Design: Metodologias e Processos, (4) Design e Sociedade, (5) Design 

e Sustentabilidade, (6) Design e Tecnologia, (7) Design e Relações de Uso, (8) Design: Materiais e Processos de 

Fabricação. Cada eixo ainda foi subdividido em áreas de interesse, totalizando 24 tópicos (BLUCHER 

PROCEEDINGS, 2019)”. 

50 “No final de 1994,  a revista brasileira Estudos em Design em parceria com a AEnD-BR, criou o Congresso Brasileiro 

de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, o P&D Design. Esse evento de caráter científico foi o primeiro no campo 

do Design brasileiro e ocorreu em São Paulo simultaneamente com o 1º Congresso Brasileiro de Design que foi 

promovido pela Associação Nacional de Designers – AND, em conjunto com a AenD-BR (ESTUDOS EM DESIGN, 

2019)”.



87

do como promotor e facilitador da cooperação científica e tecnológica entre profissionais, do-

centes e pesquisadores, fomentando o interesse de estudantes e contribuindo assim, para sua 

formação profissional e intelectual” (ESTUDOS EM DESIGN, 2019).

Como retrato deste período da tese, fiz um levantamento de termos para futura revisão 

bibliográfica sistemática51, produzida a partir dos artigos da 13a. edição do evento, ocorrida em 

2018 em Joinville-SC, utilizando as mesmas chaves que utilizo no levantamento de disciplinas. 

(APÊNDICE J). Estes dados preliminares apontam para um recorte em aberto de 34 artigos en-

volvendo os temas correlatos de Design de Interação, Interfaces, Interação Humano Computa-

dor,  Usabilidade,  Experiência do Usuário ou simplesmente o termo Usuário (no contexto da 

IHC). Os artigos relatam projetos sobre inclusão e acessibilidade, interfaces gestuais e sonoras, 

cognição situada, interfaces para dispositivos móveis, e de modo proeminente, o desenvolvi-

mento de aplicativos. Nenhum artigo apresenta o termo Design de Interação no título ou pala-

vra-chave nesta edição, todavia os termos Design de Experiências e a formação de Designers 

de Experiências aparecem em 3 títulos de artigos.

No que tange o Design de Informação, outros dois eventos serão reconhecidos espaços 

de congregação de pesquisadores na área: o Congresso Internacional de Design da Informação 

– CIDI e sua edição paralela do Congresso Nacional de Iniciação Científica em Design da Infor -

mação – CONGIC52.  Ambos os eventos científicos têm periodicidade bienal e são promovidos 

pela SBDI – Sociedade Brasileira de Design da Informação. 

Segundo a organização do SBDI da última edição, em 2017 em Natal-RN, a “realização 

conjunta destes eventos objetivam a discussão e reflexão sobre o design da informação no Bra-

sil e em âmbito internacional” (SBDI, 2019). A SBDI se caracteriza como  “uma entidade científi-

ca que congrega pesquisadores, docentes e profissionais, que atuam em sistemas de informa-

ção e comunicação analógicos e digitais, na gestão e produção da informação no Brasil (SBDI, 

2019)”.

51 A partir das publicações disponíveis via OpenAcess na plataforma Blucher Proceedings, procedi a uma busca 

terminológica para as chaves estabelecidas para o capítulo 3.4. Dos 579 artigos publicados no evento e 

disponibilizados na plataforma, foram selecionados 48 e depois, em leitura dos títulos e palavras-chave correlatos a 

produção de artefato digital (INTERAÇÃO, INTERFACE, IHC, USABILIDADE, USUÁRIO, EXPERIENCIA, 

APLICATIVOS. USUÁRIOS, USABILIDADE e ACESSIBILIDADE), foram selecionados 34. Não foram selecionados 

artigos com os termos ERGONOMIA fora do contexto das produções digitais – como exemplos, a Ergonomia para 

Mobiliário ou Ergonomia Tipográfica. Pretendo dar continuidade a esse estudo, a partir de uma publicação no 

evento para o ano de 2020. 

52 “Uma das metas da SBDI é contribuir para o desenvolvimento, organização e difusão científica do Design da 

Informação como área acadêmico-científica em âmbito nacional e internacional, promovendo e facilitando a 

cooperação entre profissionais, docentes e pesquisadores, e fomentando o interesse de estudantes pela área, 

contribuindo, assim, para sua formação profissional e intelectual (BLUCHER PROCEEDINGS, 2019)”.



88

Em sua 8a edição, foram 152 trabalhos apresentados e publicados em plataforma digital. 

Também sobre o levantamento para revisão bibliográfica futura, o recorte de 13 artigos 53 apon-

tou para temas como a semiótica cromática, paradigmas de interação, avaliações de uso e usa-

bilidade de ferramentas ou portais web, interação e emoção para públicos idosos, ergonomia de 

ambientes  virtuais,  e  de  modo  proeminente,  a  elaboração  de  interfaces  para  aplicativos 

(APÊNDICE K).

Já a partir  da comunidade de Ergonomia,  o Congresso Internacional  de Ergonomia e 

Usabilidade de Interfaces Humano Computador – ERGODESIGN USIHC,  são reconhecidamen-

te os espaços congregadores da pesquisa sobre o tema no campo do Design54, que foram unidos 

no ano de 2017 em suas 16a edição realizada em Florianópolis, SC também ao 1o. Congresso In-

ternacional de Ambientes Hipermídia para Aprendizagem. 

Como histórico, o evento ERGODESIGN foi de criação do grupo do Laboratório de Ergo-

design e Usabilidade de Interfaces, na PUC Rio, em 2002-2003 foi sua primeira edição. A partir  

do trabalho do LEUI, foi desenvolvido também o periódico Ergodesign&HCI, em 2015, idealiza-

da pela profa. Anamaria de Moraes, com intuito de agrupar, documentar e fomentar a pesquisa 

em Ergonomia e Design, a partir dos artefatos digitais e da IHC (PERIÓDICOS PUC-RIO, 2019).

 Quanto às publicações disponibilizadas, são 60 trabalhos sobre os temas Design de In-

terfaces, Arquitetura da Informação, Experiência do usuário e interfaces digitais e Acessibilida-

de e projeto inclusivo em sistemas digitais. Destes, 6 apresentam o termo chave INTERAÇÃO, 

em contextos relacionados a interação sonora, a interface, a acessibilidade, entre pessoas ido-

sas, na infografia, e por fim, sobre valores humanos na interação (MONTALVÃO, NUNES, 2017), 

a partir dos conceitos de ecofeedback e motivação para o comportamento positivo (APÊNDICE 

L).

53 Do mesmo modo que o levantamento prévio realizado para o P&D, procedi a  uma busca terminológica para as 

chaves estabelecidas para o capítulo 3.4. das publicações disponíveis via OpenAcess na plataforma Blucher 

Proceedings. Do total de 152 artigos, e um levantamento inicial de  27 artigos, foram previamente selecionados 13 

artigos relativos aos termos INTERAÇÃO, INTERFACE, IHC, USABILIDADE, USUÁRIO, EXPERIENCIA, 

APLICATIVOS. USUÁRIOS, USABILIDADE e ACESSIBILIDADE. 

54 Os artigos estão organizados pelas temáticas específicas de cada um dos eventos: No ERGODESIGN: 1. 

Metodologia Ergonômica no Projeto de Produtos; 2. Ergodesign do Produto; 3. Avisos e Advertências; 4. Sistema de 

Orientação, Sinalização e Instrução; 5. Ambiente Construído; 6. Constrangimentos Posturais em Postos de Trabalho; 

7. Acessibilidade: no ambiente físico,  de produtos e outros projetos inclusivos. No USIHC: 1. Design de Interfaces; 

2. Arquitetura de Informação; 3. Metodologia Ergonômica no Projeto de Sistemas Digitais; 4. Experiência do 

Usuário e Interfaces digitais; 5. Interação em Dispositivos Móveis (interfaces mobile); 6. Acessibilidade e Projeto 

Inclusivo em Sistemas Digitais. No CINAHPA: 1. Jogos, simulação, gamificação e moocs para ensino-aprendizagem; 

2. Mapas cognitivos e objetos de aprendizagem; 3. Ambientes virtuais de aprendizagem, agentes inteligentes; 4. 

Design instrucional; 5. Hipermídia e interdisciplinaridade na geração do conhecimento; 6. Hipermídia adaptativa; 7. 

Análise e validação de ambientes hipermidiáticos; 8. Acessibilidade digital e tecnologias assistivas. 
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Por fim, a comunidade internacional Interaction Design Association – IxDA assumirá um 

espaço no contexto brasileiro a partir  dos chamados “Capítulos”  e ações locais a partir  dos 

“Grupos”, que iniciarão desde 2003 um espaço de interlocução do mercado profissional de pes-

quisadores em Design de Interação. 

A Interaction Design Association (IxDA) se apresenta como “uma organização apoiada 

por membros dedicada à disciplina de Design de Interação” (IXDA, 2019). Lançada em 2003, 

com evento de mesmo ano – o IxDA Global, ela possui 100.000 associados e mais de 200 gru -

pos locais (dados da organização), reforçando os diversos níveis de “expertise” da comunidade e 

sua aceitação aberta de praticantes novatos (IXDA, 2019). Em Curitiba, por exemplo, o capítulo 

IXDA-Curitiba foi fundado em 2007 e é responsável por ações do Dia Mundial da Usabilidade e 

de encontros presenciais ou online (IXDA, 2019). 

Os eventos do IxDA acontecem anualmente, em caráter global, desde 2003, com publi-

cações restritas a painéis de casos de mercado geralmente apoiadas e patrocinadas por empre-

sas de tecnologia. Como retrato do espaço mercadológico do evento e do grupo, a abertura do 

capítulo América Latina aconteceu a partir de 2010, com o evento também anual Interaction 

Latin America (antes Interaction South America). Os temas presentes nas publicações residem 

em metodologias de pesquisa e projeto em design, como Design Centrado no Usuário ou De-

sign Thinking, como nas áreas de Design de Serviços e de Experiência55.

A partir dos indícios de temas de interesse da comunidade em Design, torna-se necessá-

rio investigar as relações estabelecidas – ou cristalizadas – na educação formal brasileira, prin-

cipalmente a partir dos instrumentos oficiais, na percepção dos termos e discursos assimilados 

ou refutados pela comunidade acadêmica. 

3.2 A visão sobre os cursos, as disciplinas e currículos: os indícios nos 
instrumentos oficiais da presença do Design de Interação no Brasil

Considerando o cenário apresentado, dos recortes e áreas formadoras, a compreensão 

dos contextos educacionais formais do Design de Interação no Brasil exigiu uma reflexão que 

55 Os temas de interesse para artigos o ILA 2018 foram: Acessibilidade e interfaces multimodais; Aspectos sociais; 

culturais e éticos em design de interação; Ambientes inteligentes e internet das coisas; Design de informação; 

Design emocional; Design participativo; Ergonomia no meio digital; Inteligência artificial e aprendizagem de 

máquina (machine learning); Interações multi dispositivos; Interfaces inteligentes, adaptáveis e adaptativas; 

Interfaces conversacionais; Jogos e entretenimento; Metodologias, técnicas e ferramentas para avaliação e design 

de interação; Psicologia cognitiva e neurociência aplicados ao design; Realidade virtual e realidade aumentada; 

Sustentabilidade e design de interação; Tecnologias assistivas; Outros tópicos relacionados a design de interação 

(ILA, 2018).
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evidenciasse, além dos achados ainda em produção sobre a educação na área, um olhar para os 

instrumentos formais da educação que incorporam os aspectos normativos e documentam par-

te das tensões e contradições emergentes e em processo, tais como o conceito de currículo 

(SILVA, 2000). 

A presença do Design de Interação, a partir de sua terminologia de área própria, ainda 

está em produção na educação formal. Ao olhar para as ofertas dos cursos, exclusivamente na 

pós-graduação e nas universidades evidencia-se a restrição de acessos aos conhecimentos da 

comunidade brasileira a partir dos locais onde se insere e dos temas que aborda.

Para a graduação, diversas iniciativas surgiram nos últimos anos, principalmente a partir 

das Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação. No bacharelado e na tecnologia, os cursos 

de Design Digital56 e Jogos Digitais, respectivamente, assumiram um espaço de formação a par-

tir de 2012, devido a demandas crescentes nas áreas de desenvolvimento de artefatos digitais, 

pelo crescimento da Internet no Brasil e pelo mercado de jogos, principalmente de produção in-

dependente.

3.2.2 A presença do Design de Interação nos cursos de Design

Ao considerar os desdobramentos disciplinares de Ergonomia e Design de Informação, 

consideradas tradicionais no Design de Produtos e Gráfico, o surgimento de novas disciplinas, 

algumas advindas do IHC, e as respostas que a comunidade acadêmica e científica tem dado em 

busca de formação, discussão e produções de conhecimento, optei por investigar como  as ma-

trizes curriculares de Design também têm refletido um possível aporte às discussões  sobre o 

projeto de artefatos digitais, por meio das disciplinas de usabilidade, acessibilidade, dentre ou-

tras perspectivas, bem como assumindo o termo Design de Interação e a Interação Humano-

computador.

Para aprofundar esse entendimento da presença das disciplinas na educação formal, foi 

feito um levantamento e análise das disciplinas/componentes em matrizes curriculares, ofer-

tadas nos cursos de Design no Brasil, no qual constatei a presença das discussões sobre os ar-

tefatos digitais/computacionais em um número expressivo de matrizes, por meio de seus com-

ponentes (ou disciplinas). 

A pesquisa foi feita primeiramente nos anos de 2016-2017, a partir dos relatórios de 

busca avançada do Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior – Base de 

56 Parecer CES/CNE 0146/2002, de 2002. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf. 

Acessado em julho de 2019.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf
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Dados Oficial e Única de Informações Relativas às Instituições de Educação Superior – IES e 

Cursos de Graduação do Sistema Federal de Ensino (Portaria Normativa MEC nº 40/2007). Os 

dados foram baixados via plataforma digital, nos formatos de planilhas XLS e em PDF, e trans-

postos para uma planilha disponível em formato Planilhas Google, acrescentadas as colunas dos 

websites dos cursos das IES,  dos links para as matrizes curriculares e/ou disciplinas (quando 

disponíveis), e a coluna de listagem das disciplinas correlatas estabelecida por meio dos ter-

mos-chave da Tabela 4, feitas por mim por meio de busca individual de cada curso. 

 Finalmente em 2018, para a verificação dos dados da atividade dos cursos, em constan-

te atualização no MEC, a pesquisa foi refeita em janeiro. Os dados apresentados referem-se a 

esse período, considerando as atualizações da base de dados oficial do portal E-Mec. Com pe-

quenas variações entre cursos ativos e inativos, os dados de disciplina foram atualizados.

Foram encontrados um total de 849 cursos de graduação em Design, generalista ou es-

pecíficos,  nas modalidades a distância e  presencial,  considerados em atividade,  aprovados e 

credenciados, e nos graus de bacharelado, licenciatura, tecnológico ou sequencial. A pesquisa 

resultou apenas em cursos de bacharelado e tecnológico, não havendo incidência das modalida-

des licenciatura ou sequencial. 

Neste levantamento, foram localizados e agrupados os cursos envolvendo relações pri-

márias com a produção de artefatos/mídias digitais, e em segundo momento, cursos historica-

mente mais  comuns no Brasil,  como gráfico,  produto e generalista.  Os cursos de Design de 

Moda, Interiores, de Ambientes ou outros não foram contemplados na pesquisa, todavia não se 

exclui a possibilidade de existência de disciplinas de interação nas áreas desses cursos.

 Para o grupo 1 foram levantados os cursos de Webdesign e/ou multimídia (08 cursos), o 

design digital, o design de games, jogos ou animação. No grupo 2 foram levantados os cursos de 

bacharelado e tecnologia em Design ou Design Industrial, de cunho generalista ou específicos57. 

No grupo 3 foram levantados os cursos de design gráfico e comunicação visual. No grupo 4 fo-

ram  levantados os cursos de design de produto. Na tabela 4, apresento os dados do levanta-

mento inicial e dos agrupamentos elaborados para a análise.

57 Nesse caso, são observados o título do curso. Todavia, a abordagem generalista não é possível de afirmação, 

considerando os modelos de trilhas ou especialidades apresentadas em algumas matrizes curriculares do período.
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Tabela 4 - Relatórios dos cursos de Design no Brasil, por agrupamento.  

GRUPOS DADOS BRUTOS DA PESQUISA

GRUPO 1: Design de Animação, 
Design Digital, Design de Games, 
Produção Multimídia

Total de cursos localizados: 24 cursos

Total de cursos inativos e/ou duplicados: 9 cursos

Total de cursos analisados: 15 cursos

Com disciplinas correlatas: 13 cursos

Com disciplinas específicas em DI/IHC: 09 cursos

GRUPO 2: Design (bacharelado 
ou tecnológico), Desenho 
Industrial

Total de cursos localizados: 177 cursos

Total de cursos inativos e/ou duplicados: 79 cursos

Total de cursos analisados: 98 cursos

Com disciplinas correlatas: 85 cursos

Com disciplinas específicas em DI/IHC: 42 cursos

GRUPO 3: Design gráfico, 
Comunicação visual

Total de cursos localizados: 178 cursos

Total de cursos inativos e/ou duplicados: 85 cursos

Total de cursos analisados: 90 cursos

Com disciplinas correlatas: 83  cursos

Com disciplinas específicas em DI/IHC: 37 cursos

GRUPO 4: Design de Produto Total de cursos localizados: 51 cursos

Total de cursos inativos e/ou duplicados:  22 cursos

Total de cursos analisados: 29 cursos

Com disciplinas correlatas: 26  cursos

Com disciplinas específicas em DI/IHC: 3 cursos

Fonte: Autoria própria (2016), a partir da seleção e classificação dos dados disponíveis no Portal E-
MEC (2016).

Após o primeiro levantamento, foram criadas as planilhas com links dos websites dos 

cursos e das matrizes, quando disponíveis, bem como o acesso aos componentes curriculares, 

disciplina ou ementas58. Foram eliminados da análise: os cursos duplicados oferecidos por gru-

pos ou redes educacionais associadas à distância, exemplo do curso de Design Gráfico da Uni-

versidade DeVry, oferecido em quatro cidades ou polos, na modalidade à distância (neste caso, 

foi considerada apenas uma matriz): os cursos que apresentavam duas ou mais matrizes em ati-

58 Embora seja uma recomendação da Comissão de Avaliação de Cursos MEC, a maioria dos websites dos cursos 

apresenta somente a matriz curricular, sem acesso ao componente curricular, conteúdo da disciplina, ementa ou 

similar. 
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vidade com o mesmo nome (neste caso, foi considerada a matriz mais recente); os cursos que 

não estavam sendo ofertados nas IES no momento da pesquisa; os cursos que não foram encon-

trados nos websites das IES.

Em paralelo, foi estabelecida uma listagem de termos correlatos para a localização das 

disciplinas nos cursos pesquisados, conforme apresento na Tabela 5. Para essa elaboração, re-

corri aos termos comuns59 presentes na bibliografia em Design de Interação a partir de (RO-

GERS; SHARP; PREECE, 2013); (STOLTERMAN, 2008); (LÖWGREN; STOLTERMAN, 1999). 

Tabela 5 - Lista de termos correlatos aos estudos em Design de Interação e a Interação Humano 
Computador.

CHAVE SUB-CHAVE E VARIAÇÕES DIVERSAS

Interação

Design de/da Interação, Interaction Design, Interação e Design, 

Interação Humano Computador, Interação de Sistemas 

Computacionais, Interação Homem Computador/Máquina, 

Fundamentos da Interação, Estudos da Interação, Sistemas de 

Interação, IHC, HCI, ISHC

Interface

Design de/da Interface, Interface e Interação, Interface Design, 

Interface Comunicacional, Interface Humano Computador, 

Interface física, visual, de produto; Interfaces digitais, Interface 

de usuário, User Interface, UI, UID

Usuário

Experiência do usuário, User Experience, Design centrado no 

usuário, Design e experiência do usuário, Design da experiência 

do usuário, Métodos voltados ao usuário, UX

Design Web
Design para web, web design, design de sistemas web, design 

para Internet, Internet das coisas

Usabilidade Usability, Design da usabilidade, Usabilidade de sistemas

Acessibilidade
Acessibility, Usabilidade e acessibilidade, Adaptabilidade, 

Interfaces acessíveis

Ergonomia

Ergonomia física, cognitiva, de sistemas, de produtos, visual, 

ergo design, engenharia ergonômica, design universal, fatores 

humanos, ergologia

Informação Design da Informação, Sistemas de informação visual, Sistemas 

59 Todavia, devido ao contexto de análise das disciplinas, alguns termos foram excluídos dessa análise, por compor 

entendimentos distintos da área. É o caso do termo “Ferramentas digitais”, cujo conteúdo disciplinar tem relação 

com o aprendizado de softwares de desenho, e não de projetos de ferramentas digitais – como seria a expectativa da 

área. Outros termos como mídias sociais, marketing digital, portfólio digital, design de serviços, design thinking, 

semiótica, desenho digital, design mediado por ferramentas digitais também se apresentam como possibilidades de 

investigações específicas futuras, a partir das metodologias ou outras abordagens do digital no Design.
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visuais de informação, Arquitetura da Informação.

Mídia
Hipermídia, mídias digitais, Design de hipermídia, artefatos de 

mídia 

Digital
Design digital, sistemas digitais, interfaces digitais, artefatos 

digitais, mídias digitais

Colaboração e Participação; 

CSCW; Design de Sistemas Colaborativos; Design 

Participativo; Design Colaborativo; colaboração, participação, 

cocriação

Outros Engenharia Semiótica; semiótica aplicada a interfaces digitais

Fonte: Autoria própria (2018).

No grupo 1, dos cursos de Digital, Web ou correlatas, foram encontradas diversas disci-

plinas relacionadas a produção multimídia, web e jogos, além de específicas sobre Design de In-

terface e Interação, Arquitetura da Informação,  Experiência do Usuário e Usabilidade, dentre 

outras, como visto na Tabela 6.

Tabela 6 - Cursos de graduação com disciplinas relacionadas a Design de Interação, presentes no 
Grupo 1.

IES CURSO DISCIPLINAS CORRELATAS ENCONTRADAS

Centro Universitário 
Curitiba

Design de Animação Técnicas e Produção na Web

Centro Universitário 
Belas Artes de São 
Paulo

Design de Games Ergonomia; Design de Interfaces para Jogos.

Universidade Anhembi 
Morumbi

Design de Games Design de Interface e Interação; Ergonomia.

Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas

Design Digital Fundamentos do Design em Ambientes Digitais A 
e B; Linguagem Multimídia; Criação para mídias 
interativas A e B; Ergonomia do Design de 
Interface; Pesquisa em Interfaces Digitais; Design 
de Interfaces; Gêneros multimidiáticos; 
Laboratório de Programação Web; Oficina de 
Produção de Mídias Digitais; Design universal e 
sustentabilidade; Gestão da produção multimídia.

Centro Universitário 
FIEO

Design Digital Linguagem de desenvolvimento digital; Design de 
informação; Ergonomia (visual/interface); 
Sistemas Digitais; Projeto em Ambiente Digital I e 
II.

Universidade Federal Design Digital Projeto de Interfaces para Dispositivos Móveis; 
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do Ceará Arquitetura da Informação; Design de Sistemas 
Colaborativos; Engenharia Semiótica; Ergonomia; 
User Experience (UX).

Universidade Federal 
de Pelotas 

Design Digital Usabilidade; Design da Informação; Tecnologias 
da Informação; Interfaces de Interação I e II;G 
Técnicas de Pesquisa em Experiência do Usuário.

Universidade de 
Taubaté

Produção Multimídia Princípios de Sistemas de Informação; Princípios 
de Sistemas de Informação; Análise de Interface; 
Ergonomia e Usabilidade.

Faculdade Impacta de 
Tecnologia

Produção Multimídia Criação e Produção Web; Design de Informação.

Panamericana 
Faculdade de Arte e 
Design

Design com ênfase 
digital

Design de Interação; Usabilidade Aplicada; Design 
de Hipermídia; Design de Interfaces.

Centro Universitário 
OPET

Produção Multimídia 
(Webdesign)

Dispositivos Móveis; Experiência do Usuário - UX 
(User Experience); Produção de Conteúdo para 
Mídias Digitais.

Instituto INFNET Rio 
De Janeiro

Design Digital 
(antigo Design 
Gráfico)

Usabilidade e Web UX; Webdesign (HTML e CSS); 
User Experience para Sinalização; Design da 
Informação; User Experience para Aplicativos.

Fonte: Autoria própria (2018), com base em seleção e categorização dos dados disponíveis nos 
websites dos cursos nas IES (ano de 2016-2018).

Os termos Design de Interação e Interação Humano-computador também foram locali-

zados em outros grupos, como mostra a Tabela 7, com variações dos termos, como Fundamen-

tos da Interação, ou Interação Homem-Máquina.

Tabela 7 - Cursos de graduação com disciplinas relacionadas diretamente aos termos DI ou IHC, 
presentes nos Grupos 1, 2, 3 e 4.

IES CURSO e 

MODALIDADE

DISCIPLINAS ESPECÍFICA ENCONTRADAS

Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná

Bacharelado em 
Design – Trilha 
Design Digital 
[PRESENCIAL]

Design da Informação; Experiência do Usuário 
(UX); Design de Interação; Design de Aplicativos; 
Ergonomia e Design; Design de Interfaces.

Universidade Positivo Bacharelado em 
Design 
[PRESENCIAL]

Design de Informação; Design de Interfaces; 
Ergonomia; Design de Interação; Fundamentos do 
Design Digital.

Universidade 
Tecnológica Federal do 

Bacharelado em 
Design 

Ergonomia 1, 2 e 3; Introdução ao Design de 
Informação; Interaction Design. 
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Paraná UTFPR [PRESENCIAL]

Universidade FUMEC Bacharelado em 
Design 
[PRESENCIAL]

Ergonomia aplicada ao Design; Design de 
eletroeletrônicos; Design de Interação I e II; 
Estúdio Design de Interação.

Faculdade Energia de 
Administração e 
Negócios – FEAN

Bacharelado em 
Design 
[PRESENCIAL]

Ergonomia; Projeto de Interfaces Gráficas; Design 
de Interação; Usabilidade para Interfaces Gráficas.

Universidade de 
Araraquara

Bacharelado em 
Design 
[PRESENCIAL]

Análise da Informação; Análise da Interface 
Mobile; Ergonomia; IHC - Interação Humano 
Computador; Programação web: Front-end I e II; 
Projeto: Design de Interface.

Faculdade SATC- 
FASATC

Bacharelado em 
Design 
[PRESENCIAL]

Ergonomia; Projeto de design digital; Design de 
Interação; Introdução à Programação Web.

Universidade Federal 
do Paraná

Bacharelado em 
Design Gráfico 
[PRESENCIAL]

Design da Informação; Interface Humano 
Computador; Projeto gráfico: Webdesign.

Centro Universitário 
Católica de Quixadá

Tecnologia em 
Design Gráfico 
[PRESENCIAL]

Fundamentos de Sistemas de Informação;  
Introdução a Jogos Digitais; Multimídia, 
Computação Gráfica e Realidade Virtual; Interface 
Homem-Computador. 

Faculdade de 
Tecnologia IBRATEC

Tecnologia em 
Design Gráfico 
[PRESENCIAL]

Tecnologia da Informação Aplicada ao Design 
Gráfico; Design e Arquitetura da Informação; 
Design de Interação; Design para Web.

Faculdades Integradas 
Barros Melo FIBAM

Tecnologia em 
Design Gráfico 
[PRESENCIAL]

Design de Interação; Design digital; Ergonomia e 
Usabilidade; Design da Informação; Laboratório 
em Design  - Multimídia e Webdesign.

Faculdade de 
Tecnologia do Istituto 
Europeo di Design IED 
SP

Tecnologia em 
Design Gráfico 
[PRESENCIAL]

Design para web; Design de interface; Design de 
Interação.

Instituto de Ensino 
Superior FUCAPI FESP

Tecnologia em 
Design de Produto   
[PRESENCIAL]

Ergonomia; Ergonomia de HCI; Introdução 
Webdesign; Design de Jogos; Projeto de Mídias 
Interativas

Instituto de Ensino 
Superior FUCAPI FESP

Bacharelado em 
Design  
[PRESENCIAL]

Ergonomia de HCI; Ergonomia; Introdução ao 
Web Design; Projeto de Mídias Interativas; 
Projeto Web; Design de Jogos; Tecnologias da 
Informação e Comunicação.

Fonte: Autoria própria (2018), com base em seleção e categorização dos dados disponíveis nos 
websites dos cursos nas IES (ano de 2016-2018).
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Na listagem das disciplinas encontradas, foi possível observar semelhanças com os te-

mas presentes nas as áreas de DI e IHC, das quais destaco alguns nomes de disciplinas:  Infor-

mação, Interface, Interação, Ação e Colaboração; Design e análise de interfaces digitais; Acessi-

bilidade e Adaptabilidade; Interfaces Digitais e Hipermídia; Design experiencial; Interface Ho-

mem Computador; Interface, Navegação e Interação; Design de Interfaces; Projeto Ergodesign;  

Interfaces Convergentes; Design da Informação; Ergonomia e Usabilidades; Ergonomia e Fato-

res Humanos; Arquitetura da Informação e Usabilidade Aplicada; Fundamentos de Design de  

Interação; Fundamentos de Interação; Interfaces, usabilidade, acessibilidade, design universal.

Constata-se que a disciplina de Ergonomia e suas variações  (Física, Cognitiva, de Produ-

to, Informacional ou outras nomenclaturas) aparecem com maior incidência, seguido pela pre-

sença do Design de Interface e do Webdesign. Termos como Informação, Projetos, Usabilidade,  

Digitais, Acessibilidade, Hipermídias, também aparecem com forte presença em ao menos uma 

disciplina.

 Outras disciplinas tradicionais do Design, além da Ergonomia, também podem ter incor-

porado métodos, teorias e práticas que envolvem uso, apropriação, avaliação de interfaces digi-

tais desde os anos 90 e adaptado suas concepções de interação quanto ao artefato digital. To -

davia, a localização dessas disciplinas se torna difícil, principalmente pela amplitude de termos 

como  Projeto Digital ou  Semiótica do Produto. Portanto, não foram consideradas no recorte 

desse levantamento.

Cursos com matrizes disciplinares recentes (após 2010) incluem Design de Interação ou 

Fundamentos de Interação como disciplina, apontamentos de um crescente interesse de pes-

quisa na área, pressão de demandas de mercado ou internacionalização das instituições de en-

sino superior. Também a disciplina de Experiência do Usuário (User Experience – UX)  já apare-

ce em matrizes recentes. O conteúdo disciplinar, todavia, pode assumir uma diversidade ampli-

ada de abordagens e temas de interesse, como o que podemos constatar a partir de um olhar 

para os cursos de pós-graduação lato sensu encontrados. 

Na Tabela 8, apresento os conjuntos dos cursos e disciplinas curriculares presentes por 

grupo (1 ao 4).

Tabela 8 - Cursos e Disciplinas curriculares correlatas aos estudos em Design de Interação, por 
agrupamento.

Disciplinas  correlatas presentes no grupo 1:  Técnicas e Produção na Web; Ergonomia; 
Design de Interfaces para Jogos; Design de Interface e Interação; Fundamentos do Design em 
Ambientes Digitais A e B; Linguagem Multimídia; Criação para mídias interativas A e B; 
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Ergonomia do Design de Interface; Pesquisa em Interfaces Digitais; Gêneros multimidiáticos; 
Laboratório de Programação Web; Oficina de Produção de Mídias Digitais; Design universal e 
sustentabilidade; Gestão da produção multimídia; Linguagem de desenvolvimento digital; 
Design de informação; Ergonomia (visual/interface); Sistemas Digitais; Projeto em Ambiente 
Digital I e II; Arquitetura da Informação: UX/UI; Interfaces digitais: front-end; Interfaces 
físicas e mobilidade; Projeto de Interfaces para Dispositivos Móveis; Arquitetura da 
Informação; Design de Sistemas Colaborativos; Engenharia Semiótica; User Experience (UX); 
Design da Informação; Tecnologias da Informação; Interfaces de Interação I e II; Técnicas de 
Pesquisa em Experiência do Usuário; Princípios de Sistemas de Informação; Análise de 
Interface; Criação e Produção Web; Usabilidade Aplicada; Design de Hipermídia; Dispositivos 
Móveis; Experiência do Usuário - UX (User Experience); Produção de Conteúdo para Mídias 
Digital; Usabilidade e Web UX; Webdesign (HTML e CSS); User Experience para Sinalização; 
Design da Informação; User Experience para Aplicativos.

Disciplinas  correlatas  presentes no grupo 2:  Ergonomia; Web design; Design da 
Informação; Experiência do Usuário (UX); Design de Interação; Design de Aplicativos; 
Ergonomia e Design; Design de Interfaces Fundamentos da Ergonomia; Ergonomia Cognitiva; 
Design Multimídia; Game Design; Web Design; Projeto Integrador em Design Gráfico-Digital; 
Mídias Digitais; Design e Ergonomia para Interfaces Web; Ergonomia do Produto I e II (PP); 
Ergonomia do Informacional (PV); Usabilidade e desempenho; Projeto Visual VI - Interfaces 
Digitais; Tópicos de Design para Ambientes Digitais: Informação, Interface, Interação, Ação e 
Colaboração; Aspectos Conceituais e Estéticos do Design de Interface; Design e Programação 
de Games; Design e usabilidade; Animação para Jogos Digitais(DA); Design de Informação 
(PV); Multimídia e Interatividade; Ergonomia Cognitiva; Design e Interatividade; Teorias da 
Informação; Multimídia; Projeto de Jogos e Entretenimento Digital; Análise da Informação; 
Análise da Interface Mobile; IHC - Interação Humano Computador; Programação web: Front-
end I e II; Projeto: Design de Interface; Tecnologias da Informação e da Comunicação; Design 
ergonômico; Design e Interface Digital; Desenvolvimento de Aplicações Web I e II; Interface 
Humano Computador; Sistemas Multimídia; Sistemas Multimídia para Jogos Ergonomia; 
Interfaces Gráficas; Linguagens e Mídias; Atelier de Projetos: Jogos Digitais; Atelier de 
Projetos: Interface Gráfica; Introdução à webdesign; Estudos ergonômicos; Design da 
Informação;  Prototipação Eletrônica; Ergonomia Informacional; UX - Experience Design; 
Design Inclusivo;  Conceitos de design aplicados a Produtos multimídia; Design e Interação 
Homem-Computador; Ergonomia do Produto e do Consumo; Aplicações Interativas para TV 
Digital; Design Informacional aplicado a ambientes virtuais; Acessibilidade; Ergonomia do 
Produto; Prototipagem em Design Informacional; Projeto Experiencial; Interaction Design; 
Ergonomia, saúde e segurança no trabalho; Planejamento de produtos digitais; Projeto de 
Design Informacional; Ergonomia do Trabalho; Tecnologias Assistivas e saúde; Ergodesign; 
Acessibilidade; Design Ergonômico; User Interface - UI; User Experience – UX; Design de 
eletroeletrônicos; Design de Interação I e II; Studio Design de Interação; Tecnologias 
Assistivas; Design e Autoria para Internet; Criação e Produção Multimídia; Design Universal; 
Prototipação e testes com usuários 1 e 2; Design de Interfaces Ubíquas.
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Disciplinas correlatas presentes no grupo 3:  Mídia Digital I; Design de Interface; Psicologia 
do Usuário Aplicado ao Design; Ergonomia Visual;  Ergonomia; Introdução ao Design Digital; 
Jogos Digitais; WebDesign; Projeto II - Design para Internet e Multimídia; Ergonomia 
Aplicada ao Design Gráfico I, II; Ergonomia Cognitiva; Mídias Digitais; Design e 
Comportamento Humano; Design Digital (app, site, mobile) BoardGames; Hybrids: Games, 
Editorial e App; Livro Digital; Metodologia de Projeto: Narrativas Visuais; Ergonomia 
Informacional e Usabilidade; Design Instrucional; Interface gráfica e Usabilidade; Publicações 
para Web; Usabilidade e IHC; Computação gráfica Web; Ergonomia e Percepção Visual; 
Hipermídia; Design da Informação; Design de Informação: Infografia; Interface Humano 
Computador; Projeto gráfico: Webdesign; Técnicas de Pesquisa em Experiência de Usuário; 
Design Digital (Metodologia de Projeto); Arquitetura da Informação; Comunicação Interativa 
e Multissensorial; Projeto Integrador IV - Design Interativo; Teoria da Comunicação e da 
Informação; Edição e Produção para Impressos e Web; Design de interfaces 
multiplataformas ; Metodologia de Hipermídia; Tecnologia de Hipermídia; Projeto de 
Hipermídia; Tecnologia da Informação Aplicada ao Design Gráfico; Design e Arquitetura da 
Informação; Design de Interação;   Introdução a Jogos Digitais; Multimídia, Computação 
Gráfica e Realidade Virtual;  Interface Homem-Computador; Design visual e multimídia para 
Internet; Design de Multimídia; Interface e Usabilidade;  Sistemas de Produção Multimídia.

Disciplinas correlatas presentes no grupo 4:  Ergonomia; Ergonomia e Design Universal; 
Ergonomia Aplicada ao Design I, II; Multimídia; Projeto de Jogos; Ergonomia e Design I e II; 
Webdesign; Ergonomia e Antropometria; Ergonomia de Processo; Ergonomia e Usabilidade; 
Ergonomia Aplicada ao Produto; Design de Interfaces Digitais; Design Instrucional; 
Ergonomia do Produto I, II; Infodesign; Ergonomia de HCI; Introdução Webdesign; Design de 
Jogos; Projeto de Mídias Interativas; Projeto de Design Internet das Coisas. 

Fonte: Autoria própria (2018), com base em seleção e categorização dos dados disponíveis nos 
websites dos cursos nas IES (ano de 2016-2018).

Entendo aqui que a variedade atual de disciplinas componentes do Design de Interação, 

e suas correlações com a IHC a partir da visão disciplinar, apresenta-se como uma tendência 

muito relacionada aos aspectos de uma educação voltada somente ao mundo do trabalho, ao 

conteudismo, em detrimento dos aspectos humanos da interação com os artefatos. Essa per-

cepção, porém, não pode ser afirmada totalmente sem um olhar para as práticas nas institui-

ções. 

Sobretudo, a intenção de apresentar esses dados intensifica a necessidade da crítica à 

educação na área, ao perceber as orientações que os estudos tomam a partir de suas localida-

des, na graduação e na pós-graduação, como espaço unicamente voltado ao mercado e à produ-

ção. 

Tanto a fragmentação e compartimentalização da área, que separa e confunde; a invasão 

cultural promovida pelas terminologias e áreas de estudo estrangeiras; a invisibilidade que se-

para interesses e grupos de Design, sobretudo em sua assimilação das áreas ao redor, podem 
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ser consideradas em contexto como ações  antidialógicas, a partir das potenciais  relações de  

opressão presentes nos cursos e disciplinas correntes. É importante um olhar para as teorias – 

do currículo e das pedagogias críticas – como meios de compreensão dos dados e por certo  da  

sala de aula, como modo de perceber as negociações que esses instrumentos operam junto a 

professores/as e estudantes.

3.2.1 Os cursos de pós-graduação em Design de Interação, localizados no contexto 
brasileiro

 Nos cursos de especialização lato sensu, atualmente são encontrados 06 cursos ativos 

sob o termo específico Design de Interação, ofertados em instituições privadas e na modalida-

de presencial, como visto na Tabela 9. Na pesquisa de 11 cursos no total, sendo que 9 aparecem 

como ativos, dois aparecem como duplicados em sua matriz (modalidade EAD) e em outro, o 

nome do curso foi mudado para “Arquitetura de Informação e UX”60. 

Tabela 9 - Cursos ativos de pós-graduação ofertados em IES brasileiras, com o termo chave de 
Design de Interação.

IES NOME CURSO

Universidade Positivo UP Design Centrado no Usuário e Design de Interação

Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais PUC Minas

Design de Interação

Faculdade de Tecnologia Senac Rio FATEC Design de Interação

Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI Design de Interação

Faculdade Cesar Educação FCE Design de Interação para Artefatos Digitais

Instituto de Gestão e Tecnologia da 
Informação IGTI

MBA em Design de Interação

Fonte: Autoria própria (2018), com base nos dados disponíveis nos websites dos cursos nas IES (ano de 
2016-2018).

Foram encontrados ainda outros cursos ativos considerados correlatos aos estudos da 

área:  sob o termo User Experience ou Experiência do Usuário; sob o termo Design de Interfa-

ces; 02 sob o termo Design de Hipermídia; sob o termo Design Digital; sob os termos Webde-

sign, Design para web ou Design para aplicativos ou dispositivos móveis; e ainda sob o termo 

correlato de Design de Jogos, como visto na Tabela 10. 

60 Ambos foram excluídos da análise inicial do termo chave, mas aparecem como termo correlatos.
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Tabela 10 - Cursos ativos de pós-graduação ofertados em IES brasileiras, com termos chave e 
correlatos. 

USER EXPERIENCE; EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO OU CENTRADO NO USUÁRIO

Centro Universitário Ritter dos Reis 
UNIRITTER

User Experience

Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI User Experience Design (UX)

Faculdade Impacta de Tecnologia FIT Arquitetura da Informação e Experiência do 
Usuário (UX)

Universidade Positivo UP Design Centrado no Usuário

DESIGN DE INTERFACES

Faculdade dos Guararapes FG Design de Interfaces e Interação para Dispositivos 
Digitais

Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro PUCRIO

Ergodesign de Interfaces: Usabilidade e 
Arquitetura de Informação

HIPERMÍDIA, DESIGN DE HIPERMÍDIA

Faculdade Promove de Minas Gerais 
PROMOVE

Design de Hipermídia

Universidade Cidade de São Paulo UNICID Gestão e Comunicação em Hipermídia

DESIGN DIGITAL

Centro Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas

Design Digital

FIAM-FAAM – Centro Universitário Design Digital

Universidade Estácio de Sá Design Digital

Centro Universitário Estácio de Ribeirão 
Preto

Design Digital

Centro Universitário Estácio da Amazônia Design Digital

Centro Universitário Belas Artes de São 
Paulo

Design Digital e Novas Mídias

Universidade de Araraquara Marketing e Design Digital

Instituto INFNET Rio De Janeiro MDD em Design Digital

Escola Superior de Propaganda e Marketing Pós-Graduação em Comunicação e Design Digital

Faculdade ENIAC Pós-Graduação em Design Digital

Escola Superior de Propaganda e Marketing 
do Rio de Janeiro ESPM-Rio

Pós-Graduação em Marketing e Design Digital

WEBDESIGN; DESIGN WEB E APLICATIVOS MÓVEIS

Faculdade de Tecnologia IBRATEC Design Web Apps com Tecnologia Front-End

Faculdade Sul-Americana Análise e Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Universidade Anhembi Morumbi UAM Aplicativos Móveis

Universidade Positivo UP Aplicativos Móveis e Computação em Nuvem

Centro Universitário Ítalo-Brasileiro Desenvolvimento de Games e Aplicativos Móveis
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Faculdade Aldete Maria Alves Desenvolvimento Web e Aplicativos Móveis

Centro Universitário Eurípedes de Marília Desenvolvimento Web e Aplicativos Móveis

Centro Universitário UNINOVAFAPI Engenharia e Desenvolvimento de Software com 
Aplicativos Móveis

Faculdade ENIAC Especialização em Aplicativos Móveis

Faculdade JK Brasília – Recanto Das Emas II Especialização Profissional em Desenvolvimento 
de Aplicativos Móveis

DESIGN DE JOGOS

Faculdade Meliés de Tecnologia Design de Jogos Digitais

Fonte: Autoria própria (2018), com base em seleção e categorização dos dados disponíveis nos Portal 
E-Mec (2018).

Sob o termo “Acessibilidade”, reconhecido como um dos temas correlatos, foram encon-

trados 7 cursos ativos de pós-graduação, em diferentes áreas – educação, educação física, en-

genharia, bem-estar e saúde, humanidade e artes – e outros 2 cursos sob o termo “Usabilida-

de”61. Já sob o termo “Ergonomia”, foram encontrados 96 cursos ativos, a maioria nas áreas de 

saúde e bem-estar. Em todos os casos, todavia, não é possível afirmar as correlações estreitas 

aos artefatos digitais, devido a amplitude do termo frente aos conteúdos de áreas específicas 

da saúde, por exemplo. 

No levantamento dos cursos de pós-graduação, as disciplinas não se apresentam em um 

conjunto fixo, embora mantenham algumas semelhanças, com ênfase em aspectos de inovação 

e negócios, como métodos e técnicas de pesquisa (como o Design Thinking), e outras do IHC ou 

da Computação (como Arquitetura e Modelagem de dados), identificadas na Tabela 11.

Tabela 11 - Disciplinas ofertadas em cursos ativos de pós-graduação em Design de Interação.

IES NOME CURSO DISCIPLINAS OFERTADAS NA MATRIZ CURRICULAR

Universidade 
Positivo UP

Design Centrado no 
Usuário e Design de 
Interação

TCC; História Social do Design; Design Thinking; 
Metodologia do Design; Análise Interacional e do 
Comportamento; Pesquisa Etnográfica; Visual 
Thinking & Communication Design; Arquitetura da 
Informação; Interações e Interfaces; Usabilidade; 
Prototipação Rápida; Prototipação Eletrônica; 
Prática Projetual de Design

Pontifícia 
Universidade 
Católica de Minas 
Gerais PUC Minas

Design de Interação Ética, Cidadania e Responsabilidade Social (EAD); 
Gerência de Projetos; Fundamentos de Design de 
Interação; Design Centrado no Usuário; 
Usabilidade e Acessibilidade; Metodologia de 
Projeto de Design de Interação; Prototipação; 

61 Em relação ao curso da PUC-RIO, “Ergodesign de Interfaces: Usabilidade e Arquitetura de Informação”, já 

apresentado na busca sobre o termo chave Interfaces. 
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Técnicas de Avaliação; Tecnologias Interativas; 
Design de Interface; Design Thinking e Inovação; 
Gestão de Projeto em Design de Interação

Faculdade de 
Tecnologia Senac 
Rio FATEC

Design de Interação UX; Gestão ágil de projetos interativos; Design de 
interação;  Arquitetura da informação; Design 
emocional; Design de interfaces; Desenvolvimento 
de protótipos interativos; Desenvolvimento de 
Front End; Avaliação da usabilidade e experiência 
do usuário; Seminários avançados; Projeto 
integrador: Protótipo de interface interativa; 
Elaboração e apresentação de protótipo interativo 
(TCC)

Universidade do 
Vale do Itajaí 
UNIVALI

Design de Interação Design de Interação; Design Centrado no Usuário; 
Linguagem e Mídia ; Cognição, Percepção e 
Criatividade; Inovação e Mercado; Arquitetura da 
Informação; Design da Informação; Ergonomia e 
Usabilidade; Projeto de Interação; Design de Jogos; 
Pesquisa em DxI; Interfaces Digitais; Dispositivos 
Móveis; Prototipação Física e Digital; UX Design; 
Startups e Negócios Digitais; Redes Sociais; 
Metodologia da Pesquisa

Faculdade Cesar 
Educação FCE

Design de Interação para 
Artefatos Digitais

Design Centrado no Usuário; Metodologias de 
Design; Inovação e Geração de Novos Negócios; 
Sociedade, Tecnologia e Tendências; Management 
3.0; Design Thinking; UI Design – User Interface 
Design; Prototipação; Testes com Usuários; 
Usabilidade e Acessibilidade; Plano de Negócios e 
Pitch; IoT, PlayableCities e SmartCities; 
Gamificação; Metodologia Científica; 
Acompanhamento do TCC; Entrega do TCC

Instituto de Gestão 
e Tecnologia da 
Informação IGTI

MBA em Design de 
Interação

Modelo de Ensino e Normas Acadêmicas; 
Fundamentos de UX; Inovação e Design Thinking I; 
Comportamento do Consumidor e Design de 
Interação; Convenções de Design de Interface; 
Inovação em Produtos de Tecnologia; Disciplinas 
Optativas; Inovação e Design Thinking II; Lean UX; 
Métodos e Técnicas de Avaliação de Interfaces; 
Otimização de Taxa de Conversão – CRO; Pesquisa 
de usuários; Projetos de Interfaces para 
Dispositivos Móveis; Prototipagem;  Projeto 
Aplicado (projeto integrador) contendo etapas 
durante o curso com apresentação final do projeto 
aplicado.

Fonte: Autoria própria (2018), com base em seleção e categorização dos dados disponíveis nos 
websites dos cursos nas IES (ano de 2016-2018).

Na maioria das matrizes, prevalecem as disciplinas de aspectos técnicos, com pouca pre-

sença de disciplinas teórico-críticas ou de pesquisa. A oferta da disciplina de Ética, Cidadania e 
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Responsabilidade Social pela PUC-Minas, relação com a origem católica da instituição, é a única 

e ainda ofertada em modalidade EaD. 

O uso de terminologias e expressões de língua inglesa em todas as matrizes de pós indica 

uma tendência da área, na apropriação dos termos estrangeiros advindos da área de origem. 

Esse indício reforça um dos aspectos mais evidentes no Design de Interação, sobre o estrangei-

rismo e a apropriação das técnicas, a partir de uma perspectiva conteudista e tecnicista em 

educação. O caso de Design Thinking, a exemplo de sua presença na maioria das amostras, indi-

ca uma tendência de absorção do termo no contexto brasileiro, já apontada por outros autores 

como manifestação de um entendimento mercadológico de disseminação do design a partir de 

uma lógica instrumental (BONSIEPE, 2003). 

As disciplinas relativas a negócios,  gestão  e produtividade também são presentes na 

maior parte das matrizes. Esse aspecto evidencia as características produtivistas fomentadas 

pela educação formal na área, a partir do foco nos métodos (Lean UX e Gestão Ágil62, por exem-

plo) e nos modelos administrativos. Esse aspecto relaciona-se também a uma orientação ao em-

preendedorismo, uma tendência comum na área, a partir de disciplinas como  Plano de Negó-

cios, Geração de Novos Negócios, ou o próprio Design Thinking. 

Outro aspecto a observar na pós-graduação, são as linhas de pesquisa na área, vincula-

das aos grupos de Design. Foram encontradas, via consulta parametrizada no Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil – CNPQ Lattes, um total de 41 linhas de pesquisa relacionadas to-

tal ou parcialmente à linha de Design de Interação63 (ANEXO A – Relatório de busca dos Grupos 

de Pesquisa em Design de Interação, cadastrados no CNPQ-Lattes).

Esse indício aponta um grande número de grupos de interesse na área, em produção ou 

em vias de abertura de cursos e disciplinas. Programas multidisciplinares, como esse do qual 

faço parte, têm oferecido disciplinas de Design de Interação desde 2002, a partir das áreas de 

interesse dos pesquisadores/docentes do programa. É possível que essa relação também se es-

62 Lean UX, ou na tradução, UX Enxuta, é uma metodologia de projeto advinda das práticas de mercado de 

desenvolvimento de software e Internet, criada a partir do trabalho de Marc Reyes sobre métodos enxutos e ágeis 

na indústria. São abordagens emergentes devido ao conceito de pequenos ciclos de projeto com uso de protótipos 

(ou na terminologia do método, o Produto Mínimo Viável – MVP) que permite a indústria lançar produtos ainda em 

fase de desenvolvimento para saber as receptividades de público e fazer ajustes ‘sob demanda’ e durante o processo 

de novas edições e atualizações. Embora seja entendido como um processo de trabalho no contexto da indústria 

contemporânea de aplicativos, críticas ao método a respeito da ética e responsabilidade social ainda estão em 

produção., considerando os modelos de uso dos dados dos usuários. 

63 Pesquisa realizada em 2017, atualizada em Janeiro de 2018, a partir da consulta de Linha de Pesquisa no Portal 

CNPQ-Lattes. 
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tenda a outros programas interdisciplinares, todavia ainda não pude aprofundar um estudo 

dessa natureza para o recorte dessa pesquisa. 

3.3 Os currículos: concepções e correlações com o Design e a IHC

Entende-se aqui a necessidade de considerar, sob a perspectiva da educação, algumas 

concepções de currículo, principalmente àquelas voltadas para a compreensão do conjunto es-

pecífico de elementos (tópicos e temas) que compõem o Design de Interação. 

O abandono do currículo como regra ou prescrição – adotando o conceito de currículo 

como construção social, no nível de processo e prática, é uma abordagem que permite a ampli-

ação do discurso sobre o currículo dado pelos instrumentos oficiais  (SILVA, 2000). O estudo do 

currículo se “trata de um conceito multifacetado, construído, negociado e renegociado em vá-

rios níveis e campos” (GOODSON, 1995, p. 67) a partir de perspectivas teóricas como as psico-

lógicas, filosóficas, sociológica e outras técnicas e científicas.

 Entende-se também que essa perspectiva é histórica e política, cambiando significados 

com outras demandas do Ensino Superior na sociedade – como exemplo, as dimensões emanci-

patórias e adaptativas (NEUVALD; GUILHERMETI,  2012) e  suas implicações sociopolíticas, 

considerando as demandas de funcionalidade da adaptabilidade, as conexões que estas estabe-

lecem com a cultura (ou com as culturas) e com as tentativas de manter o diálogo entre as es-

truturas oficiais da academia, o mercado e as demandas do mundo do trabalho e as produções 

da ciência, por meio da pesquisa científica.

Sobretudo, compreende-se que o currículo e sua proposta pedagógica apresentam/po-

dem permitir reelaborações/interpretações junto a docentes, alunos, instituições e com a co-

munidade, e que, portanto, mesmo as propostas ditas prescritivas tendem a incorporar outras 

vivências no contexto da sala de aula,  tornando-se por vezes, abertas à adaptabilidade e ao 

cambiante do conteúdo curricular normativo.

3.3.1 introdução aos conceitos de currículo e teoria curricular

Considerando as concepções de currículo e suas relações dentro e fora da estrutura de 

ensino, os modelos nacionais e internacionais de educação formal, as pressões pela internacio-

nalização, e outras tantas influências apontadas por Pacheco (2009); Pacheco e Souza (2016); 

Neuvald e Guilhermeti (2012) e Silva (2000), numa fundamentação que contemplou essa dis-
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cussão, principalmente considerando uma abordagem crítica de currículo em Design de Intera-

ção.

Os estudos das teorias curriculares, no contexto e recorte, relacionam-se aos modos de 

pensar as disciplinas e as práticas pedagógicas, assim como aponta o pesquisador de teoria cur-

ricular Ivor Goodson, afirmando a validade de estudos que promovam aspectos mais críticos e 

menos prescritivos dos modos de pensar currículos (GOODSON, 1995,p.55). 

A crítica contemporânea dos estudos curriculares traz à tona as perspectivas da teoria 

crítica para o campo educacional, como aponta Pacheco ao definir três momentos de reflexão, 

apontando: em primeiro, para o “recuo e urgência da teoria educacional em contexto de globali-

zação”; em segundo, para a “pluralidade teórica do campo curricular” e em terceiro “a discussão 

do método como forma de construção do currículo” (PACHECO, 2015, p. 384).

No primeiro momento,  o autor aponta que a consequência direta da globalização na 

educação é a imposição de certos ‘modelos’ de mercado e sua lógica instrumental que tem guia-

do algumas práticas e reflexões educacionais, impulsionados pela ideia de que só o saber “técni-

co”  traz  reflexões  práticas  para  a  solução  dos  problemas  do  mundo,  tais  como  a  economia 

(p.386). Para o autor, todavia, quando 

considera a educação como algo estritamente de natureza prática, deixando-
se que no seu terreno de ação cresçam e floresçam formas conceituais de re-
duzir o conhecimento à “praticidade” dos contextos, sem que se discutam for-
mas culturais e sociais de pertencimento,  incorre-se no perigo da redução 
epistemológica e no empobrecimento do conhecimento educacional  (2015, 
p.388, grifo próprio). 

Para Pacheco, é necessário pensar a educação em diálogo, em um processo de conversa-

ção que cria possibilidades de debate e política, e uma teoria curricular deveria estar atenta à 

produção de significados (culturais, sociais, econômicos) dessa conversação (2015, p.389).

No segundo momento, o autor define e contrapõe as noções de “teorias de instrução” e 

“teorias críticas”,  apontando as características e sua história própria nas discussões sobre o 

conceito de currículo. Para ele, o “currículo como instrução” tem relação com a ideia de trans-

missão formal de conhecimento e também da formalização de um ‘sujeito para o Estado’, visão 

que perdura até os dias atuais (2015, p.390-391). Essa visão entra em conflito com as teorias 

críticas pós década de 70, com a ideia de representação do currículo como “prática cultural” 

(p.393) defendida por teóricos do currículo como William Pinar. Pacheco afirma que Pinar esta-

va entre os primeiros “que promoveram uma ruptura epistemológica mediante o conceito de 
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reconceitualização, enunciadora do currículo como um projeto que responde prioritariamente 

à dimensão humana do sujeito” (2015, p.394). 

Por fim, o terceiro momento, Pacheco apresenta a ideia de “Currere”, de Pinar, a partir da 

ideia de que o currículo apresenta-se como uma ‘conversação complexa’ que dá suporte a ou-

tras dimensões externas a ele, operando a partir dos sujeitos – professores e estudantes e vol-

tados a seus interesses em negociação (PACHECO, 2015).

Quanto às teorias curriculares, o pesquisador Ivor Goodson aponta que as definições de 

fronteira, mesmo distanciando-se da perspectiva instrumental e imutável (da prescrição), apre-

sentam particularidade de definição, como a definição do “currículo como fato”:“considerado  

como a realidade social, historicamente específica, expressando relações particulares de pro-

dução entre pessoas” (p.106), ou o “currículo como prática”: “reduz a realidade social do currí-

culo às intervenções e ações subjetivas de professores e alunos, impedindo-nos de entender o 

surgimento e persistência históricos de determinadas concepções, conhecimentos e conven-

ções (como exemplo, as matérias escolares)”, ou ainda, o “currículo como conflito social” — a re-

contextualização e a variedade de campos e níveis onde ele é produzido, negociado e reprodu-

zido  (GOODSON, 1995, p. 126).

Neuvald e Guilhermeti (2012, p. 18) apontam para uma crítica aos modelos emancipató-

rios e adaptativos, sob a ótica da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Como “emancipatório”, os 

autores apontam o currículo que se pretende “democrático” quanto às intenções educacionais, 

“orientadas a um projeto de sociedade e cultura plural e diverso”, todavia, voltada a uma ideia 

de conhecimento para a sociedade, nem sempre contempla a sociedade como um todo. 

Já o currículo “adaptativo”, ainda que aparentemente mais ‘aberto’ sob a rigidez das es-

truturas acadêmicas, estaria mais aberto também às pressões oscilatórias de uma corrente (cul-

tural) que, de certo modo, faria impor os ‘modismos’ e ‘questões do mercado’ ao seu uso, per-

dendo-se assim, parte daquilo que constrói as áreas de conhecimento calcadas na pesquisa e na 

construção do saber. Assim também apontam quanto às imposições de modelos internacionais 

e demandas de uma globalização curricular, em questionamento ao posicionamento das univer-

sidades frente a internacionalização (NEUVALD; GUILHERMETI, 2012).

A partir de uma perspectiva histórica do currículo e sua relação com escola e Estado, Go-

odson aponta que o currículo pode ser visto como “uma história de conflitos — do que foi con-

solidado e do que não foi”— um terreno de lutas, envolvendo as prioridades sociopolíticas e dis-

cursos intelectuais (1995, p.27), consolidado a partir do século XX como o principal identifica-

dor e mecanismo de diferenciação social; a partir da introdução da ‘avaliação’ — efeito duradou-
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ro e generalizado do currículo; com a avaliação e os exames para o certificado escolar, inicia-se  

o que até hoje é debate — a padronização de forma a dar conta de um conteúdo examinável, de 

caráter claramente normativo, atingindo o corpo de especialistas, docentes (GOODSON, 1995, 

p. 35). 

Em sua análise do papel dos currículos, Goodson aponta que as padronizações, como ca-

racterística do currículo do século XX, promoveram uma massificação das propostas curricula-

res, antes entendidas como meios de promover as diferenças  - alunos com mais capacidade de 

aprender abstrações, coisas práticas, manuais, etc..; para modelos cada mais sistematizados do 

conhecimento (escolar, científico, artístico). Assim, as matérias escolares começam a necessitar 

mais sistematização, inclusive aquelas referentes as artes, o trabalho em madeira e metal,  a 

educação física, a costura, etc. para ficar mais especializada e validar o conhecimento oferecido 

pelo currículo (GOODSON, 1995). 

Segundo Goodson,“a medida que a matéria avança (…) e o papel das universidades se  

torna cada vez mais importante. (…) cada grupo considera seu conteúdo como merecedor e as-

sim se criam as disciplinas acadêmicas; ai também cria-se a diferença de status entre as discipli-

nas” (1995, p. 37–38). Os terrenos disciplinares e as relações de poder, a partir de suas comuni-

dades, é uma lógica que emerge nos diversos espaços da educação – evidente também na sala 

de aula, entre professores e estudantes. A visão de que determinada disciplina “vale mais” no 

campo profissional assume papéis de poder na visão dos estudantes (e muitas vezes dos/as pro-

fessores/as).

Todavia, o autor afirma que as disciplinas não podem ser transformadas como um fim, 

um conhecimento isolado, imutável, incontestável e fundamental – todo conhecimento é social-

mente contextualizado, “tanto porque o conhecimento e o currículo são pedagogicamente rea-

lizados num contexto social, quanto porque são originariamente concebidos e elaborados neste  

mesmo contexto” (GOODSON, 1995, p. 43).

Em relação ao ensino superior formal, Santos e Lopes alertam que a educação formal 

universitária sempre atua dentro de “uma parcela restrita da experiência coletiva humana (de  

conhecimento)”, que tende a “excluir e marginalizar tantas outras, privilegiando a(s) cultura(s)  

hegemônicas presentes na esfera do ensino”,  assumindo historicamente  “o papel de homoge-

neização e assimilação cultural” (SANTOS; LOPES, 1997, p. 35–36).

Essas visões pautam-se a partir de modelos naturalizados da visão do outro, que não 

consideram a diferença (SILVA, 1995). Para o educador Tomás Tadeu da Silva, a relação herdada 
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sobre currículos e diversidade cultural é estabelecida a partir dos referenciais de uma cultura 

hegemônica, de poder, e de colonização, 

O Ocidente branco, masculino e europeu construiu representações sobre os 
diversos povos, fundamentadas em ideias ligadas a deficit, carência e exotis-
mo. Nesse contexto, a supremacia econômica e tecnológica e as consequen-
tes relações de poder entre os países e mesmo no interior de uma nação pro -
vocam a marginalização e a inferiorização de certos grupos sociais em favor 
de outros (SILVA, 2000, p. 193–194).

Sem negar a perspectiva de Silva, a partir de Macedo (2006), a visão do currículo como 

reflexo da dominação apresenta uma diferenciação, pois, a partir de uma concepção cultural 

ampliada, a cultura está em negociação nos diversos espaços, e assim também, no espaço do 

currículo estabelecerá um espaço negociado, pois

Antes  de  mais  nada,  julgo necessário  esclarecer  que  não vejo  o  currículo 
como um cenário em que as culturas lutam por legitimidade, um território 
contestado, mas como uma prática cultural que envolve, ela mesma, a negoci-
ação de posições ambivalentes de controle e resistência. O cultural não pode, 
na perspectiva que defendo, ser visto como fonte de conflito entre diversas 
culturas, mas como práticas discriminatórias em que a diferença é produzida. 
Isso  significa  tentar  descrever  o  currículo  como  cultura,  não  uma  cultura 
como repertório partilhado de significados, mas como lugar de enunciação. 
Ou seja, não é possível contemplar as culturas, seja numa perspectiva episte-
mológica seja do ponto de vista moral, assim como não é possível selecioná-
las para que façam parte do currículo. O currículo é ele mesmo um híbrido, 
em que as culturas negociam com a diferença (MACEDO, 2006).

Na educação de adultos, as experiências dos alunos tendem a influenciar diretamente o 

método de ensino, seleção e amadurecimento dos educadores e dos roteiros de aprendizagem, 

expondo pontos falhos e lacunas e provocando abertura a novas áreas de estudo para os currí-

culos, a partir das disciplinas. É nesta justaposição de currículo e disciplina se ‘entrecruza’ com 

uma “configuração social acentuadamente semelhante” que permite também os entendimentos 

do que cada uma fornece a partir das visões da sala de aula e do cotidiano.

Entende-se por fim, que a partir de uma perspectiva crítica, o currículo operará de diver-

sos modos, tanto como uma representação das relações conflituosas de uma área (GOODSON, 

1995), como as evidentes reforços da relação hegemônica dos contextos onde se produz (SIL-

VA) e como uma prática cultural produzida em negociação (MACEDO).

3.3.2 Um olhar ao currículo ideal em IHC: as intersecções e os temas correlatos

Correlacionando as teorias aos estudos dos currículos para as evidências encontradas 

em Design de Interação, algumas reflexões parecem imprescindíveis. A partir de Pacheco (PA-
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CHECO, 2009);  (PACHECO; PEREIRA, 2007);  (PACHECO, 2015) é  possível  afirmar que um 

olhar para os levantamentos dos currículos nacionais aponta para as três concepções, em me-

nor ou maior grau, para as ideias de globalização curricular, por meio de movimentos como a in-

ternacionalização das IES, das pressões de mercado e comunidade de praticantes e também das 

negociações que operam em sala de aula, a partir dos sujeitos e do cotidiano. Parte desses mo-

vimentos é perceptível em matrizes que oferecem as disciplinas em língua inglesa (exemplo da 

disciplina de Interaction Design), mas também, nas que trazem nomenclaturas presentes nas 

comunidades como a UX – User Experience, que parecem assumir no currículo as perspectivas 

ainda não problematizadas no próprio campo de pesquisa da IHC, mas que já  ecoam nos discur-

sos em sala de aula,  a partir das vivências dos estudantes em outros espaços – como os estágios 

em empresas de tecnologia, ofertas de trabalhos on-line e as demandas pelo aprendizado da 

língua inglesa.

Reforça-se a partir de Goodson (1995) a ideia de que os campos disciplinares, apoiando-

se em suas especialidades e formações de comunidade, conseguiram estabelecer espaços cada 

vez mais segmentados, que foram incorporados com mais ou menos problematização nos currí-

culos oficiais de Design, no que tange o Design de Interação. Como exemplo, a IHC e a formação 

de uma comunidade externa presente em diversas esferas – academia, mercado, sociedade – 

conseguiram ao longo das duas décadas um espaço de privilégios no currículo em Design no 

Brasil, se mostrando presente e articulada com a educação formal.  O contrário pode não ter 

acontecido na Computação - das disciplinas em Design, como Design de Interfaces incorpora-

das aos currículos de Sistemas ou Engenharia, o que não é possível afirmar pelos indícios desse  

trabalho.

Todavia, considerando as teorias recentes de currículo em IHC, percebe-se que “Currí-

culo  Vivo”,  proposto  por Elizabeth Churchill,  Jennifer  Preece e Anne Bowser  (CHURCHILL; 

PREECE; BOWSER, 2014,  2016) em sua  dimensão prática e emancipatória  (NEUVALD; GUI-

LHERMETI, 2012), necessita de uma crítica que reforce a ideia de conversação que o mesmo 

propõe, sob a ótica das teorias críticas, permitindo a própria comunidade de computação ex-

pandir ainda mais suas fronteiras teóricas e práticas, como já percebemos objetivamente nos 

currículos de Design.

Também a partir de um olhar para o IHC, Rogers afirma que os estudos se caracterizam 

hoje como  uma disciplina em transbordamento, advinda de um conjunto bem estruturado de 

práticas de desenvolvimento de sistemas computacionais na década de 80, para uma complexa 

rede de abordagens teóricas, tópicos de interesse e práticas de pesquisa diversas, que emer-

gem entre pesquisadores, educadores e designers na escolha do que é “aceitável, confiável, útil 
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e generalizável” para produzir os saberes e fazeres necessários para uma educação e formação 

na área  (ROGERS, 2012).

Em consonância aos desafios apresentados por Rogers (2012), a proposta do Currículo 

Vivo emerge como uma resposta às demandas da comunidade acadêmica internacional, a partir 

das discussões sobre os temas e abordagens necessários para a formação na área. Na pesquisa 

de iniciativa da Comunidade ACM SIGCHI64, o currículo educacional em IHC, segundo Churchill 

et al (2016) precisa estar “amplo e ágil”, considerando esses interesses múltiplos, que são forte-

mente influenciados nas motivações de pesquisa e mercado atuais, características de mudanças 

tecnológicas recentes e as “ativas e preditivas inovações tecnológicas”, identificando e avalian-

do as tendências que são transformadoras no cenário de produtos, considerando o foco em pes-

soas e tecnologias,  sobretudo,   “direcionadas a uma inovação centrada no humano” (CHUR-

CHILL; PREECE, J; BOWWSER, A., 2016, p. 2–3).

Para as autoras, os estudantes em IHC precisam desenvolver habilidades de “investiga-

ção, análise, técnicas, comunicação e direitos para dar forma a projetos que aumentem as habi-

lidades dos sujeitos, aumente a criatividade, conecte e proteja seus interesses”. A sensibilidade 

para a diversidade dos sujeitos, segundo as autoras, é um ponto crítico, considerando os aspec-

tos de “literacia, acesso e disponibilidade tecnológica, os direcionamentos econômicos e políti-

cos, as regulações, as normas regionais e culturais”  (CHURCHILL; PREECE, J; BOWWSER, A., 

2016, p. 2)

As respostas aos questionários65 apresentaram variações amplas, segundo as autoras, 

sobre os assuntos, os tópicos, os métodos, os desafios e as referências mais relevantes em inte -

ração humano-computador. Essa variação evidencia a multiplicidade de interesses dentro da 

comunidade, tanto ao que se refere às relações acadêmica e profissional, quanto à que promove 

entre educadores e estudantes.

64 Da iniciativa do grupo ACM SIGCHI Education, na pesquisa realizada entre os anos de 2011-2014 e com 

continuidade por meio dos workshops da CHI, pelas pesquisadoras Elizabeth Churchill, Jennifer Preece e Anne 

Bowser  teve como objetivo compreender e documentar pesquisadores, praticantes, professores e estudantes em 

suas perspectivas sobre a educação em IHC no futuro e suas percepções atuais sobre a relevância de alguns 

conteúdos e temas, sob a ótica dos pesquisados. As autoras apresentaram um levantamento de campo que aponta 

para discussões de currículos e abordagens disciplinares, anunciando propostas concretas para práticas e a 

produção de materiais de apoio e suporte para teorias e métodos..  A pesquisa chamou-se ‘living curriculum”, ou 

currículo vivo, e seria, ao final das conclusões de campo, uma saída aos dilemas curriculares  ao apresentar-se 

“centrado em conteúdo de uma rede social (comunidade IHC) e focado em compartilhamento de recursos e co-

criação” (CHURCHILL; PREECE; BOWSER, 2014).

65 Como resultado da análise de 616 respostas de questionários aplicados em ‘países’, 52 entrevistas com membros da 

comunidade SIGCHI, a análise de sílabos de 52 cursos e 22 programas (oferecidos em língua inglesa).
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Esse retrato ressalta ainda que essa diversidade amplia-se a partir dos contextos onde a 

pesquisa foi aplicada. As diferenças dos temas de interesse entre pesquisados nos países da 

América Latina (Brasil, Chile e Argentina), Estados Unidos, Índia e países europeus é evidente 

na pesquisa das autoras, apontando que a imersão no contexto também são fatores importan-

tes para a produção de conhecimento da comunidade.

Outras questões referem-se ao contexto das tecnologias disponíveis e seus impactos so-

ciais para o projeto de artefatos, como a “emergência dos dispositivos móveis, as tecnologias 

baseadas em agente, a computação ubíqua e pervasiva”, e por fim, “as redes sociais, que trans -

formaram profundamente o modo de uso da tecnologia para trabalho e lazer” (CHURCHILL; 

PREECE, J; BOWWSER, A., 2016, p. 3)

Por isso, a verificação dos itens de interesse como “mobilidade” e as metodologias de 

pesquisa com abordagens sociais e humanas, por exemplo, reforçaram a perspectiva dos entre-

vistados em consonância às tendências apontadas pelas fundamentações teóricas. Na Tabela 

12, apontam-se alguns dos itens considerados como “Importante” e “Muito importante”, na óti-

ca dos pesquisados, a partir dos temas apresentados e listados pelas autoras como emergentes 

em IHC.
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Tabela 12 - Conteúdos apontados como Importantes ou Muito Importantes em IHC.

Assuntos em IHC

Muito importante Design de interação
Importante Ciências cognitivas, comunicação, ciência da 

computação (geral), design (geral), mídia digital, 
ciências da informação, psicologia (geral), sociologia e 
estatística.

Tópicos em IHC
Muito importante Design de experiência
Importante Acessibilidade, dinâmicas de grupo de trabalho, IHC 

para desenvolvimento, história de IHC, arquitetura da 
informação, computação social, computação ubíqua, 
design universal.

Interfaces e dispositivos (displays)
Muito importante Desktop, mobile, tablet.
Importante Embodied (corpórea), grandes displays, displays 

compartilhados.
Modalidades de INPUT (entrada)
Muito importante Gestual, teclado, sensor, toque.
Importante Háptica, localização, voz.
Paradigmas de design (projeto)
Muito importante Design ágil/iterativo, design de experiência, design de 

interação, design participativo.
Importante RIT (rapid iteration and testing), design centrado em 

valores.
Métodos de design (projeto)
Muito importante Brainstorming, pesquisa de campo/etnográfica, 

protótipos interativos /alta-fidelidade, entrevistas, 
observação, prototipação de papel/baixa fidelidade, 
prototipação (geral), cenários e storytelling, 
questionários, metodologias ‘think aloud’, teste de 
usabilidade, wireframes.

Importante Análise de diagrama de afinidade, ‘cognitive 
walkthrough’, ‘contextual inquiry’, teste de usabilidade 
‘discount’, grupo de foco, análises heurísticas, modelos 
mentais, desenvolvimento de personas, teste de 
usabilidade remoto.

Métodos empíricos
Muito importante Princípios de pesquisa empírica, métodos qualitativos, 

métodos quantitativos, métodos experimentais, 
formação de problema e pesquisa em design, análise 
de dados, pesquisa e análise aplicada.

Importante Tópicos de pesquisa recente, avaliação crítica da 
teoria, estatística.

Fonte: CHURCHILL, PREECE e BOWSER (2016). Tradução própria (2018).

 Assim como as disciplinas apontadas nos cursos de Design também a proposta teórica 

da comunidade de IHC, a partir da pesquisa das autoras, reforça os aspectos conteudistas pre-
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sentes na área, a partir de conteúdo de instrumentalização da pesquisa, em detrimentos de dis-

cussões teóricas ou temas correlatos as questões humanas e éticas da interação. 

3.3.3 Considerações sobre os currículos

Com as teorias curriculares apontadas por Tomás Tadeu da Silva (1995, 2000), perce-

beu-se que a dimensão cultural do Design de Interação, no que tange às discussões sobre as re -

lações dos artefatos, suas interações, e as produções das subjetividades e identidades, não pa-

recem ser privilegiadas no currículo em Design de Interação, tampouco são percebidas nas dis-

ciplinas como conteúdo e temas no Design – considerando principalmente os aspectos instru-

mentais do uso e do usuário, as metodologias e as teorias de apoio didático e pedagógico. 

O que não significa dizer que sejam desnecessárias ao pensamento em Design ou que es-

tejam fora do escopo de um cenário profissional e produtivo. Á exemplo das reflexões que o 

campo de Design tem se proposto a fazer, rumo a currículos que contemplem discussões digi-

tais, o educador Gui Bonsiepe (2013) apontou em um manifesto para a educação em Design66 

que o Design, em sua trajetória histórica, têm se mantido “firme em encarar o uso e o projeto 

como foco disciplinar”(2013, p.1) – de início e de partida, e não como uma corrente posterior a  

suas práticas – como a Usabilidade ou similares. Bonsiepe também nos reforça a crítica de Do-

nald Norman ao Design, considerando o escopo da educação nas últimas décadas, a partir de 

sua fala:

Para usar um termo de moda, podemos descrever o panorama como um pa-
norama “líquido” no qual as supostas certezas são dissolvidas, o que também 
se reflete no ensino de design, que tem sido repetidamente criticado por ci-
entistas como Donald Norman. Ele alega um movimento drástico no ensino 
de design industrial (e engenharia também) que aponta que muitos proble-
mas de design hoje envolvem questões sociais e políticas complexas. É por 
isso que os designers se tornaram cientistas comportamentais (2013, p.2).

Como conclusão das análises em produção do Design de Interação, entendo como crítica 

que os currículos e disciplinas em Design, representados pelo recorte que apresento: 

1. Não parecem apresentar a amplitude da diversidade e das marcações de identidade 

necessária a um contexto ampliado da profissão no país, com entendimentos disciplinares con-

textuais à produção e uso de artefatos em determinados cenários produtivos de tecnologia;

66 Conferencia da ELADDI – Encuentro Latinoamericano de Docentes de Diseno, Universidad Nacional Misiones, 

Oberá, Junho de 2013 (Argentina). Apresentação: Sobre la aceleración del período de semi-desintegración de los 

planes de estudio de diseño. Disponível em: 

http://www.guibonsiepe.com/wp-content/uploads/2019/04/Conferencia-2013-ELADDI-para-red-rev.pdf . 

Acessado em Agosto de 2019.

http://www.guibonsiepe.com/wp-content/uploads/2019/04/Conferencia-2013-ELADDI-para-red-rev.pdf
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2. Ainda não sugerem, a partir das articulações de suas áreas de estudo, uma proposta 

de um “currículo vivo”, modo como a comunidade de IHC tem enfrentado seus dilemas na áreas, 

que permitiria integrar e fortalecer a comunidade acadêmica de Design, e não parti-la e separá-

la às margens de outras disciplinas e cursos, no que tange os artefatos computacionais digitais;

3. Não apontam para um terreno das práticas emergentes em tecnologia digital e com-

putacional – seja pelo viés instrumental quanto pelas dimensões ampliadas dos usos, das cultu-

ras, dos fazeres – o que também indica um problema à crítica da própria incorporação da com-

putação na comunidade sem uma problematização dos seus fundamentos. 

Entendo que o desafio de articulação de um currículo crítico, vivo e em sentido de con-

versação entre as áreas que produzem artefatos digitais – no que tange o campo do Design – se  

faz urgente, de aproximações constantes e sucessivas aos temas que parecem relevantes e ne-

cessários ao Design no Brasil e no contexto histórico que vivemos. A partir de uma perspectiva 

transversal, que aponta para os aspectos integrativos da comunicação, dos usos a partir da er-

gonomia, dos modos de impactar a cultura material e o design, das perspectivas sociais e econô-

micas quanto à crítica aos seus interesses, das perspectivas humanas e sociais que essas produ-

ções têm, e por fim, da própria concepção de um futuro da área de Design.

Na proposta de Bonsiepe (2013), o apontamento de uma reformulação das opções curri-

culares que migre das disciplinas para os problemas, a partir da ideia de que “não se aprovei-

tam as discussões das áreas de humanas somente pela introdução de sociologia, antropologia,  

semiótica e psicologia desconectadas às temáticas centrais de projeto”, é um modo de conceber 

em parte a reflexão que o projeto poderia trazer ao design uma perspectiva há tempos discuti-

da na área, sobre os campos e suas intenções de demarcação de espaços e fronteiras. Como 

aponta Bonsiepe

Desde o início da educação em design, podemos confirmar as intenções de 
determinar as características dessas novas profissões, criando assim uma le-
gitimação para entrar no mundo do conhecimento com competências espe-
cíficas. A verificação das características serviu para consolidar o design como 
uma disciplina – uma tentativa que tem sido questionada com o argumento 
de que o design é um campo poroso, permeável e, por definição, indescritível; 
e ainda mais que o desejo de querer definir uma disciplina é hoje em dia para 
além do século 19. Concordo com a tese que o princípio de organizar o co -
nhecimento em disciplinas é obsoleto (2013, p.3).

A partir de uma revisão de propósitos, as disciplinas orientadas ao problema poderiam 

assumir concretamente os temas que se propõem a discutir, considerando a possibilidade de in-

tegração do complexo cenário que os artefatos digitais inferem as produções, aos usos, as suas 
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histórias próprias – tanto em relação a estética, a historicização de suas origens, quanto á pró -

pria relação estabelecida com a cultura material. O Design de Interação, a partir de sua relação 

estreita e de fronteira com a computação e ao IHC, estaria orientado a assumir esse espaço de 

diálogo e formação humana – também com as ciências sociais e humanas, mas partindo de ou-

tros espaços e perguntas – do artefato e das negociações com o digital (BONSIEPE, 2013, p.3-

4). 

Também a participação de estudantes e de mercado (ou comunidades profissionais) nas 

produções de currículos nas IES ainda é pequena e pouco representativa dos contextos locais, 

considerando as barreiras das estruturas institucionais (chefias, coordenações, colegiados) e 

das instâncias, e infelizmente, do pouco envolvimento que as comunidades profissionais têm no 

diálogo com a universidade. Na participação de professores, em alguns cenários, sob a ótica de 

representatividade, é que se evidenciam pelos fragmentos dos discursos os entendimentos da 

ação docente, em um terreno de disputas e das representações do mercado, da profissão, das 

formas produtivas, com pouca participação comunitária na extensão. Além disso, a própria per-

cepção do que está ‘fora da academia’ acaba emergindo, muitas vezes, provocando dissonâncias 

sobre os papéis dos cursos nos contextos regionais onde atuam. Em um contexto de ataques 

constantes à educação e a educação superior formal, esses desafios precisam ser rapidamente 

colocados na pauta – docente, colegiados, IES. 

3.4 Os conteúdos e os temas em Design de Interação

Como são os depósitos67 em Design de Interação? Outra perspectiva para entendermos 

a produção dos conteúdos e conhecimento na área, refere-se ao alcance que as comunidades 

formadas pelos praticantes ou pesquisadores apresentam na produção de conhecimento. As-

sim, busquei um recorte de três espaços de produção de conhecimento na área, na abordagem 

formal e informal  - a comunidade profissional/mercado IxDA, a revista científica Interactions, 

da ACM, e a plataforma aberta Corais. 

Outros espaços de publicação técnico-científica foram anteriormente citados, relativos 

ao contexto do Design como área, tais como os congressos do P&D Design, Ergodesign, CIDI e 

IxDA. 

Neste recorte, apresento espaços que misturam características acadêmicas e não-aca-

dêmicas, como modo de perceber “o que está dentro/o que está fora” do escopo das publica-

67 O termo “depósito” é designado por Freire como o conteúdo da educação propriamente dito, aquilo que é a 

mediação do conhecimento de uma área – sejam os materiais de apoio, livros, ou mesmo os temas.
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ções. É evidente, porém, que muitas outras fontes de conhecimento em Design de Interação es-

tão “fora” desse levantamento, considerando os espaços da Comunicação, das Artes, da Arqui-

tetura e aqueles produzidos por outras comunidades não-formais. 

Como argumenta Freire, mesmo nas situações de opressão, onde o bancarismo vigora, é  

em meio aos “depósitos” que se encontram as chaves para a libertação e humanização dos edu-

candos e educadores. Se é por meio dos saberes e fazeres que a ação para a liberdade é possí-

vel, são nos depósitos que “encontram-se as contradições, apenas revestidas por uma exteriori-

dade que a oculta. E que, cedo ou tarde, os próprios depósitos podem provocar um confronto 

com a realidade em devenir e despertar os educandos, até então passivos, contra a sua domes-

ticação” (FREIRE, 2016, p.109). O entendimento dos depósitos como os conteúdos, ou objetos 

do saber, são categorias importantes para um olhar crítico às plataformas apresentadas.

Para Sérgio Guimarães, “não é possível separar objetivamente o que é informação, o que  

é dado histórico, o que é interpretação, o que é ideologia no conteúdo escolar”  (1985, p.71-72). 

É preciso então ao educador e educadora assumirem a consciência crítica e política,  “ocupando 

os espaços”, desnaturalizando visões '‘viciadas’' de classe, de gênero, de raça no material didáti-

co, possibilitando que educandos/as revejam e reconheçam no conhecimento a sua intenciona-

lidade cognitiva  e a sua asserção ontológica  (NETO, 2004). 

Assim, o exercício de seleção de um conjunto de conteúdos foi relevante para compreen-

der as produções  contemporâneas em DI.  As plataformas  selecionadas são  um retrato  que 

apresentam algumas particularidades quanto ao conteúdo, público ao qual se destina e inten-

ções de uso. Duas são intituladas com a terminologia Design de Interação, o que as difere de ou-

tras publicações internacionais em IHC ou Design. A revista Interactions da ACM é a mais apro-

ximada a uma comunidade científica. Outra similaridade reside no fato de que nomes proemi-

nentes das publicações, pesquisas e outras produções na área, no contexto estadunidense e eu-

ropeu, são ou já foram colaboradores, autores ou editores de ambas publicações, confirmando 

um espaço de transição entre conceitos e abordagens. 

3.4.1 The Interaction Design Foundation

Como espaço de educação informal, a proposta da plataforma The Interaction Design  

Foundation  - IDF  foi aproximar as discussões entre teorias e práticas, fazendo a ponte entre as 

produções de pesquisa nas universidades e seus autores, e os praticantes e desenvolvedores 

das empresas de tecnologia. São uma comunidade sem fins lucrativos fundada na Dinamarca, 

segundo eles, com a “missão de reduzir o custo da educação em Design” por meio do acesso di -

gital “democratizando o aprendizado oferecendo cursos de design on-line de alta qualidade a 
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uma fração do custo da educação tradicional” (Plataforma IDF, 2019). Na figura 22, da página 

inicial da plataforma, vemos o destaque para as formações online oferecidas – como os cursos 

de Experiência do Usuário – UX Design, e as recomendações que validam o discurso de ‘exce-

lência educacional’, a partir da revista estadunidense Forbes e do escritor e pesquisador ícone 

da Usabilidade, Donald Norman (foto a esquerda).

Segundo o criador e editor-chefe do  Interaction Design Foundation, Mads Soergard, a 

plataforma educacional foi criada em 2002, como um suporte a uma comunidade crescente de 

pessoas  que  estavam  “discutindo  os  novos  rumos  do  Design  de  Interação  no  mundo”  (IDF, 

2015). Todavia, é possível confirmar que o início da IDF só foi materializado como página web a 

partir de meados de 2004, como uma plataforma colaborativa voltada para a educação infor-

mal, concentrando uma série de verbetes compilados em uma “enciclopédia” (FIGURA 23), con-

ceito mantido até 2015, por meio dos textos reproduzidos e retrabalhados nas últimas versões 

do Portal68. 

68 O conceito de colaboração foi estratégica para a formação do acervo da enciclopédia inicial, que mantinha a 

linguagem de wikis para permitir a validação da comunidade sobre os termos e a descritivas dos verbetes, que 

Figura 22 - Página inicial da plataforma Interaction Design Foundation – Agosto de 2019. 

Fonte: Disponível em https://www.interaction-design.org. Acessada em agosto de 2019.  
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Outro ponto relevante de transformação da plataforma ao longo dos anos refere-se ao 

uso das licenças Creative Commons, que no início fizeram parte das preocupações de seu cria-

dor. Com o intuito educacional, a disponibilização  ShareAlike (compartilhar com mesmo uso) 

disseminou-se como um mecanismo de mantenimento de direitos de autoria, possibilitando em 

parte o uso como material didático e suporte ao ensino.

A estratégia de formação de uma comunidade de participantes69, colaboradores e prati-

cantes,  fez  da  IDF  um  alcance  mundial,  por  meio  dos  “capítulos”  e  “disseminadores  locais”. 

Supõe-se aqui que as influências do design colaborativo escandinavo possam ter sido de rele-

geralmente incluíam teorias, conceitos, abordagens, técnicas e métodos de pesquisa, além do nome de figuras 

proeminentes no campo (figura 10).

69 Interessante perceber que a formação da comunidade aberta produzia verbetes e textos introdutórios, a partir de 

bibliografias especializadas, com o intuito de fomento do conhecimento do grupo. O criador Mads Soergard, na 

página da plataforma em 2004 e durante mais de uma década antes de sua estratégia de venda de cursos online, 

promovia um ambiente de colaboração e convite à interação aberta, como o uso de Creative Commons a seguir: “As 

entradas de enciclopédia são protegidas por direitos autorais por meio da licença Creative Commons Attribution-

ShareAlike, que torna a Enciclopédia uma fonte de informações de conteúdo aberto. Com a licença Attribution-

ShareAlike, você mantém seus direitos autorais, mas permite que as pessoas copiem e distribuam seu trabalho, 

Figura 23 - Página inicial da primeira versão online da plataforma, em 04 de Junho de 2005. 

Fonte: Disponível em https://web.archive.org/web/20050604012303/http://www.interaction-
design.org/. Acessado em: agosto de 2019.
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vância para o pensamento que rege a produção de conteúdo no cenário da IDF. Um mapeamen-

to de autores, métodos e técnicas relevantes nas discussões da atualidade, indo muito além de 

uma publicação informal e fazendo aproximações sofisticadas com o que acontece no mercado 

de artefatos digitais. Também permite aprofundamento conceitual de temáticas altamente ob-

jetivas/instrumentais, na construção de habilidades técnicas, considerando os cenários associa-

dos aos cursos online com praticantes/profissionais de mercado.

Voltado ao mercado educacional e ao mercado profissional de validação e certificação, a 

conexão entre membros e a movimentação por meio de eventos e encontros estende a plata-

forma como um mecanismo “ativo”. Como proposta do “ideal democrático” de acesso a baixo 

custo, a plataforma oferece modalidades para as categorias “profissional” ou “liga de design”, a 

última com o diferencial do benefício de um “personal coach” como apoio. A Figura 24 apresen-

ta a lista de benefícios oferecidos para a formação em Design de Interação.

desde que elas lhe dêem crédito. Por favor, veja a página de direitos autorais para maiores detalhes”. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20050604020712/http://www.interaction-design.org/encyclopedia/contribute.html  

Acessado em Agosto de 2019.

Figura 24 - Tabela de valores para a formação nos cursos de Design de Interação – associados.

Fonte: Disponivel em https://www.interaction-design.org/join. Acessado em agosto de 2019.

https://web.archive.org/web/20050604020712/http://www.interaction-design.org/encyclopedia/contribute.html
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3.4.2 A revista ACM Interactions

A revista científica Interactions, publicação bimestral da Association for Computing Ma-

chinery (ACM), advinda dos grupos de Interesses Especiais da comunidade Computer-Human  

Interaction (SIGCHI)70, é publicada de modo contínuo desde 1994 (FIGURA 25).

A abordagem da Interactions ACM foi buscar as relações de fronteira entre as temáti-

cas relevantes em interação humano computador, distanciando-se das correntes cognitivas e 

instrumentalizadas da década de 90 e propondo novas abordagens e visões sobre inovação, cul-

tura e antropologia frente ao cenário de mercado  emergente (KOLKO, 2014) . Autores consi-

derados relevantes nas áreas de design, arte e interação, seja na academia ou entre os pratican-

tes passaram pela Interactions – como os designers Jon Kolko e David Siegel, dentre diversos 

outros. O atual comitê é composto pelo pesquisador Jeffrey Bardzell e no editorial, a brasileira 

Simone Barbosa, pesquisadora da PUC-RIO e referência na área educacional em IHC.

70 Este grupo interdisciplinar é compost por cientistas da computação, engenheiros de software, psicólogos, designers 

de interação, designers gráficos, designers, sociólogos multimídia, e antropólogos, só para citar alguns dos domínios 

cujos conhecimentos especiais passaram a ter nesta área. Eles são reunidos por um entendimento comum que a 

concepção de tecnologia útil e utilizável é um processo interdisciplinar, e acreditam que, quando feito corretamente, 

tem o poder de transformar a vida das pessoas.” (ACM, http://www.acm.org/sigs/panel#026)

Figura 25 - Página inicial da plataforma de publicação científica Interactions, filiada a ACM.ORG.

Fonte: Disponível em https://interactions.acm.org/. Acessada em agosto de 2019.

https://interactions.acm.org/
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Desde 2002, o acesso a Interactions passou a ser via plataforma científica da ACM,  com 

disponibilização dos artigos individualmente ou acesso via assinatura mensal. No caso do aces-

so das universidades brasileiras, a plataforma ACM é assinatura do governo federal via CAPES/

MEC, disponibilizada pelo convênio com as universidades públicas.

Todos os textos da Interactions ACM são disponibilizados exclusivamente em língua in-

glesa, embora a participação de autores de vários países façam parte da publicação. O alcance 

da revista, segundo Stoltermann e Wakkary (2011, p. 524), é o de maior citação entre as publi -

cações da ACM, e o terceiro em acessos (dados de 2010). 

A Interactions ACM, como publicação científica estadunidense, manteve-se à frente das 

discussões sobre os aspectos culturais e sociais da interação, publicando pesquisadores de di-

versos países asiáticos/orientais, diferencial que ampliou o alcance de públicos leitores e permi-

tiu que outras visões sobre os temas pudessem alcançar o debate científico. Também sua inter-

locução aproximada ao Design e as Artes promoveu um alcance de publicações para além dos 

contextos do software e da avaliação, trazendo exemplos de produtos digitais diversos, tecno-

logias de materiais, prototipação e outros temas para o discurso. 

3.4.3 A Plataforma Corais

A plataforma Corais é mantida e produzida pelos pesquisadores Fred van Amstel e Ro-

drigo Gonzatto e seu conteúdo é em parte herança da produção nas disciplinas e aulas do curso 

de pós-graduação da Faber Ludens, disponibilizadas via portal, que documentava não somente 

as aulas dos professores, mas também, todas as produções feitas pelos alunos, sob licenças di-

versas de Creative Commons (FIGURA 26). Essa estratégica gerou, em pouco mais de 3 anos, 

um grande acervo de conteúdos inéditos de pesquisa, possíveis de ampliação e multiplicação 

das práticas por outras instituições ou espaços de aprendizagem. Atualmente, os conteúdos 

produzidos fazem parte da plataforma colaborativa Corais, todavia parte das documentações 

que registram as autorias de estudante e docentes não está disponível na plataforma, muitos 

deles não licenciados de modo aberto. 

Além dos conteúdos apresentados como verbetes ou referências, o diferencial do portal 

Corais é a possibilidade de criação de projetos e integração de comunidades, a partir de ferra-

mentas de criação coletiva e técnicas participativas de projeto.

A comunidade é composta por mais de 6000 membros, participando de 500 projetos co-

laborativos ativos ou em processo. Todos os conteúdos produzidos pelos grupos podem ou não 
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ser abertos para outros integrantes da comunidade, e seus usos são apoiados pelas licenças 

Creative Commons. 

A exemplo das práticas participativas e colaborativas, a plataforma oferece painéis de 

conversação entre integrantes e  ferramentas de gestão de projeto, para acompanhamento das 

ações dos membros e das tarefas apresentadas pelo grupo criado. A Figura 27 apresenta um  

projeto do grupo BAHIA/ITEIA – Cultura Comunitária Viva 2019.

Figura 26 - Página inicial da Plataforma Colaborativa Brasileira Corais.

Fonte: Disponível em http://corais.org/. Acessado em agosto de 2019.
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O acesso reduzido nas plataformas pagas devido às limitações de custo ou língua, são 

barreiras ao “estudante”, formal ou informal, para encontrar-se com o “escopo maior” no que se 

refere as teorias da área. Nesse sentido, a plataforma Corais destaca-se por apresentar conteú-

do aberto e em língua portuguesa, em sua totalidade. Todavia, os dados sobre acesso e uso ain -

da não refletem alcance da comunidade da educação formal.

3.4.4 Oportunidades de conteúdos a partir dos estudos em IHC

Nos estudos da Interação Humano Computador, segundo Churchill et al, as questões 

centrais para manter-se ‘atualizado’ com as diversas práticas e teorias da área, são apontadas:

O IHC está cada vez mais multidisciplinar, com educadores questionando o 
papel e o valor de áreas como antropologia e sociologia, além de ciência da 
computação, psicologia, design e engenharia; 
Estudantes, professores e profissionais diferem no que consideram ser os te-
mas de mais e menos relevância para a educação em IHC;
A multidisciplinaridade do IHC, com essas diferentes perspectivas, é conside-
rada desconcertante, especialmente para os estudantes, que sentem uma di-
visão entre o que é mais valorizado pela academia e o que é mais valorizado 
pelos praticantes;
Ensinar os alunos a projetar, incluindo a variedade de métodos quantitativos 
e qualitativos necessários ao design e avaliação em IHC, continua sendo uma 
prioridade central, com alguma evidência de que métodos qualitativos estão 
ganhando uma presença mais forte;
Enquanto alguns apontam para um currículo unificado, singular, refletindo 
um cânon de comum acordo na pesquisa, métodos e práticas em IHC, a maio-

Figura 27 - Página inicial do projeto BAHIA/ITEIA, Cultura Comunitária Viva 2019.

Fonte: Disponível em http://corais.org/. Acessado em agosto de 2019.
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ria acredita que a flexibilidade no desenho curricular é essencial. (CHUR-
CHILL et a, 2016, p 1-2, grifos e tradução própria).

As autoras recomendam a elaboração de um repositório online para materiais voltados a 

educadores, com o potencial de oferecer conteúdos para um “currículo flexível global e cons-

tantemente renovado”, o currículo vivo  (CHURCHILL; PREECE, J; BOWWSER, A., 2016). Esse 

currículo pode ter foco na relação das pessoas com os repositórios e nas fontes de pesquisa, 

mantendo uma rede de conexão ativa para manter o repositório em movimento.

 O modelo de uma nova educação em IHC, proposta pelas autoras, tem como intuito a 

elaboração de uma rede de estudantes e educadores/as, que podem se complementar com ou -

tros relacionamentos, com conexões presenciais, cursos online, formação ao longo da vida, den-

tre outros, ecoando com uma educação mais aberta e progressista,

A proposta pode ser definida pela comunidade, segundo Fass (2012) por um número de 

características chave incluindo: a conversação complexa, a curiosidade, o foco na prática, o só-

cio construtivismo, as experiências de aprendizado mistas (blended learning), a pesquisa como 

centro’, o interdisciplinar, as literacias para o aprendizado continuado e a avaliação incorporada 

ao processo de aprendizagem.

 Nesse sentido, apontam para a elaboração de materiais de apoio relevantes a essas tec-

nologias de ensino, como congressos em vídeo tempo real (webinar), garantindo “acesso demo-

crático” a estudantes, parceiros comerciais, pesquisadores fora da academia, dentre outros in-

teressados. Propõem ainda o uso de alguns métodos de documentação, tais como textos-base, 

conteúdo audiovisual, performance, codificação, etc… , coordenados com desafios de suporte, 

como a interoperabilidade de padrões de informação, licenças e ‘mecanismos de entrega’ des-

ses conteúdos digitais (FASS, 2012). 

 Churchill et al (2016, p.5) reforçam que a diversidade de teorias, abordagens, pontos de 

vista, são valiosas para a elaboração dos materiais: papers, vídeos de protótipo, dentre outros 

formatos que facilitem a conversação. Assim, apontam que, para um currículo vivo, é necessário 

engajamento da comunidade, não somente acadêmicos mas também praticantes.

Como reflexão, entendo que conteúdo e pesquisa estão mas próximos das relações de 

produção e uso de docentes, como mediadores de processos de elaboração curricular – na edu-

cação formal, e que portanto podem ser objetos de apropriação para práticas mais humanistas 

e abertas. 

Professoras e professores, em suas escolhas cotidianas pelos temas de estudo e modo 

de abordá-lo, negociam novos sentidos para os usos, para a pesquisa dentro e fora de sala, para 
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uma ampliação do currículo (SILVA; MOREIRA, 1995) e permitir  novas construções para os 

conteúdos, a partir de uma relação mais consciente sobre os temas de estudo emergentes no 

contexto produtivo e o modo de lidar com eles. 

A possibilidade de assunção docente para uma construção crítica sobre o conteúdo, o 

currículo, as disciplinas e cursos passa, ainda, pela visibilidade de seus entendimentos de educa-

ção crítica, aberta, para a liberdade, conceitos sem os quais não é possível distinguir as diferen-

ças entre propostas pedagógicas progressistas ou conservadoras. 

3.5 Evidenciando as contradições: o que acontece quando os cenários se 
apresentam? 

A partir  da  ideia  de  que  a educação  é  uma  ação  entre  as  mulheres  e  os  homens 

(FREIRE, 1994)  compreendo que o conceito de educação e as questões sociais implicadas no 

processo educativo não podem ser vistas de modo isolado,  fragmentado,  pois  retiradas dos 

contextos onde circulam, suas relações perdem os significados negociados pelos grupos dos 

quais emergem. Portanto, afirmar percepções de valor sobre a educação somente a partir de 

um ou outro aspecto não seria possível sem o diálogo com pessoas, em seus contextos vividos 

na educação formal, por meio de seus discursos e produções  – feitos a partir da oficina, da 

entrevista e dos diários.

Contudo,  ao  considerá-los  parte  de  um  todo,  tais  instrumentos  são  registros  e 

documentações de uma educação formal que estrutura-se a partir dos modelos impostos por 

políticas e diretrizes governamentais e institucionais  curriculares – e por fim, de uma baixa 

margem de ação dada a educadores e estudantes na ponta do processo educacional.  

Como  conhecimento  especializado,  no  que  se  propõe  o  ensino  superior  formal,  o 

Design de Interação é uma compartimentalização de saberes e fazeres das mais diversas áreas, 

um depósito, a disposição de diversos discursos, posturas e ações para com a realidade. 

Embora esta não seja uma característica própria da área e um retrato de uma trama 

mais  complexa na  produção  de  currículos,  disciplinas e  cursos,  as  disciplinas  que  compõem 

atualmente  os  estudos em  Design  de  Interação  refletem  as  relações  multifacetadas  entre 

pesquisa e academia, mercado e práticas, a partir dos meios de produção de conhecimento de  

cada um desses espaços, muitas vezes privilegiando apenas os aspectos de mercado e negócios 

em detrimento de estudos sobre cultura, sociedade e pessoas. 

Quanto ao conteúdo em Design de Interação, a finalidade pode ser vista tanto em uma 

abordagem  autoritária  quanto  liberal.  Na  primeira,  relativa  aos  aspectos  instrumentais  da 



127

interação, a partir das noções de cultura e sociedade como matrizes dadas e imutáveis,  ensina 

determinados  aspectos  da  interação.  Limita-se  a  visão  de  cultura  e  sociedade  a  partir  de 

matrizes  dadas,  interpretáveis  em  nível  instrumental,  ou  seja,  viram  categorias  a  serem 

cumpridas em projeto. 

Neste sentido, a finalidade estaria na formação de um profissional atento aos aspectos 

de uso a partir daquilo que pode ser medido e testado ao falar de interação, desconsiderando as 

relações  que  esses  aspectos  da  interação  interagem  com  outros,  como  os  institucionais, 

organizacionais, das relações de poder estabelecidas.

A segunda, a partir da abordagem liberal, aponta para um modo ampliado, em busca de 

disciplinas que permitam apoiar  novos modos de projetar,  como  a etnografia,  a  inclusão de 

outros  sujeitos  ao  processo  a  partir  dos  conceitos  de  participação  e  colaboração  das 

metodologias  atuais.  O  resultado  ou  finalidade  dessa  educação  estaria  na  formação  de  um 

profissional ampliado, mais atento as necessidades de usuários, entendendo o uso como uma 

construção histórica, dentre outros elementos. 

É  possível  aqui  que  o  entendimento  de  participação  seja  um espaço  a  ser  ocupado. 

Neste cenário, as distâncias diminuem mas não desaparecem: o saber técnico e tecnológico, 

constituído a partir daquele que detêm a técnica, o método de pesquisa, o entendimento de sua 

lógica sobre as práticas de participação acabam por reger o processo, auxiliar a determinar as 

funções, mediar o uso, acompanha o usuário em seu processo de conhecer. 

Todavia,  nas  abordagens  mantém-se  os  pressupostos  semelhantes  quanto  ao 

questionamento  das  estruturas  –  do  conhecimento  e  das  relações  entre  projeto  e  uso 

estabelecidas socialmente. 

 A partir de um diagnóstico da educação em Design de Interação, as barreiras iniciais 

encontradas na educação formal nos permitem afirmar algumas questões, tais como: 

• Um acesso restrito ao conhecimento, às técnicas e tecnologias para viver,  projetar e 

usar artefatos, sistemas, serviços que permitam melhorar a vida, no individual e no cole-

tivo; 

• Uma noção de humanização restrita por parte das teorias e abordagens em Design de 

Interação, a partir das concepções fechadas de usuário e de uso; 

• Uma  visão  fragmentada  e  desconectada  de  cursos,  disciplinas  e  currículos  que 

compõem o escopo dos estudos da interação, ou do interagir, a partir da fragmentação 

vista na educação formal;

• Uma visão conteudista focada na produção de conhecimentos compartimentalizados, 

que enfrentam as questões de área a partir de um terreno de múltiplos aspectos;
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• Um contexto de práticas educativas advindas de outras experiências, sem possibilidade 

de contextualização de aspectos humanistas, a partir de uma visão de produtividade im-

posta pelos conteúdos.

É certo, todavia, que no cotidiano se estabelecem outras práticas, por vezes desviantes, 

voltadas a uma educação realmente problematizadora e crítica. A afirmação das barreiras não 

nega  a  possibilidade  do  cotidiano  da  educação  na  área  já  produzir  suas  próprias  saídas  e 

estratagemas71. 

A partir das barreiras, a possibilidade de uma abordagem libertadora reside na consti-

tuição de um modo radicalmente diferente de produção de conhecimento na qual as relações 

de poder representadas na distância entre projeto e usuários sejam diluídas e desnaturalizadas, 

a produção do conhecimento seja coletiva, colaborativa, ou ainda, participativa, as práticas edu-

cativas partam de outros olhares ao campo.

A partir de Freire, é possível apontar para estratégias dialógicas em sala de aula partici-

pativa e em práticas constituídas no coletivo, nos interesses dos que estão a margem, como 

princípios de libertação, partindo dos/as estudantes – como sujeitos do processo de constru-

ção, e não coadjuvantes de um projeto preconcebido.  Orientados a resolução de seus proble-

mas e conflitos, de seus mecanismos criativos próprios de solução desses problemas, com base 

na  construção  dialógica  como  um  método  possível  da  criação-recriação-decisão  (FREIRE, 

1967).

71 Diversos exemplos documentados a partir das experiências em sala de aula podem ser aprofundados nesse sentido. 

No IHC, as experiências propostas pelo WEI, por exemplo, apresentam estratégias a partir das temáticas objetivas  - 

a exemplo da usabilidade, do projeto, das ferramentas . Todavia, a orientação aqui me pareceu mais filosófica – a 

partir de uma crítica que pudesse orientar não somente uma ou outra experiência, mas permitir pensar numa 

epistemologia humanista como ponto de partida. 
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 CAPÍTULO 4   PARA UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA

As possibilidades de superação 
dos bancarismos a partir da educação 
crítica e para a liberdade em Design de 
Interação

A realidade não pode ser modificada, senão quando homens e mulheres 
descobrem que é modificável e que eles e elas podem fazê-lo. 
É preciso, portanto, fazer desta conscientização o primeiro objetivo de 
toda educação: antes de tudo provocar uma atitude crítica, de reflexão, 
que comprometa a ação.

Paulo Freire, 1980,  p.40, em “Conscientização: teoria e prática da libertação”

Qual o contexto da educação e da pedagogia crítica? Quais as 
possibilidades de superação do bancarismo, a partir de uma educação 
crítica? Quais as possíveis contribuições das abordagens críticas para o 
Design de Interação?

A ideia de educação com a qual me identifico é aquela na qual as pessoas, abertas  ao 

que o conhecimento possa significar em suas vidas e do seu entorno, escolhem por opção de li-

berdade e para ela, engajar-se  com os saberes e fazeres  que vão  transformá-las  ao longo da 

vida, individual e coletivamente, em diálogo com o contexto—história, tempo, condições— para 

a transformação da realidade. Entendo que essa é uma perspectiva histórica, dialética, em mo-

vimento, transformando realidades de modo concreto e sendo por ela transformada. 

Compreendo que a educação, vista de um modo ampliado, tende a fazer parte de tempo 

e valores significativos de vida para a participação como seres sociais e culturais. Em um cená-

rio político e econômico de algumas certezas tristes e de diversas incertezas possíveis, enten-

demos que as mulheres e homens são sistematicamente excluídos das oportunidades de apren-

dizagem, com pouco ou nenhum acesso as chances de uma vida melhor, de trabalho, de espe-

rança no futuro, como possibilidades que a educação poderia trazer em uma sociedade voltada 

à diminuição das desigualdades. 
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Falar de educação envolve, necessariamente, falar sobre relações de uma teia social, po-

lítica, cultural e econômica altamente complexa, cuja trama não pode ser compreendida a partir 

da observação de uma dimensão isolada. A partir de uma concepção da educação como totali-

dade, em Vieira Pinto (VIEIRA PINTO, 1982, p.51), entendo que para compreender o contexto – 

as inter-relações que representam e conectam os fenômenos – é preciso ampliar as visões para  

além dos aspectos formais – áreas de conhecimento, curso, currículo – e compreender as pers-

pectivas da educação na formação de/com pessoas. 

Assim, ao debruçar-me contextualmente sobre a educação formal em Design de Intera-

ção, o tópico e a categoria por mim escolhidos, compreendi a necessidade de um aporte concei-

tual que permita não só compreender essa educação, como dar apoio a uma possível discussão 

crítica, ou nos termos de Freire, para uma educação problematizadora e libertadora (FREIRE, 

2016).

É a partir dessa diferenciação que nos cabe um entendimento do conceito de pedagogia 

crítica e do pensamento proposto pela teoria crítica da Educação, a partir de seus contextos 

históricos e sociais em um breve retrato das ideias pedagógicas críticas que a antecedem. 

Não obstante, por opção metodológica, inverto algumas reflexões deste capítulo, partin-

do  [4.1]  do pensamento pedagógico do filósofo  Álvaro Vieira Pinto,  precursor de um pensa-

mento educacional progressista brasileiro, que retratou faces de uma educação brasileira ‘em 

trânsito’ e influenciou diretamente o trabalho de Paulo Freire, bem como dos/as educadores/as 

Moacir Gadotti, Pedro Demo e Beth de Oliveira Antunes, Guiomar, Dermeval Saviani, dentre 

aqueles que trago aqui para a minha conversa introdutória ao terreno das ideias pedagógicas 

brasileiras.

Depois das ideias de Vieira Pinto, apresento um [4.2] breve contexto das teorias críticas 

e dos conceitos emergentes – evidentes na obra de Paulo Freire a partir de parte de seus traba-

lhos orientados a uma epistemologia materialista dialética – das quais identifico a Pedagogia do 

Oprimido, Educação como Prática da Liberdade e Ação Cultural como prática da Liberdade. 

Apoiando-me no trabalho de Mclaren (MCLAREN, 2003), entendo contribuir com as categorias 

que permitem a reflexão sobre o que é preciso pensar sobre o “crítico” em Design de Interação.

Por fim, localizo no trabalho do educador Paulo Freire e na sua abordagem crítica das de-

sigualdades decorrentes das condições de classe, a partir de sua visão humanista e libertadora, 

no que chamam de [4.3] as contribuições da teoria da ação dialógica e suas características para 

a pedagogia da Liberdade de Paulo Freire,  como uma abordagem que, por contrastar as rela-

ções instrumentais e tecnicistas propostas nos estudos tradicionais em Design de Interação 
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pode trazer contribuições sobre as pessoas envolvidas no processo de projetar e no entendi-

mento de como projetistas podem se relacionar com elas por meio do projeto, dentre outras re-

flexões que pretendo tecer na continuidade deste trabalho de pesquisa. A partir de uma base 

epistemológica em educação, encaminho apontamentos para as reflexões transformadoras em 

Design de Interação.

4.1 Por uma visão democrática de educação em Design de Interação: o 
pensamento de Álvaro Vieira Pinto

Nas ideias pedagógicas residem as possibilidades de compreensão e interpretação dos 

modos de pensar sobre a educação e suas relações com o contexto. A partir da necessidade de 

uma compreensão concreta sobre a história e as teorias da educação, imprescindíveis ao meu 

entendimento do pensamento pedagógico crítico e sua contextualização, encontrei na obra do 

educador Moacir Gadotti (1984; 2006; 2012) as bases para um recorte histórico apropriado a 

esse percurso,  junto a outros trabalhos de Demerval  Saviani  e  Mário  Alighiero  Manacorda, 

como  historiadores  da  educação.  Buscar  nas  teorias  educacionais  as  visões  históricas  que 

emergem sobre formação humana crítica e a que conceito de educação se conectam não é tare-

fa comum, portanto, assumo aqui a impossibilidade de seguir alguma trajetória sem os remos  

pedagógicos e didáticos que estes autores trouxeram. 

Os pensamentos filosóficos educacionais de uma ou outra corrente, são anteriores e vin-

culados às perspectivas do pensamento grego, romano, oriental, medieval, renascentista, ilumi-

nista, positivista, modernista, socialistas, da Escola Nova, da fenomenologia existencialista, aná-

logas às visões de Estado, de sociedade, de cultura e de ser humana ou humano, o que faz aqui  

necessário o recorte histórico e situado (GADOTTI, 2006).

No Brasil, o pensamento pedagógico progressista defenderá “o envolvimento da escola 

na formação de um cidadão crítico e participante das mudanças social”  (GADOTTI, 2006, p. 

238), a partir de correntes diversas e com papéis bem distintos quanto a crítica aos problemas 

sociais. Desde um projeto liberal, direcionado as políticas econômicas, a partir de Fernando de 

Azevedo e as reformas pedagógicas do sistema escolar(p.239), Lourenço Filho(1897-1970) e a 

reforma da escola primária – reflexos de sua atuação a partir da Escola Nova (p.242), Anísio Tei -

xeira (1900-1971) e a filosofia da educação com forte inspiração e parceria com o educador 

John Dewey e Roque Spencer Maciel de Barros (1927-); até as perspectivas políticas antropo-

lógica e sociológicas, presente em espaços como o do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

–  ISEB, como as influências de Álvaro Borges Vieira Pinto (1909-1987).
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Álvaro Borges Vieira Pinto foi médico por formação inicial (1932, Faculdade Nacional 

de Medicina), físico e matemático (Universidade do Distrito Federal), filósofo (França, Sorbon-

ne, 1948-49), além de escritor, tradutor, professor e pesquisador, caracterizando uma formação 

intelectual ampla e pluralizada. Morou parte de sua vida entre o exílio (Iugoslávia, Chile, …), 

Brasília e o Rio de Janeiro. 

Considerado um intelectual de ideias subversivas, devido às suas concepções de união 

entre classes e democracia, sua pesquisa engajada no Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) que o levaram ao exílio durante o golpe militar de 1964 (CORTES, 2003), Vieira Pinto e 

sua obra têm sido revisitados em seus temas e é citado diversas vezes por Paulo Freire, em suas 

obras, como seu grande influenciador intelectual, desde a parceria no ISEB72 e depois disso, no 

exílio. 

Por ter seu trabalho invisibilizado durante décadas,  somente nos últimos anos Vieira 

Pinto teve sua obra resgatada, por força de diversas comunidades de pensadores brasileiros, da 

educação, da sociologia e da filosofia. O livro “O Conceito de Filosofia”,  relançado em 2010, 

apresenta uma articulação com o pensamento com as categorias da produção da existência, 

apontando  para  as  questões  da  técnica  e  do  trabalho  como  produtores  da  vida.

Como estudo relacional da obra de Vieira Pinto ao IHC, cito o trabalho de GONZATTO 

(2018), que analisa o conceito de amanualidade e sua correlação com os estudos do usuário da 

Interação Humano Computador, a partir de uma crítica aos papéis estabelecidos pela área na 

determinação dos sujeitos da interação73. 

Na obra “Sete lições para a educação de jovens e adultos”  (1966/1982) Vieira Pinto es-

tabelecerá um conjunto de categorias discursivas sobre o conceito de educação, seus fins e ob-

jetivos na trama social, o papel docente, por relação, quem se educa, ao considerarmos as possi-

bilidades de acesso e distribuição do conhecimento nas sociedades abertas e fechadas. É a par-

tir dela que tratamos neste trabalho, devido sua forte influência ao pensamento freiriano.

 Também em “A Questão da Universidade” (1980), o autor trará aspectos da visão políti-

ca no contexto universitário brasileiro das décadas de 50-70, a partir de uma problematização 

das questões da exclusão, da universidade como produtora e reprodutora de ideias da classe 

dominante, na organização das funções e finalidades que essa assegura ser de seus interesses.  

72 A produção de pesquisas da ISEB geradoras de debates e políticas públicas para a educação e desenvolvimento 

brasileiro, partiam desse '’entendimento de dentro’', com reflexões sobre as teorias de dependência e as relações 

centro-periferia, na produção de/com intelectuais compromissados com a realidade concreta brasileira. 

73 Sobre o trabalho, cito no capítulo 5.0 outras contribuições de Rodrigo Gonzatto ao pensamento de interlocução com 

Vieira Pinto em IHC.
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Além da denúncia, aponta para a necessidade de uma reforma universitária aos moldes de um 

discurso voltados ao interesse do povo,

(…) julgamos chegado o momento de estabelecer o que nos parece ser a pro-
posta principal de todo o trabalho crítico contido neste livro. A reforma uni-
versitária tem de consistir na reforma de conteúdos da classe da universida-
de, a fim de permitir às massas ingressarem no domínio da cultura a serviço 
dos seus próprios interesses, e não a serviço dos interesses da classe domi-
nante (VIEIRA PINTO, 1980, p. 78–79).

Naquele trabalho, Vieira Pinto reforça a imprescindível necessidade de acesso demo-

crático aos espaços da universidade, de modo a pensar a produção da educação de outros espa-

ços – também no que se refere aos ensinos médio e fundamental, bem como o problema do 

analfabetismo  e  da  sociedade  desigual.  Considerando  o  contexto  histórico  da  produção  da 

obra, é interessante perceber como parte das preocupações de Vieira Pinto com o espaço de-

mocrático da universidade brasileira mantém-se na pauta progressista – e na liberal – e como 

emergem a partir dai as políticas universitárias dos últimos anos. Na história recente, lidamos 

com a crescente pressão pelas parcerias privadas, como o programa “Future-se”74.

A contribuição do pensamento pedagógico de Vieira Pinto, como afirma Gadotti, será ca-

racterizada pela relação histórico-antropológica da educação, implicando também no processo 

da educação como “autogeradora de cultura” (GADOTTI, 1999, p.250). A partir da relação entre 

processos, sociedade e suas funções, define-se o caráter histórico-antropológico da educação, 

ou suas dimensões histórico-culturais, na qual Vieira Pinto afirma a educação como: um proces-

so histórico – individual e coletivo, extrínseco e intrínseco75; um fato existencial—ou o “proces-

so pelo qual o homem/a mulher adquire sua essência (real, social, não metafísica)”; um fato soci-

al, na reprodução da sociedade – ou na relação estabilidade/ruptura, na integração ou não ao 

modo  social  vigente;  e  um  fenômeno  cultural,  dos saberes e  da linguagem  (VIEIRA PINTO, 

1982, p.30-31).

Do ponto de vista sócio-histórico, a educação desenvolve-se ainda em negociação a ou-

tras matrizes. A matriz  econômica, afirma ser aquela que  determina possibilidades, probabili-

74 Ainda sem dados oficiais do site do MEC (agosto de 2019), o discurso sobre o programa lançado publicamente  há 

menos de 2 semanas está promovendo debates e discussões na pauta do movimento educacional brasileiro, como a 

paralisação prevista para o dia 13 de agosto de 2019. Uma consulta disponibilizada em ferramenta digital fechada e 

proprietária está disponível em: https://isurvey.cgee.org.br/future-se/  Acessado em agosto de 2019.

75 “A educação como acontecimento humano é histórica não somente porque cada homem é educado em um 

determinado momento do tempo histórico geral – aquele que lhe cabe viver (historicidade extrínseca) – mas porque 

o processo de sua educação, compreendido como o desenvolvimento de sua existência, é sua própria história 

pessoal (historicidade intrínseca).” (VIEIRA PINTO, p.35)

https://isurvey.cgee.org.br/future-se/
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dades, condições, meios materiais, ditando por fim o modo como os indivíduos de um determi-

nado grupo terão, e se terão, acesso as oportunidades e possibilidades de aprender. 

A matriz  social e cultural, afirma-se ser a educação: 1. destinada a uma finalidade, “na 

conversão do educando/educanda em membro útil da comunidade”; 2. variável nas finalidades e 

interesses,  conformando-se à  sociedade fechada ou à  sociedade democrática76;  3.  como um 

‘trabalho social’, na qual o educador trabalhador e a  educadora trabalhadora atuam na forma-

ção de pessoas para a função do trabalho como atividade; 4. um fato de ordem consciente, so-

bre si e sobre o mundo  (VIEIRA PINTO, 1982, p.33-34). 

As matrizes, das quais fala Vieira Pinto, também operam na produção da educação em 

Design de Interação, a partir da compreensão contextual na educação formal. Na matriz econô-

mica e social, por exemplo, entende-se que as condições possíveis para a educação em Design 

de Interação operam junto aos modelos produtivos das tecnologias da informação e comunica-

ção deste tempo, nos quais as ‘urgências’ pelos aspectos de produtividade e uso dos sistemas 

tornaram-se um imperativo em uma sociedade produtivista e do capital. É a partir dessa lógica  

que as relações operam, ora em consonância com os interesses de grupos e comunidades, ora 

privilegiando os aspectos de individualidade. 

No que se refere aos campos disciplinares, tanto as áreas de Design ou Computação, a 

partir de suas subáreas como a Usabilidade ou a Ergonomia, discutem as questões do uso e 

usuário a partir das categorias de funcionalidade e eficiência, aspectos inerentes ao pensamen-

to produtivista das décadas de 80 e 90 (REDSTRÖM, 2006)  e fazem parte das diretrizes de de-

senvolvimento de projeto, bem como da avaliação e do uso. No contexto produtivista, os aspec-

tos técnicos da usabilidade operam como os aspectos mais relevantes da interação humana 

com os artefatos (REDSTRÖM, 2008). Como consequência, esses aspectos aparecem com rele-

vância e repetição nas disciplinas e cursos, a partir de sua presença no contexto brasileiro77.

A quem educar, quando falamos de uma educação democrática? Em uma sociedade que  

se  entende  como  democrática,  é  preciso  um  empenho  de  esforços  coletivos  para  que  a 

educação seja uma conquista de todos e cada um de seus membros, como seres constituindo a 

si mesmo ao longo de sua existência (VIEIRA PINTO, 1982).

Essa questão transcende os conceitos daeducação para todos, pois sabe-se que neste 

76 No conceito de  “sociedade fechada” em Vieira Pinto, os sujeitos estão limitados a determinadas condicionantes, em 

um espaço de agência que atende aos interesses de classes dominantes restritas. Na “sociedade democrática”, 

conforme o conceito se define, existe ação/agência dos sujeitos fora da matriz dominante  (p.28-30). Como exemplo, 

os regimes ditatoriais em oposição às democracias políticas. 

77 Sobre esse ponto, apresento os dados de pesquisa dos cursos de Design no capítulo 2. 
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discurso reside ingenuamente a ideia de acessos e distribuição iguais de oportunidades. Apesar 

disso, a necessidade da educação de todos/para todos é primordial, na produção de condições 

para a ação e a transformação. Para ser popular, todavia, Vieira Pinto responde que a educação 

“tem que apresentar uma possibilidade igual para todos, em qualidade e quantidade” (VIEIRA 

PINTO, 1982, p.48).

Se afirmamos que o Design de Interação, como área de conhecimento, permite a melho-

ria  das relações humanas com os artefatos computacionais, estaria esse conhecimento ao al-

cance dos grupos em suas totalidades? Existem interesses e finalidades não assumidos pela so-

ciedade, a partir da potencialidade crítica e de transformação dos conhecimentos constituídos 

na área? 78

Em relação ao acesso e alcance dessa educação, a partir das análises das disponibilida-

des na educação formal e nos conteúdos disponíveis, é possível afirmar que o Design de Intera-

ção está muito distante de uma perspectiva democrática e popular. Sua presença ainda em for-

mação no Design e de modo parcial a partir da Computação pela IHC, aponta para um campo  

ainda em formação, embora as demandas de mercado – profissionais, formações, cursos oferta-

dos em ambientes virtuais – já apontem para o interesse de comunidades e grupos.

Quanto  aos  apontamentos  para  a  educação  democrática,  de  Vieira  Pinto,  podemos 

questionar: quem estamos educando? Ao pensar sobre a educação em Design de Interação, é 

preciso  compreender  a  extensão  de  ação  dos  estudos  da  academia  para  outros  grupos, 

entendendo as relações de uso, produção e apropriação das tecnologias computacionais como 

parte de um contexto social-democrático de acesso a bens culturais e simbólicos, relacionados 

diretamente com a circulação de conhecimentos da sociedade contemporânea.

 Também o inverso é indispensável: uma área de produção de conhecimento precisa es-

tar atenta às demandas populares para ser democrática. As práticas e teorias em Design de In-

teração permitem estender as relações do artefato computacional, a partir da crítica e da 

produção de conhecimento que esses estudos aglutinaram ao longo das décadas fora dos 

contextos onde são produzidos? São extensíveis às comunidades e populações gerais, a partir 

de suas bases de discussão? Propõem alcances distintos, considerando diferenças, diversida-

des? Consideram o saber do povo e para o povo?

Espera-se também que, em uma sociedade democrática, o educador trabalhador/a edu-

cadora trabalhadora sejam concebidos como portadores de consciência crítica, capaz de auxili-

78  Os interesses e finalidades que a educação assume em determinada sociedade são determinados por essa mesma 

sociedade, ou da “consciência (social) que comanda o processo educacional” (VIEIRA PINTO, 1982, p. 35).
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ar os seus/as suas estudantes no processo de se fazerem também portadores de uma consciên-

cia crítica (VIEIRA PINTO, 1982, p. 56-59).

 Nessa situação,  educadores e educadoras são formados/as de modo permanente, ao 

longo de suas trajetórias, na produção das condições críticas de suas ações no mundo, aptos a 

discutir e transitar na transformação da sociedade.

O entendimento pessoal da sua história e cultura, como educador(a) e a cultura de seu  

povo, como parte do contexto no qual vive, como um aspecto do ser situado, apresenta-se como 

o desafio à formação de uma consciência crítica sobre suas funções sociais em relação à cultura 

e história coletivas (VIEIRA PINTO, 1982, p.114-115).

Assim, o papel do educador e da educadora em uma sociedade democrática e transfor-

madora passa por um processo de conversão pessoal e um entendimento da sua realidade local, 

sem a qual não é possível mudar as práticas/ações educativas. 

Nesta visão conteudista, também, os papéis do educador e da educadora residem mais 

nas escolhas dos conteúdos do que na concepção educacional que este tem das razões, funções  

e finalidades para  o  estudante  e  sua  formação,  tanto  em um  profissional  como  em um ser  

humano.  Não se  questionam o  conceito  de  sociedade  para a  qual  se prepara,  tampouco  se 

questiona essa sociedade e suas transformações (VIEIRA PINTO, 1982).

 Essa é uma percepção de que o conteúdo da educação está na “matéria” a ser ensinada,  

quando na verdade engloba seu contexto, como a universidade e suas condições sociais, físicas, 

políticas;  o  sistema  educacional  e  as  políticas  que  o  determinam;  os  materiais  didáticos  e 

científicos de apoio e seus modos de escrita, distribuição e uso; os professores e estudantes em 

suas condições sociais e pessoais.

No contexto da educação superior formal, o contato real com essa sociedade se dá de 

modo parcial e fragmentado. A realidade docente, a partir das estruturas das IES, a falta de 

apoio a formação continuada, as realidades da pesquisa em distanciamento dos problemas coti-

dianos, são partes de um entendimento da crise estabelecida nesse espaço (ALMEIDA, 2012).

A localização das teorias e práticas nos contextos situados e históricos de suas produ-

ções deveriam ser parte de um aprendizado do educador e educadora críticos, todavia a com-

plexidade de diálogo entre áreas tende a produzir entendimentos muitos vezes apenas instru-

mentalizados dessas áreas (o conceito de cultura, por exemplo).
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Além disso, como uma característica da pedagogia nos países em vias de desenvolvimen-

to,  econômica  e culturalmente  dependentes  de  centros79 (VIEIRA PINTO, 1982,  p.52-54),  a 

comparação das experiências do exterior, por exemplo, produz a importação dos currículos das 

graduações propostas por órgãos internacionais e uma consequente ausência crítica da situa-

ção local onde operam, reflexos da invasão cultural, proposta por Freire. Assim, tendem a ser 

reproduzidos sem a crítica necessária a situação e realidade local, e na maior parte das vezes,  

sem condições para que se realizem.

Assim como em diversos campos relacionados à educação técnica e tecnológica, a repro-

dução de modelos que deram certo em outros contextos acaba sendo ponto de partida para as 

discussões e planejamentos, em um discurso de produção desenvolvimentista sem eco na reali-

dade, colocando mais uma vez a comunidade educacional em uma percepção de atraso e des-

vantagem frente a outros centros. 

Sobre o papel do educador, segundo Vieira Pinto, também estabelece-se uma relação de 

formação profissional orientada ao concreto e a realidade. Na educação em Design de Intera-

ção, espera-se também da educadora e do educador uma formação multidisciplinar, de alcance 

social e cultural a partir das esferas profissionais com as quais dialoga (LÖWGREN; STOLTER-

MAN, 2007), mas também ampliada a partir da sua área de conhecimento ou formação, a sua 

comunidade local e as relações globais estabelecidas com sociedade e cultura.

Esse imenso desafio de uma formação docente multidisciplinar, crítica e transformadora, 

não exclusiva dos ideais do Design de Interação, está longe de ser uma realidade no contexto da 

educação formal superior (ALMEIDA, 2012). 

 Os modelos de formação docente das áreas específicas, técnicas e tecnológicas, pauta-

das a partir de um entendimento reprodutivo da educação formal superior instrumentalizada, 

ou ainda, entendidos como aspectos da pesquisa universitária, estão longe de promover uma 

formação docente adequada aos contextos (ALMEIDA, 2012). Ainda sobre isso, a realidade da 

atividade docente nas universidades caracteriza-se pela individualidade, fragmentação e isola-

mento, conforme aponta a autora:

Nessa medida,  o fato do ambiente universitário ser marcado pela atuação 
isolada, atomizada, pelo predomínio da ação individual sobre a coletiva no de-
senvolvimento do trabalho, tem consequências na constituição da identidade 
docente. A vivência no interior de uma profissão configurada pelo despresti-
gio do ensino em relação a pesquisa e pela individualização do fazer docente 

79 A partir das teorias da dependência (ISEB)  e do discurso de Vieira Pinto no contexto da obra “7 Lições para a 

Educação de Adultos”,  a filiação ao PLACS e ao pensamento crítico latino-americano.
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marca as compreensões que os professores têm sobre seu papel institucio-
nal,  sua  importância  social,  suas  praticas  profissionais  e  sobre  si  mesmos 
como pessoas (ALMEIDA, 2012, p.83).

A partir de uma visão conteudista privilegiada, a formação do docente no ensino superi-

or é realizada como um ato de capacitação técnica e instrumental dos conteúdos e práticas di -

dático-pedagógicas (ALMEIDA, 2012). O objetivo do educador/a é ser bom em sua área espe-

cífica de formação, no conteúdo de sua disciplina, na sua grande área de pesquisa. Nessa visão 

reside o conceito ingênuo de que disciplinas,  currículos80 e lições são os únicos objetos de co-

nhecimento na relação de professores/as com estudantes.

Acompanhada da percepção de neutralidade frente aos conteúdos e áreas, reforça-se as 

concepções ingênuas de ciência e tecnologia, entendidas como forças superpostas da realidade, 

acima ou fora do contexto. Nesta denúncia, a partir das discussões dos estudos em CTS do pro-

grama de doutorado onde esta tese é produzida, residem os esforços de desconstrução e des-

naturalização de um conhecimento tecnológico “dado”, a partir dos artefatos, das práticas, dos 

usos, da linguagem, dos discursos.

Nas praticas em Design de Interação, o dilema da competência técnica poderia operar a 

partir de uma relação produtiva dialética de transformação, permitindo às pessoas um domínio 

e superação concretas de realidades materiais de exclusão e desigualdade? 

Reside aqui um terreno que aponto como desafio de superação para o crítico – a origem 

dos conteúdos produzidos em DI e IHC atendem a quais interesses, de modo específico? Podem 

ser reapropriados a partir da ideia de saber universal, cuja crítica é apontada como um saber 

que se entende como neutro (o que podemos afirmar a partir dos estudos em CTS)? Como loca -

lizar esses saberes dentro de uma história, a partir da historicização dos conceitos – o que a 

meu ver implica a necessidade de condições para fazê-lo (que muitas vezes não temos, pois es-

ses conceitos foram produzidos em tempos e localidades distintas demais de seus atuais usos)?

Não somente as pedagogias, mas também os meios pelos quais a educação se faz, atra-

vés dos conteúdos,  dos espaços e do contexto, tendem a delimitar  as condições concretas 

onde se realiza o processo educacional  (FREIRE; GUIMARÃES; GADOTTI, 1985). A partir dos 

artefatos materiais, a crítica aos desafios de uma estrutura tecnológica adequada ao projeto, ao 

80 Sobre as concepções de currículo, recorro à análise de Silva (2005) sobre as teorias curriculares, que apontam uma 

variação de discurso curricular a partir dos modelos institucionais – o currículo como processo de racionalização dos 

saberes; o modelo político/ideológico – o currículo como forma de poder e controle; o modelo culturalista – o 

currículo como manifestação das ‘diferenças’; as concepções pós modernas e pós colonialistas e por fim, a assunção 

do currículo como “uma questão de saber, poder e identidade” cultural na sociedade e na cultura da educação formal. 
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uso e a apropriação são parte do problema enfrentado na educação superior na área, mesmo 

em nível de especialização.

O pensamento pedagógico de Vieira Pinto nos aponta que os meios da educação são 

relevantes para pensar a não-neutralidade do espaço e dos materiais mediadores. É preciso 

pensar como  as  produções  da materialidade das  condições e das situações são  produzidas, 

visto que a matéria ou conhecimento disciplinar também fazem parte de processos específicos 

da produção do conhecimento.

Vieira Pinto nos reforça as características necessárias a/ao educador/a crítico, a partir 

1.  Da  prática  de  identificação  com  a  realidade  nacional;  2.  De  uma  formação  atenta  aos 

contextos locais de estudantes, da sociedade onde vive e atua e dos desafios que o contexto 

lhes impõe, e por fim; 3. Da necessidade de resistir aos conteudismos por meio de um olhar 

atento e não-neutro aos materiais de apoio a educação,  tendo a cultura e a sociedade como 

ponto de partida. 

Longe de responder as questões que coloco para o Design de Interação, a partir do pen-

samento de Vieira Pinto – ou de propor saídas simplistas ao terreno das contradições, convido 

para o diálogo as discussões teóricas das categorias críticas necessárias  à construção de um 

pensamento pedagógico em Design de Interação.

4.2 Por uma educação crítica em Design de Interação: o pensamento 
pedagógico crítico

A partir da segunda metade do século XX, o pensamento pedagógico crítico se caracteri-

za por uma sequência de eventos históricos emergentes da/na sociedade capitalista, a partir 

das estreitas relações estabelecida entre Estado e Escola, o papel da educação para sociedade 

do trabalho e para o indivíduo na sociedade de classes, também a partir das perspectivas locais, 

como o pensamento emergente nas ex-colônias, como os países da África, América Latina e 

também o Brasil (GADOTTI, 1999). 

A  exemplo  dos  movimentos  preconizantes,  Gadotti  estabelece  que  tanto  marxismo 

quanto positivismo, como correntes filosóficas, assim como a própria  Escola Nova, entende-

ram-se como movimentos críticos perante um pensamento autoritário caracterizado pelos re-

gimes monárquicos e/ou totalitários. Entretanto, a exemplo das práticas progressistas da Escola 

Nova, suas características de pensamento não colocavam em questão a sociedade de classes, 

ainda que na pretensão da convivência democrática a partir de um ideal pedagógico pragmático 
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da ação e do fazer instrumental (GADOTTI, 1999,  p.142). O questionamento da sociedade de 

classes, é portanto, uma característica evidente do pensamento crítico dos séculos XX e XXI.

Outro característica do pensamento crítico na educação apontada pelo autor diz respei-

to à mudança do pensamento educacional do começo do século, de um “otimismo humanista” 

oscilante das escolas Existencialista e Fenomenológica, influenciada pelas filosofias de Martin 

Buber, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre e Paul Ricoeur, ao encontro de uma profundo 

pessimismo em relação a escola e a formação humana depois de duas guerras mundiais  (1999, 

p. 187). A partir da crítica radical às relações entre o Estado e Escola capitalistas, os trabalhos  

de Louis Althusser (Os aparelhos ideológicos do Estado – 1969),  de Pierre Bourdieu e Jean 

Claude Passeron (A reprodução – 1970) e de Claude Baudelot e Roger Establet (A Escola Capi-

talista na França – 1971), caracterizarão uma corrente de forte influência ao pensamento edu-

cacional mundial chamado de crítico reprodutivista. 

Encontrando nas bases do marxismo político os fundamentos da crítica à sociedade de 

classes e à função da escola, da igreja e do estado, o pensamento crítico reprodutivista estabe -

lecerá categorias para o entendimento da escola – como a escola da burguesia (ou da classe do-

minante) e do proletariado (ou da classe dominada), e suas atuações claramente distintas de 

formação – humanista e universal para a primeira, destinada ao trabalho e a vida prática para a  

segunda (GADOTTI, 1999). 

Em Bourdieu e Passeron (2014) o conceito de “violência simbólica” e “capital cultural” 

serão profundamente articulados para o entendimento do que se aprende, como se aprende e 

por fim, quem aprende o quê  nos espaços das classes dominadas e dominantes na educação. O 

recorte e definições da importância dos temas, dos modos de abordagem e dos acessos ao co -

nhecimento serão base dos questionamentos dos autores, em busca dos fatos situados e da his-

toricidade dos sistemas educacionais e sua ação formativa das pessoas e da sociedade. O pen-

samento crítico reprodutivista se estenderá a uma crítica sistematizada da necessidade de pen-

sar os modos de educar para a transformação social e superação, com similaridades a outros 

pensamentos críticos emergentes (GADOTTI, 1999, p. 201). 

O pensamento crítico reprodutivista, a partir das teorias de Bourdieu, apresentava limi-

tações quanto à produção de uma teoria educacional própria, considerando suas críticas efeti-

vamente pessimistas a uma possibilidade de superação das estruturas de controle e superação 

e uma compreensão ainda em formação da perspectiva cultural como emancipatória (PUCCI, 

1994, p. 46). 
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Assim, as contribuições do pensamento da Teoria Educacional Crítica ou Teoria Crítica 

da Educação,  tal  como desenvolvida a partir  da Teoria Crítica da Sociedade,  pela Escola de 

Frankfurt, serão resgatadas por educadores como Henry Giroux, Peter Mclaren, Michael Apple, 

Ira Shor, bell Hooks, Joe Kincheloe, William Pinar, que realizarão a crítica ao pensamento da es-

cola tradicional, bem como ao crítico reprodutivista, a partir das  categorias do conflito e da 

contradição como forma de ‘quebra’ ao ciclo de reprodução (GADOTTI, 2006, p. 192–193). É a 

partir das relações da cultura e suas possibilidades “em movimento” que a teoria crítica afirma-

rá a possibilidade de transformação da/na sociedade capitalista por meio da cultura – a partir 

do conflito, das contradições e das resistências (PUCCI, 1994, p. 46–48). 

O pensamento da escola crítica irá se estabelecer no contexto da obra de Paulo Freire,  

como formador da corrente e com parceiros de trabalho e de vida. Citam-se as parcerias na 

obra “Medo e Ousadia – O Cotidiano do Professor”, com Ira Shor (SHOR; FREIRE, 1986); o en-

contro com Peter Mclaren e Donaldo Macedo (MACEDO; MCLAREN; FREIRE, [19--]) ; na intro-

dução das edições de  “Pedagogia da Solidariedade”  (FREIRE  et al., 2014),  com Henry Giroux 

em “The Politics  of Education:  Culture,  Power and Liberation”(FREIRE;  GIROUX; MACEDO, 

1985), com Giroux e Macedo. Outros encontros e interlocuções em eventos estão documenta-

dos no Acervo Paulo Freire81. 

Entretanto, outros pensamentos emergentes de uma crítica social ou cultural da educa-

ção, além do próprio entendimento da educação, influenciaram as correntes pedagógicas críti-

cas brasileiras e o trabalho de Paulo Freire, a partir de outros contextos.

Nos países da América Latina e da África, a partir de contextos sociais, culturais, políti-

cos e econômicos de problemas situados comuns, como a exploração, desvalorização, invisibili-

zação e apagamento da cultura, a divisão de classes estabelecida a partir das relações dos colo -

nizados com os europeus, como aponta Gadotti (1999, p. 202–203), promoverão linhas de pen-

samentos críticos próprios, políticos, orientados ao entendimento e questionamento das rela-

ções de dominação, da linguagem, da comunicação, da valorização do popular e do local, dentre 

outras resistências. O pensamento pedagógico do “terceiro mundo” terá desenvolvimento pró-

prio, a partir de temas como alfabetização, educação popular e formação especializada (GA-

DOTTI, 1999)82. 

81 Link para a coleção de dados sobre Freire com Henry Giroux e Peter Mclaren. Encontrado em: 

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/7891/1/simple-search?query=mclaren+e+giroux Acessado 

em agosto de 2019.

82 Como representantes do pensamento pedagógico do “terceiro mundo”, Gadotti cita educadores como José Julian 

Martí, Benito Juaréz, Domingo Faustino Sarmiento, José Pedro Varela, Anibal Ponce e José Carlos Mariátegui, e na 

pedagogia contemporânea Fernando Flores, Tomás Vasconi, Juan Carlos Tedesco, Germán Rama, Justa Ezpelete, 

http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/7891/1/simple-search?query=mclaren+e+giroux
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Com um retrato de particularidades e semelhanças a outros contextos colonizados, o 

pensamento pedagógico brasileiro assumirá uma trajetória própria,  a partir  do século XIX e 

com o desenvolvimento das teorias pós Escola Nova (GADOTTI, 1999, p. 230). Sobre essa traje-

tória, importante perceber a diversidade de abordagens historicizadas83, assumindo junto a Ga-

dotti que o “pensamento pedagógico brasileiro é muito rico e está em movimento” (p.238).

A partir das influências mútuas entre os autores da corrente da pedagogia crítica nas 

obras de Paulo Freire, apresento uma introdução ao campo da educação crítica, a partir de uma 

passagem pelas categorias da pedagogia crítica presente nas obras dos autores Peter McLaren 

(1948-) e Henry Giroux (1943-). Como representantes da corrente da Pedagogia Crítica/Radi-

cal (com base na teoria crítica e escola de Frankfurt), cito e comento algumas contribuições das 

obras dos autores Giroux e Mclaren (1991, 1997, 2003), Mclaren e Jaramillo (2010) e Firoux  

(1983) para o entendimento de uma educação crítica.

4.2.1 Pedagogia crítica: categorias para uma introdução ao pensamento crítico para a 
educação em Design de Interação

As pedagogias críticas, vistas em plural, compreendem um amplo escopo de ideias a par-

tir das teorias sociais críticas, emergentes a partir de uma “reestruturação” das bases de conhe-

cimento e de suas categorias. Das abordagens crítico-reprodutivistas, às teorias feministas, às 

teorias pós-coloniais e /oudecoloniais, à pedagogia crítica a partir da escola de Frankfurt, em 

comum, elas tem como argumento uma desconstrução, reconstrução ou nova construção das 

pedagogias tradicionais ou totalitárias, a partir de uma crítica a epistemologia e ao modo de 

produção de conhecimento.

O educador estadunidense e canadense  Henry Giroux (1943-) irá destacar-se a partir 

de sua crítica às teorias crítico-reprodutivistas de Bourdieu e Passeron, na produção de sua Pe-

dagogia Radical, apresentada no livro “Pedagogia Radical – subsídios” (1983) em um estudo que 

produz definições quanto às formas de poder da ideologia e da cultura nas escolas, estabele-

Juan Garcia Huidobro, Antonio Faundez, Marcela Cajardo, Rosa Maria Torres, Carlos Alberto Torres, Adriana 

Puiggios, Isabel Hernandez, Enrique Dussel, Oscar Jara, Orlando Fals Borda, Amílcar Cabral, Julius Nyerere, 

Francisco Gutierrez, Maria Teresa Nidelcoff, Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, dentre outros (GADOTTI, 1999).

83  Na historicidade pedagógica e didática apresentada por Gadotti (1999), o Cap.15 – O Pensamento Pedagógico 

Brasileiro aponta para uma série de eventos que mostram brevemente as perspectivas pedagógicas assumidas: 

como a perspectiva da educação jesuítica tradicional – reprodução do pensamento medieval europeu e análoga à 

formação católica; o pensamento iluminista e positivista – trazido pelos intelectuais formados na educação liberal; 

da pedagogia do movimento anarquista brasileiro – como forma de educação para a liberdade e resistência às 

opressões e coerções (com Maria Lacerda de Moura como uma representante); da burguesia urbana industrial com 

a Escola Nova e o pensamento pedagógico liberal; do pensamento ditatorial educacional com Getúlio Vargas; e do 

pensamento pós redemocratização da educação - popular e pública (com Álvaro Vieira Pinto, Florestan Fernandes, 

Luiz Pereira; Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo). 
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cendo uma proposta de desconstrução das matrizes de pensamento da escolarização da classe 

dominante,  a  partir  do “tratamento dialético dos dualismos entre açâo humana e estrutura, 

conteúdo e experiência, dominação e resistência” (GADOTTI, 2006, p. 199). 

Naquela obra, Giroux recupera as contribuições da Escola de Frankfurt às teorias educa-

cionais, apontando para a vida diária e as relações sociais dentro da escola, sua fragmentação e 

e “estrutura celular” - marcas da divisão taylorista do trabalho, que reforçam os isolamentos e 

restrições do processo educacional, colocando estudantes e professores alheios a processos 

políticos e decisórios, como exemplo, a produção dos currículos e da política escolar. Também 

apresenta os ‘subsídios’ para superação das teorias crítico reprodutivista, a partir de um apon-

tamento para a pedagogia popular, citando o trabalho emergente de Paulo Freire durante as dé-

cadas de 60 e 70 como “avanços” no pensamento educacional crítico (GIROUX, 1983).

Ultrapassar os limites da escola para uma transformação social, a partir da utopia e do 

sonho de uma sociedade menos desigual é característica do trabalho de Giroux, como ele afir-

ma ser o papel da pedagogia radical:

(…) uma pedagogia radical precisa ser inspirada por uma fé apaixonada na ne-
cessidade de se lutar para criar um mundo melhor. Em outras palavras, a pe-
dagogia radical precisa de uma visão – uma visão que exalte não o que é mas 
o que poderia ser, que enxergue para além do imediato, em direção ao futuro,  
e associe a luta como um novo conjunto de possibilidades humanas. Esse é o 
chamado para um utopismo concreto. É um chamado por modos alternativos 
de experiências, por esferas públicas onde se afirme a fé da pessoa na possi-
bilidade do risco criativo, de comprometer a vida em forma a enriquecê-la; 
significa apropriar-se do impulso crítico, de forma a desvelar a distinção en-
tre realidade e as condições que ocultam suas possibilidades. Essa a tarefa 
com que nos defrontamos se quisermos construir uma sociedade onde as es-
feras públicas alternativas não sejam mais necessárias (GIROUX, 1997 apud 
GADOTTI, 2000).

Essa característica marcante do trabalho de Giroux, segundo Gadotti (2006, p.199), de 

seu traço esperançoso e otimista, inspirará parcerias e colaborações com o educador brasileiro 

Paulo Freire, por meio dos inúmeros trabalhos de diálogo entre eles. A proposta da Pedagogia 

Radical influenciará – e será influenciada – diretamente por essa relação.

Também o educador canadense Peter Mclaren (1948-), a partir dos conceitos da teoria 

crítica da escola de Frankfur, irá propor as categorias da pedagogia crítica e as bases filosóficas 

dessa corrente (MCLAREN, 2003).

A pedagogia crítica a partir das teorias críticas da escola de Frankfurt será fundada prin-

cipalmente pelo conceito de pós-modernidade - “uma ruptura” com os ideais da modernidade, 

intensificada a partir da globalização e das relações com o local, como nos conta Peter Mclaren 
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(MCLAREN, 1993). Questionamentos sobre a cultura e sua totalidade e de uma ‘aparente’ supe-

ração dos embates sobre os valores culturais e sociais, além de uma possível transposição de 

estágio do capital,  são algumas das categorias relevantes ao pensamento pedagógico crítico 

atual.

Sobre as categorias da pedagogia crítica, Mclaren estabelecerá uma estrutura a partir da 

importância da perspectiva dialética histórica (2003, p. 70–71) como ponto de partida ao pen-

samento crítico, considerando-a a partir do autor, 

O indivíduo, um ator social,  cria e é criado pelo universo social do qual faz 
parte. Nem o indivíduo nem a sociedade recebem prioridade na análise; os 
dois estão inextricavelmente entrelaçados, de modo que a referência a um 
deve implicitamente significar referência ao outro. A teoria dialética tenta ex-
trair as histórias e relações de significados e aparências aceitas, traçando in-
terações do contexto para a parte, do sistema para o interior do evento. Des-
ta forma, a teoria crítica nos ajuda a focalizar simultaneamente os dois lados 
de uma contradição social (2003, p.69-70, tradução própria84).

A teoria dialética, segundo Mclaren, nos permite ver os espaços da educação como espa-

ços de dominação mas também de liberdade, fugindo às determinações de um pensamento de-

terminístico ou casualístico e propondo um olhar ampliado aos objetivos da educação – oscilan-

tes entre intenções “macro” - aquela que permite aos estudantes compreender as estruturas de 

uma área de conhecimento a partir do contexto maior no qual fazem parte como sujeitos políti-

cos e aquelas “micro” - envolvidas pelo conteúdo do curso e caracterizadas pela especificidade 

de propósito do conteúdo (MCLAREN, 2003, p. 70–71).

Mclaren cita o exemplo apresentado por Henry Giroux sobre os macro e micro objetivos 

de ensino sobre a Guerra do Vietnã, a partir da compreensão ‘micro’ - o ensino das datas de ba -

talhas específicas, dos detalhes sobre os debates no Congresso Americano e as razões e posi-

ções descritas pela Casa Branca, caracterizando aspectos de organização, classificação e mani-

pulação de informações. Essas operações são chamadas por Giroux de “conhecimento produti-

vo”, a partir da ideia de que movem os/as estudantes para o objeto do conhecimento. Os macro 

objetivos do contexto apresentado seriam as “relações entre os fins e os meios” a partir da cor-

relação das implicações entre os eventos e as relações sociais e políticas (2003, p.71), como 

exemplo das questões sobre a relação da economia política e a indústria armamentista, durante 

84 “The individual, a social actor, both creates and is created by the social universe of which she/he is a part. Neither the 

individual nor society is given priority in analysis; the two are inextricably interwoven, so that reference to one must 

by implication mean reference to the other. Dialectical theory attempts to tease out the histories and relations of 

accepted meanings and appearances, tracing interactions from the contexto to the part, from the system inward to 

the event. In this way, critical theory helps us focus simultaneously on both sides of a social contradiction (Mclaren, 

1993, p.69-70).”
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o período da Guerra, ou das condições sociais e de classe daqueles que foram lutar na Guerra. 

Essas questões remetem ao que Giroux chama de “conhecimento diretivo”, um tipo de conheci-

mento que segundo Mclaren:

Os teóricos críticos buscam um tipo de conhecimento que ajude os alunos a 
reconhecer a função social de determinadas formas de conhecimento. O pro-
pósito da teoria educacional dialética, em curso, é fornecer aos estudantes 
um modelo que lhes permita examinar os fundamentos políticos,  sociais  e 
econômicos subjacentes da sociedade mais ampla (MCLAREN, 2003, p. 72, 
grifo e tradução própria85).

A segunda categoria apontada por Mclaren (2003) será a crítica á construção social do 

conhecimento, afirmando a sua não neutralidade e as suas intencionalidades a partir de suas 

produções. A crítica reside na perspectiva de como “construção social” assume-se erroneamen-

te um entendimento de “acordo ou consentimento” - que não representa as forças sociais – de 

classe,  gênero,  raça, presentes nos discursos que se fortalecem como conhecimento(MCLA-

REN, 2003, p. 72).

O conceito de “narrativas” é apontado por Mclaren como os sistemas de dominação do 

conhecimento, a partir das relações entre natureza, ciência e tecnologia, que geraram ‘territó-

rios’ discursivos para dar contorno à sociedade e à cultura, promovendo relações assimétricas 

de  poder  e  controle,  mantidas,  estruturadas/reestruturadas  e  perpetuadas/descontinuadas 

pela educação, em sua concepção ampliada (1993, p. 18). 

A invisibilidade das narrativas, como nos alerta Mclaren, é realizada em diversas esferas, 

sobretudo a partir do modo como se produz o conhecimento – “nos ambientes institucionais, 

nas práticas sociais, nas formações culturais e em contextos históricos específicos” (p.19). Em 

muitos desses espaços, a impossibilidade de problematizar as produções de conhecimento é um 

aspecto de mantenimento das opressões e das dominações – como o questionamento da objeti-

vidade das ciências e da tecnologia, dos ideais ilusórios e alienantes de transparência e da neu-

tralidade, da linguagem e dos discursos nos espaços de poder. 

Nessas narrativas, o lugar do conceito de dominação, como nos aponta Mclaren, perma-

nece presente na cultura pós-moderna, a partir das categorias de “sedução e repressão”, defini-

das na fala do autor como os modos de vigilância e dependência promovidos pelo modelo capi-

85 “Critical theorists seek a kind of knowledge that will help students recognize the social function of particular forms 

of knowledge. The purpose of dialectical educational theory, thein, is to provide students with a model that permits 

them to examine the underlying political, social and economic foundations of the larger society (MCLAREN, 1993, 

p.72).” 
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talista, onde “a repressão ocorre com a finalidade de manter invisíveis as metanarrativas colo-

nialistas, perpetuando uma forma de amnésia política” (1993, p. 18–19).

A construção de uma pedagogia crítica passa por um processo de entendimento da críti-

ca e da desnaturalização daquilo que é assumido como imutável – nas ciências, nas tecnologias, 

nas sociedades, nas culturas – a partir de humanização de educadores, de espaços e de práticas 

emergentes como libertadoras, orientadas a um pensamento democrático para o século XXI. 

Nesse sentido, suas relações com a perspectiva marxista se estabelecem a partir de um ideário 

democrático, de transformação concreta do real. Como nos alerta Mclaren sobre o papel dos 

educadores neste contexto:

Qual é a tarefa de recuperação cultural numa era de fronteiras culturais cam-
biantes, de insegurança dos símbolos culturais tradicionais, de apagamento 
de fronteiras linguísticas e metafóricas, de avanço e recuo de posições de su-
jeito ao longo de regimes discursivos dominantes, de colapso de estruturas 
institucionalmente limitadas de significado e de reterritorialização do desejo 
com respeito às formações de alteridade cultural que criamos? Em outras pa-
lavras, que significa construir pedagogias de resistência, com base na diferen-
ça cultural, numa economia internacional que fala tanto às condições da ne-
cessidade material quanto à densidade material da subjetividade? Mais espe-
cificamente, como podem os educadores críticos mapear as questões relati-
vas à agência envolvidas nas variadas relações de classe, gênero, raça, histó-
ria e produção ideológica e que se apresentam sob a forma de narrativas?  
(1993, p. 17, grifo próprio).

Outra categoria proposta para a análise é a de classe, definida como as “relação econô-

mica, sociais e política que rege a vida em uma dada ordem social” (p.74). Essa categoria, segun -

do o autor, reflete as limitações e barreiras experienciadas coletivamente por indivíduos e gru-

pos na relação com o meio, desde os espaços do trabalho e a partir deste, os acessos às socieda-

de e suas estruturas (MCLAREN, 2003, p. 74).

A categoria de classe, que tem papel central na pedagogia crítica, tem sido na crítica de 

Mclaren  e  Jaramillo,  uma  categoria  “dispensada  da  narrativa  contemporânea”  da  academia 

(2010, p. 253), um tanto pela necessidade de olhar para outros espaços – como o gênero e sexu-

alidade, a raça e etnia. Todavia, a contínua identificação de classe de uma sociedade de econo-

mia exploratória – somos ricos, somos pobres, somos muito mais pobres que aqueles – é um as-

pecto essencial para a produção de uma teoria que permita alcançar o problema concreto da  

desigualdade social.

A categoria cultura, a partir dos estudos culturais da escola de Frankfurt, será, por fim, 

um elemento chave da perspectiva do trabalho de Mclaren em educação (GIROUX; MCLAREN, 

1991); (GADOTTI, 1999, p. 253). A partir de um entendimento da cultura em perspectiva ampli-
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ada ao “conjunto de práticas, ideologias e valores com os quais diferentes grupos humanos dão 

sentido ao mundo”, Mclaren (2003, p.74) nos propõe um resgate aos conceitos de cultura domi-

nante, subordinada e subalterna, bem como as formas de produção da cultura material e sim-

bólica, a partir dos conceitos de hegemonia e ideologia, presentes nas teorias marxistas (2003). 

Na proposta desses conceitos está explicita a relação entre a cultura e o poder, determinando – 

e sendo determinada– as relações entre as formas de opressão produzidas e como são legitima-

das:

A ligação entre cultura e poder tem sido extensivamente analisada na crítica 
teoria social nos últimos dez anos. Portanto, é possível oferecer três insights 
da literatura que particularmente iluminam a lógica política subjacente a vá-
rias relações culturais / de poder. Primeiro, a cultura está intimamente ligada 
à estrutura das relações sociais dentro das formações de classe, gênero e 
idade, que produzem formas de opressão e dependência. Em segundo lugar, a 
cultura é analisada não apenas como um modo de vida, mas como uma forma 
de procissão através da qual, os grupos diferentes em suas relações sociais 
dominantes ou subordinadas definem e realizam suas aspirações através de 
relações desiguais de poder. Terceiro,  a cultura é vista como um campo de 
luta no qual a produção, a legitimação e a circulação de formas particulares 
de conhecimento e experiência são áreas centrais de conflito. O que é impor-
tante aqui é que cada uma dessas ideias levanta questões fundamentais so-
bre as maneiras pelas quais as desigualdades são mantidas e desafiadas nas 
esferas das culturas escolares e da sociedade em geral (MCLAREN, 1993, 
p.74, grifo tradução próprias86).

A partir do autor, o papel da educação neste contexto é, assim, o reconhecimento e a re-

velação dos aspectos da dominação – seja pelas relações, pelo conteúdo, pelo conhecimento 

produzido – nas salas de aula, nos locais sociais e culturais da educação,  “com o propósito de  

desalienar grupos subjugados e fortificar e aprofundar o projeto da democracia” (MCLAREN, 

1993, p. 20).

Mclaren e Jaramillo (2010, p. 251) apontam que embora os educadores que pretendem 

enfrentar a alienação e a “se dedidar a luta pela justiça social” a partir da perspectiva política de 

educação tendem a “negar o pensamento marxista” (p.251),  seja pela compreensão fragmenta-

da de suas teorias, seja pelas assunções da distância histórica da atual sociedade digital com re -

86 “The link between culture and power has been extensively analysed in critical social theory over the past ten years. It 

is therefore possible to offerthree insights from that literature that particularly illuminate the political logic that 

underlies various cultural/power relations. First, cultura is intimately connected with the structure of social relations 

within class, gender, and age formations that produce forms of opression an dependency. Second, culture is analyzed 

not simply as a way of life, but as a form of proction through wich differents groups in either their dominant or 

subordinate social relations define and realize their aspirations through unequal relations of power. Third, culture is 

viewed as a field of struggle in which the production, legitimation, and circulationof particular forms of knowledge 

and experience are central areas of conflict. What is important here is that each of these insights raises fundamental 

questions abou the ways in which inequalities are maintained and challenged in the spheres of school cultures and 

the wider society (Mclaren, 2003, p.74)”.



148

lação àquela sociedade industrial (modernidade iluminista). A redução filosófica da teoria como 

doutrina e a retórica produzida para o conceito de anticomunismo, construído a partir das ima-

gens  de  regimes  totalitários  e  despóticos  contribuíram  a  esses  equívocos,  como  apontam 

(MCLAREN; JARAMILLO, 2010).

De modo prático, as abordagens pedagógicas críticas devem apoiar iniciativas progres-

sistas, como recomendam Mclaren e Jaramillo, tais como a cooperação – ao invés da competi-

ção; a distribuição de poder e decisão e recursos a gestores locais – em vez de um Estado to-

mador de decisões para todos;  às politicas antirracistas, antissexismos e anti-homofobias, e 

outras que promovam equidades de acesso à educação sem discriminações de classe, gênero 

e sexualidade, desabilidades (2010, p. 259–260).

Quanto à perspectiva do/das estudantes, a pedagogia crítica deve promover oportuni-

dades de aprendizagem concretas quanto aos contextos vividos por eles e elas, na pesquisa de 

suas redes sociais, suas relações com o mundo, suas perspectivas de produção de uma cons-

ciência integrada com sua ação no mundo. 

Ajudando os alunos a analisar como os sintomas de sua alienação estão liga-
dos as condições da sociedade de classes, os professores estão ajudando a 
abrir a relação entre os alunos e o presente histórico. O objetivo geral é mi-
nar as relações sociais estabelecidas de exploração entre classes, indivíduos 
e grupos, bem como desafiar os sistemas de significado pré-determinados do 
Estado,  de modo que seja possível redefinir o que significa ser humano fora 
das restrições repressivas do estado (Suoranta & McLaren,  2009).  O  que 
está em jogo aqui não está apenas seguindo uma metodologia de pesquisa, 
mas também desenvolvendo o caráter histórico de nosso ser social (MCLA-
REN; JARAMILLO, 2010, p. 260, grifo próprio).

Mclaren e Jaramillo (2010, p.252) acreditam que a “práxis utópica – ligada às relações 

sociais materiais cotidianas de luta” é a fundamentação mais evidente de um marxismo que ain-

da se faz presente e necessário, superando suas críticas de contexto temporal e econômico com 

a realidade atual de uma economia “desmaterializada”. Como filosofia política, as ideias e argu-

mentos oferecem bases para práticas sociais de contraponto a uma sociedade do capital, como 

apontam os autores, permitindo que esses pensamentos e ideias perpassem a produção de uma 

teoria educacional mais inclusiva, por exemplo.

Assim, o lugar da pedagogia crítica, como aponta McLaren e Jaramillo (2010, p.261) in-

clui não somente a sala de aula e o espaço da comunidade, mas as configurações sociais em ge-

ral – a fábrica, a loja, a rua – a partir de uma práxis que se faz na leitura do “contexto do mundo”  

– a leitura que propõe Freire como apontamento metodológico. É na leitura freiriana do mundo 

que se dá a evidencia da contradição e as possibilidades de superação ou enfrentamento. 
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4.3 Por uma educação para a liberdade em Design de Interação: o 
pensamento pedagógico de Paulo Freire e a teoria da ação dialógica

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) foi educador, político, gestor, filósofo e advoga-

do. Exerceu suas práticas sobre educação por toda uma vida, desde a atuação no Sesi, em diver-

sos órgãos de Estado e Governamentais, Universidades, no ISEB, no CELADE, dentre outros 

projetos do qual participou. É reconhecido como Doutor Honoris Causa em diversas universi-

dades no Brasil e no exterior. Sua relevância para a educação no passado, no presente e no futu-

ro são discussões da comunidade escolar no Brasil e em outros países (FREIRE, 1996, p. 27–68).

A extensão da obra de Freire é vasta: livros, escritos e rascunhos de livros, palestras pro-

feridas no Brasil e em outros países que foram transcritas, métodos descritos por ele e seus alu -

nos e alunas, além do vastíssimo acervo documental sobre ele que faz parte de sua Instituição. 

Foi casado com Elza Maia Costa de Oliveira, de papel fundamental na formação de Frei-

re. Na parceria na educação de adultos e nas diversas obras escritas ou transcritas, Elza teve 

papel de coautora no método Paulo Freire (SPIGOLON, 2009, p.112-128), interlocutora de al-

guns de seus conceitos educacionais (como o Inédito Viável) e até mesmo criadora de outros 

tantos conceitos87 utilizados por Freire (SPIGOLON, 2009).

Com Elza teve 3 filhas e 2 filhos, e depois da morte dela, Freire casou-se com Ana Maria 

Araújo, a Nita, que é a detentora dos direitos de sua obra e tem acompanhado as publicações, 

revisões e traduções desde 1988, de modo ativo. Nita também têm papel primordial quanto as 

questões de autorias e conceitos. Seus prefácios e introduções das obras póstumas revelam um 

espírito de continuidade, além de novas articulações do pensamento do autor com discussões 

atuais em educação.

Freire viveu em Recife e na Zona da Mata, onde nasceu, no interior do nordeste onde 

atuou nos projetos de alfabetização, em São Paulo em diversos momentos e no final de sua vida; 

e nos períodos de exílio, na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos, em Genebra e em países da 

África (Guiné e Moçambique). 

Para compreender o conceito de educação em Freire e a concepção bancária de educa-

ção, é preciso entender o conceito de homem [mulheres e homens], definidor de suas pedagogi-

as e de seu entendimento da prática da liberdade. 

87 Essa e outras pesquisas sobre o papel de Elza nos levam a compreender o papel das pedagogias e o alcance do 

pensamento de Elza na obra de Freire. É inegável que, como necessidade futura, será preciso rever os conceitos da 

obra de Freire, assim que outros relatos e pesquisas venham à tona sobre a produção intelectual/científica de Elza.
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Para Freire, o entendimento do humano passa pela noção de realidade objetiva, em um 

conceito de relações que o autor chama de “plurais, transcendentes, críticas, de consequências  

e de temporalidades” (FREIRE, 1967), em uma relação dialética e material, todavia, dotada de 

transcendência e espiritualidade88. 

Reside, portanto, a compreensão de Freire a partir da construção de historicidade, sobre 

o discernimento das culturas que se relacionam com a temporalidade. Freire aponta que é nes-

se “ser no tempo” que reside a produção da consciência, de si mesmo e do tempo-história, que 

permitem a possibilidade de transformação do/no mundo. Em recorte, define-se a relação dia-

lética, histórica e a materialidade do pensamento do autor, em conjugação com suas palavras no 

texto

Na medida em que faz emersão do tempo, libertando-se de sua unidimensio-
nalidade,  discernindo-a,  suas relações com o mundo se impregnam de um 
sentido consequente. Na verdade, já é quase um lugar-comum afirmar-se que 
a posição normal do homem no mundo, visto como não está apenas nele mas 
com ele, não se esgota em mera passividade. Não se reduzindo tão somente a 
uma das dimensões de que participa – a natural e a cultural – da primeira, 
pelo  seu  aspecto  biológica,  da  segunda  pelo  seu  poder  criador,  o  homem 
pode ser eminentemente interferidor. (…) Herdando a experiência adquirida, 
criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, responden-
do a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, 
lança-se o ser humano89 num domínio que lhe é exclusivo – o da História e da 
Cultura (FREIRE, 1967).

Esse homem/essa mulher que age no mundo define a relação cultura natureza em oposi-

ção, com a qual Freire dialoga em parte de suas obras. Nas correlações que propõe entre ho-

mem e realidade, o autor distingue a natureza humana como a da “integração”, aquela que se re-

aliza na cultura, oposta à da acomodação e do ajustamento, que se realizam na natureza. A hu -

manização, para ele, se realiza na luta contra a acomodação e o ajustamento, “em nome da pró-

pria libertação” (FREIRE, 1967, p.42), libertação desejada que se realiza nos atos de  “criação, 

recriação e decisão”. 

Esses processos—criação, recriação e decisão— serão compreendidos por Freire como 

caminho para o entendimento de liberdade e produção da consciência. A ação no mundo pre-

88 Na ideia de espiritualidade, define ele que o sentido de ligação com o Criador não é, nem pode ser, de “dominação ou 

domesticação” a um contexto religioso, mas a seu ver, de uma “consciência de finitude”, que leva a ligação entre o ser 

e outros seres neste tempo, na construção da mentalidade histórica; e uma ideia de “ser inacabado”, que o leva a 

percepção de possibilidade de transcendência (p.40).  Essa noção do autor tem relação com sua história pessoal com 

a Teologia da Libertação, com o Conselho Católico e CNBB.

89 Homem, na escrita original de Freire, 1967.
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tendida envolve a dialética nesses termos, em consonância com os conceitos de “temas e tare-

fas” que se relacionam a finalidade, a temporalidade e o contexto das ações no mundo. 

A necessidade de “apreender os temas e tarefas de sua época”  permite questionar uma 

série de valores, sentidos e significados dados como ‘naturais’ no contexto social, ampliando as 

formas críticas de relacionar-se com a realidade por meio da ação. Nas palavras do autor, cada 

época terá um conjunto a ser compreendido, vivido — e por vezes, superado — de temas e tare-

fas, como diz

Formas de ser, de comportar-se, atitudes mais ou menos generalizadas, a que 
apenas os antecipados, os gênios, opõem dúvidas ou sugerem reformulações. 
Insista-se no papel que deverá ter o homem na plenificação e na superação 
desses valores, desses anseios, dessas aspirações. Sua humanização ou desu-
manização, sua afirmação como sujeito ou sua minimização como, dependem, 
em grande parte, de sua captação ou não desse temas. Quanto mais dinâmica 
uma época na gestação de seus temas próprios, tanto mais terá o homem de 
usar, como salienta Barbu, “cada vez mais funções intelectuais e cada vez me-
nos funções puramente instintivas e emocionais”. Exatamente porque, só na 
medida em se prepare para esta captação, é que poderá interferir, em vez de 
ser simples espectador, acomodado às prescrições alheias, que dolorosamen-
te, ainda julga serem opções suas (FREIRE, 1967, p.44, grifo meu).

Na possibilidade de captação dos temas e tarefas de um tempo também realiza-se a 

possibilidade da negação da captação, o que levaria a um sujeito “diminuído e acomodado”, es-

magado pelo “poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele”. Um ser desprovido 

do “vínculo crítico” que o permitiria estar no mundo e na história, mas também desprovido do 

“vínculo amoroso” que o permitiria ‘congregar-se’ com os outros seres e suas experiências, em 

uma convivência chamada pelo autor de “autêntica”(FREIRE, 1967, p. 44).

Essa “impossibilidade de ser” em uma época evidencia o período no qual as transforma-

ções sociais impõem certas atitudes e visões de mundo, não permitindo uma simples acomoda-

ção aos temas e tarefas que são impostos. 

Ao viver esse tempo anunciador, apontado por Freire não somente a uma época de mu-

danças, mas uma busca acelerada de novos temas e tarefas, no esvaziamento de alguns e emer-

gência de outros, é que se faz indispensável a integração do homem, em um processo de desali-

enação cultural necessário para uma crítica construção da sociedade. 

Assim, reforça-se o compromisso de vínculo entre o educador e esse tempo anunciador, 

mas ampliado a percepção da educação como um tema a obter nova significação nesta “socie-

dade em trânsito”90. 

90 Sobre a sociedade em trânsito da qual fala Freire, no período de democratização  brasileira anterior ao golpe militar 



152

Neste tempo enunciador—que em ciclos se apresenta no contexto brasileiro, Freire nos 

propõe a busca de respostas, no campo da pedagogia, que auxiliem a compreensão e a ação nes-

tes tempos de transição, tais como a problematização “do desenvolvimento econômico, da par-

ticipação  popular  e  da  inserção  crítica do/da  brasileiro/a  no  processo  de  democratização” 

(FREIRE, 1967, p.85). E assim, o papel social do educador e da educadora, nessa tríade, apre-

senta-se como um desafio, afirmando sua visão de educação libertadora: a educação crítica é 

para ele a educação para a transformação social. 

Essa transformação só é possível em sujeitos que encaram a disposição de “não-acomo-

dação,  não-ajustamento e não-adaptação” das forças que o submetem, em uma resposta ao 

mundo, em busca de sua humanização.

A natureza da ação, da qual fala Freire, também é ponto de real importância no proces-

so de transitividade –  passagem de uma  consciência  ingênua,  ou mágica,  para a  crítica91.  A 

transformação de uma realidade mágica e ingênua por uma crítica na escola só seria possível 

por meio de uma educação capaz de problematizar as questões de uma realidade contextual e 

local, por meio de conteúdos programáticos distintos de um currículo conteudista, por meio de 

um “método ativo, dialogal, crítico e criticizador” e no uso de técnicas específicas para lidar com 

as questões culturais da natureza educacional92.

É portanto a partir da necessidade de produção de humanização, feitas no criar, recriar 

e na decisão, que Paulo Freire nos desvela a concepção bancária da educação (FREIRE, 2016) 

de 1968, Freire fala: “A educação, por isso, na fase de trânsito que vivíamos, se fazia uma tarefa altamente 

importante. A sua força decorreria sobretudo da capacidade que tivéssemos de nos incorporarmos ao dinamismo da 

época do trânsito. Dependeria de distinguirmos lucidamente na época do trânsito o que estivesse nele, mas não 

fosse dele, do que estando nele, fosse realmente dele. Sendo a fase de trânsito o elo entre uma época que se 

esvaziava e uma nova que ia se consubstanciando, tinha algo de alongamento e algo de adentramento. De 

alongamento da velha sociedade que se esvaziava e que despejava nele querendo preservar-se. De adentramento na 

nova sociedade que anunciava e que, através dele, se engendrava na velha.(...) Isso não significava contudo, que neste 

embate entre os velhos e os novos temas, ou a sua nova visão, a vitória destes e desta se fizesse facilmente e sem 

sacrifícios. Era preciso que os velhos esgotassem as suas vigências para que cedessem lugar aos novos. Por isso é 

que o dinamismo do trânsito se fazia com idas e vindas, avanços e recuos, que confundiam ainda mais o homem.(...)” 

(FREIRE, 1967, p.47)

91 Na definição de consciência crítica e consciência ingênua (Freire apud Viera Pinto, p.105), é possível reconhecer o 

modo de reconhecimento do mundo – pensamento filosófico – que gera a autoconsciência de si. Na consciência 

crítica existe uma integração com a realidade, que permite ações sobre o mundo e possibilidades de transformação. 

Já a ingênua, seu contrário, existe certa causalidade do/no mundo, em uma ideia de determinismos que imperam, 

necessariamente, na não-ação efetiva sobre as materialidades. A definição de consciência mágica é distinta da 

ingênua por apresentar-se como aquela que capta os fatos, mas nem chega a se acreditar “superior a eles” ou “livres 

para entendê-los. É característica o fatalismo e a submissão com certa docilidade.

92 Nestes conceitos residem a compreensão da construção de conhecimento do “método Paulo Freire”, utilizado na 

alfabetização de adultos. A especificidade dos conceitos (método dialogal, modificação do conteúdo programático e 

técnicas de redução e codificação) são parte imprescindível de compreensão da ação do método e de seu poder 

multiplicador.
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ancorada na situação concreta da análise do panorama educacional brasileiro de seu tempo, 

que assumo estendido ao atual e a este contexto, nos mais de 60 anos depois da produção de  

sua obra “Pedagogia do Oprimido”. 

A humanização realiza-se por meio da educação, como uma vocação humana do ser, em 

busca de sua libertação frente às barreiras que estão postas: injustiças, explorações, opressões 

e violências (FREIRE, 2016, p.62). E é nessa libertação, a partir da educação e dentro dela, que 

se pretendem transpor as barreiras – senão acabar com elas, ao menos torná-las visíveis e mi-

nimizá-las em seu impacto, nas diversas realidades em que estão postas.

Na  concepção  bancária  de  educação,  instituída  como  um  instrumento  da  opressão 

maior produzida pelo sistema social-econômico político-cultural, o ponto central é a relação 

entre educadores e educandos/as, pautado pelos mecanismos de reprodução e transmissão do 

conhecimento, o que autor chama de “narrações” e “dissertações” (FREIRE, 2016, p.103). 

A  relação é estabelecida a partir da conexão entre opressores e oprimidos,  em um 

sistema de controle e dominação estabelecido por meio da dependência mútua – a existência e 

transformação de um depende da existência de outro – constituindo-se nas diversas relações 

da estrutura social. 

Na  educação,  é  a  partir  deste  mecanismo  de  controle,  de  reprodução  dos 

conhecimentos estabelecidos, seja pelas instituições da educação formal e seus instrumentos 

(universidades,  órgãos de área,  matrizes curriculares,  planos de aula,  materiais  didáticos de 

apoio, corpo docente) que se estabelece a educação bancária ao nível maior,  estrutural. Sua 

finalidade,  é  portanto,  o  mantenimento  de  estruturas  de  poder,  o  dificultar  ao  “pensar 

autêntico”  e  criador,  promotor  da  transformação  e  da  ação  para  a  liberdade,  para  a 

humanização (FREIRE, 2016, p.113).

A educação bancária se estabelece a partir de uma noção de realidade como algo dado, 

estático, a-histórico, a partir da qual as narrativas se estabelecem, de forma a desestruturar um 

processo de conhecer/atingir o objeto do conhecimento93 (FREIRE, 2016, p.103-104). De modo 

sistemático  quanto  à  sua  estrutura  de  ação  pelos  opressores,  opera  a  partir  da teoria 

antidialógica (FREIRE, 2016, p.113-121), que se caracteriza como:

• A necessidade de conquista do oprimido – conteúdo e métodos variam, mas a opressão 

é constante;

93 “Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado, quando não falar ou dissertar 

sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. (…) Conteúdos que são retalhos da realidade, desconectados da totalidade em que se 

engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta 

que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 

significação e, assim, melhor seria não dizê-la.” (p. 103)
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• A divisão para a dominação – ilhar os oprimidos e criar cisões entre eles – cada um na  

sua, imerso na sua própria realidade;

• A manipulação – mecanismos de organização inautênticos, com participação de discur-

so para manter as pessoas onde estão;

• A invasão cultural – penetração na visão de mundo, impondo seus modelos que freiam a 

criatividade e inibem a expansão.

A  educação  bancária  é  estabelecida  basicamente  por  uma  estrutura  de  controle  da 

prática educativa, caracterizada por elementos contextuais como: 1. conjuntos de saberes que 

estão cristalizados no  tempo história, desconectado de suas fontes de produção e alienados 

dessas fontes devido a fragmentação e compartimentação; 2. a postura docente/profissional de 

distanciamento, hierarquia, como detentora exclusiva dos saberes e fazeres de uma área; 3. 

uma “margem de ação” oferecida aos educandos/as de “receberem os depósitos, guardá-los e 

arquivá-los” (FREIRE, 2016, p.105). 

A criação dos oprimidos e opressores de uma área de conhecimento se dá a partir de 

seus instrumentos concretos, o que nos leva a refletir sobre as produções formais do Design 

de Interação  – afinal, que tipos de estudos são feitos? A que intenções servem? Quais estão 

disponíveis a população,  para a melhoria de suas condições de vida? Quantos são gratuitos, 

livres ou abertos, a partir de uma perspectiva crítica? Quantos consideram as populações como 

produtoras do conhecimento da área, a partir de suas vivências e práticas? 

Além  disso,  as  relações  estabelecidas  por  uma  área  e  a  sua  produção  material  e 

simbólica – como os discursos, as teorias e práticas presentes nas literaturas disponíveis, os 

materiais e apoios de acesso da comunidade, enfim, tudo aquilo que constitui um conhecimento 

específico,  corresponde  a  uma  estrutura  que  gera  barreiras  e  limites,  a  partir  dos 

entendimentos que a própria área estabelece com a sociedade e cultura que a cerca. 

É  preciso  atentar-se,  como  nos  coloca  Freire,  que  na  escola  da  sociedade 

contemporânea  essa  superposição  das  realidades –  o  modelo  da  educação  bancária e 

reprodutora  dos  interesses  das  elites  reforçam  a  ideia  de  uma  consciência  ingênua  nos 

estudantes,  pois na prática da  fala oca94 dos educadores não é possível  gerar curiosidade e 

gosto pela investigação. 

Como característica educacional, a ênfase a conhecimentos memorizados, inautênticos 

já em origem, com práticas que não permitiriam diálogo e intervenção, geram nos estudantes 

94 A “fala oca” a que Freire se refere, segundo ele uma característica cultural de nossa experiência democrática, é a 

prática de manifestação oratória usada na política e na educação que revela falta de permeabilidade ao diálogo e ao 

questionamento. 
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uma posição e disposição pouca indagadora e criativa, não exigindo elaborações e reelabora-

ções (o criar, recriar e a decisão), colocando-os em atitude distante de uma consciência crítica 

(FREIRE, 1967, p. 95-96).

Também é no reconhecimento do bancarismo pelos docentes, que refletem a estrutura 

de poder que os controla — pois os/as educadores/as também são oprimidos/as — que a sua 

prática  educativa  pode  negar  os  controles  e  prescrições  aos  educandos  e  permitir  uma 

proposta onde o diálogo é possível, ainda que um desafio, nesta mesma realidade. 

Essa  realidade  pode  já  ocorrer  em  diversos  espaços  da  educação  em  Design  de 

Interação,  principalmente  a  partir  das  sensibilidades  que  os  temas  emergentes  –  classe, 

gênero, raça – podem trazer aos educadores/as que abraçam essas teorias culturais, inclusivas 

e de acesso em suas práticas. 

Ao pautar a prática educativa na relação comunicativa, no diálogo, na possibilidade do 

construir junto, deixa-se o “isolamento da torre de marfim” para simpatizar-se pela realidade do 

educando e a partir dessa realidade buscar a construção do saber (FREIRE, 2016, p.114), sem a 

superposição dos saberes, mas sim, uma co construção. Entende também que ela e ele estão 

marcados pelas relações de classe, de gênero, de raça, que afetam suas posições de poder e 

estabelecem discursos assumidos como ‘naturais’. 

No  momento  dessa  “superação”, o/a  educador/a  bancário  vive  a  superação  da 

contradição, colocando-se  em  ação  para  a  liberdade,  senão,  negando  as  práticas  de 

desumanização com as quais vinha atuando na sua prática educativa.

4.3.1 A teoria da ação dialógica, suas características e suas contribuições a educação 
crítica em Design de Interação: a Co-laboração95, a União, a Organização e a Síntese 
Cultural

Freire  nos  aponta  como  caminho  para  uma  educação  verdadeiramente  libertadora  a 

construção de um pensamento crítico,  a partir da teoria da ação dialógica (2016, p. 257), anco-

rada nos princípios da co-laboração, da união, da organização e a síntese cultural, como modos 

de promover as estratégias de consciência e ação necessários para uma crítica autêntica. Estes 

temas referem-se ao capítulo  final  da Pedagogia do Oprimido (FREIRE,  2016),  apresentado 

como um testemunho das potencialidades de transformação. 

Como então, a partir de Freire, promover uma educação em Design de Interação real -

mente crítica, libertadora e para a transformação social?

95 Assim como a escrita de Freire (2016, p.257).
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 A Co-laboração implica o pensamento de liberdade no “coletivo”, no trabalhar juntos, a 

partir da comunicação promovida pelo diálogo sem conquista (2016, p.258), ou seja, aquele em 

que os sujeitos se entendem e se percebem para problematizar a realidade, por meio da análise 

crítica. Como afirma Freire, 

Enquanto na teoria antidialógica as massas são objetos sobre que incide a 
ação da conquista, na teoria da ação dialógica são sujeitos também a quem 
cabe conquistar o mundo. Se, no primeiro caso, cada vez mais se alienam, no 
segundo,  transformam  o mundo para  a  liberdade  dos seres humanos. En-
quanto na teoria da ação antidialógica a elite dominadora mitifica o mundo 
para  melhor  dominar,  a  teoria  dialógica  exige  o  desvelamento  do  mundo. 
(FREIRE, 2019, p.259).

A ação revolucionária da  co-laboração exige a capacidade de comunicar-se – por meio 

de uma relação de comunhão, simpatia à realidade do outro e da percepção sensível (p.263). 

Nas palavras de Freire, é a partir desse reconhecimento do outro e de sua vida que se dá a ver-

dadeira revolução, como na passagem de sua denúncia que repito

O que defende a teoria dialógica da ação é que a denúncia do regime que se-
grega esta injustiça e engendra esta miséria seja feita com suas vítimas a fim  
de buscar a libertação dos seres humanos em co-laboração com eles (p.265).

Como a co-laboração pode ocorrer na educação em Design de Interação? A resposta a 

esse questionamento pode nos direcionar para alguns caminhos, como nas práticas da sala de 

aula e a relação dos educadores com educandos; nas práticas de projeto participativas e cola-

borativas, emergentes a partir do Design Participativo; nas visões que estas práticas estendem 

para a pesquisa em Design de Interação no contexto da educação.

Freire nos explica que parte da resistência em abraçar uma visão de mundo mais crítica e 

humana – a partir das desconstruções dos conceitos, das desnaturalizações, da construção co-

letiva e afetiva – reside  nas “aderências”  dos oprimidos  à realidade opressora  e ao modelo 

opressor,  geralmente mitificando-os e protegendo-os dos discursos que os colocam à prova 

(p.267).

O opressor, visto como um ideal a ser alcançado – se apresenta como uma forma de “fal-

sa superação da realidade”, um falso “chegar lá”, que se destaca e se separa do todo. Protegido a 

partir da cultura – e de seus mecanismos – e separado do real, a partir do antidialogismo, o 

mundo do opressor nunca é problematizado em seus “porquês” e “como”.

 Para pensarmos a união é preciso um movimento em favor de um certo tipo de unida-

de, da qual nos fala Freire, que permita que oprimidos “cortem o cordão umbilical, de caráter 
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mágico e mítico” (p.269) que os liga a essa realidade opressora, a partir da ação cultural, como 

reforço no texto de Freire:

Se para manter divididos os oprimidos se faz indispensável uma ideologia da 
opressão, para a sua união é imprescindível uma forma de ação cultural atra-
vés da qual conheçam o porquê e o como de sua “aderência” à realidade que 
lhes dá um conhecimento falso de si mesmos e dela. É necessário desideolo-
gizar (FREIRE, 2016, p. 267).

A ação cultural, contudo, não pode ser nem o “discurso verbalista” e nem o “ativismo me-

canicista” (p.270), pois em ambas as noções de consciência e ação acabam por gerar mais “ideo-

logismos” e menos liberdade e autonomia autênticas que permitam, ao longo da vida, novas or-

ganizações e enfrentamentos das realidades que se transformam.

A prática docente nos ensina que manter um grupo pensando e trabalhando coletiva-

mente – em prol de algo comum, coletivo, não individual – é um desafio em sala de aula e fora  

dela.

 Na perspectiva do projeto, os trabalhos individuais, focados em briefings fantasia – com 

demandas de projeto fictícias que simulam a realidade – são facilmente aceitos e incorporados 

no cotidiano dos/as estudantes e professores/as, enquanto que projetos coletivos e voltados a 

públicos externos – extensão, público externo – geralmente apresentam mais contrariedades, 

desafios e enfrentamento das contradições.

Todavia, ao contrário do lema antidialógico do “desunir para dominar”, é preciso um in-

vestimento no trabalhar junto, ainda que com os dissensos e entraves que essa natureza de pro-

jeto tende a trazer para a sala de aula. A perspectiva dos prazos, o encontro com os sujeitos do 

projeto, a vivência fora de sala de aula,  dentre tantas outras oportunidades que essa práxis 

pode trazer, tendem a colocar em prova as concepções do método, as tecnologias utilizadas, as 

visões estéticas e de uso, dentre tantas outras aprendizagens. 

A característica da organização é ser um reflexo de uma união feita em favor do coletivo 

(p.271), rumo ao entendimento da liberdade como algo comum, a todos e todas.

Nesse sentido, Freire nos propõe o “testemunho” (p.271) como “a coerência entre a pala-

vra e o ato”, a orientação de que é importante o movimento de mudança, de encarar o desafio da 

organização, no que ele chamará de “enfrentamento”(p.272). 

No contexto dos enfrentamentos, a pura licenciosidade sem a pesquisa, o envolvimento 

com o método – e proposta de novos modos de pensá-lo não significam liberdade, para Freire 
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(p.275). É preciso o rigor – e certa autoridade contextual – para que a transformação se produ-

za no coletivo. 

Já  a síntese cultural,  como elemento de expansão ao controle e da invasão, reside no 

conceito de que

(…)  toda ação cultural  é  sempre uma forma sistematizada e deliberada de 
ação que incide sobre a estrutura social,  ora no sentido de mantê-la como 
está ou mais ou menos como está, ora no de transformá-la (p.276).

A ação cultural dialógica é aquela que promove o movimento de “superação das contra-

dições antagônicas” - a síntese, a partir do materialismo histórico dialético, que resulta na con-

dição de liberdade (p.276-277), superado o caráter de dominação  e de invasão cultural.

Enquanto, na invasão cultural,  os atores –  que nem sequer necessitam de, 
pessoalmente,  ir  no mundo do invadido,  sua ação é  mediatizada  cada vez 
mais  pelos  instrumentos  tecnológicos  –  são  sempre  atores  que  se  su-
perpõem, com sua ação, aos espectadores, seus objetos, na síntese cultural, 
os atores se integram com os homens e mulheres do povo, atores, também, 
da ação que ambos exercem sobre o mundo (p.278).

Os modelos que hoje vemos na produção da lógica de projetos em Design de Interação, 

cada vez mais envoltos e interessados nas captações e usos dos dados em larga escala por fer-

ramentas de mineração e análise – de redes sociais, de aplicativos, dentre tantos outros – refle-

tem e refratam as práticas de invasão e dominação em diversas camadas e níveis – da privacida-

de, da ética, das subjetividades, das coletividades, da vida cotidiana. Vistos como modos de pro-

dução de “personas”, visões dos estereótipos humanos a partir dos agrupamentos de dados e 

análises – se integram em um modo de “fazer projeto” cada vez mais desumano – aquele que 

desqualifica as possibilidades de diálogo, generaliza as percepções de mundo, sistematiza as ne-

cessidades dos indivíduos a um grupo de tarefas e funções operadas pelo código. 

Existe ainda um espaço interpretativo que vejo no contexto da síntese que fala de nós  

mesmos, a partir de nós mesmos, que deve residir em um olhar mais próximo aos nossos con-

textos, como nos aponta Freire, 

A investigação dos temas geradores ou da temática significativa do povo, ten-
do como objetivo fundamental a captação dos seus temas básicos, só a partir 
de cujo conhecimento é possível a organização do conteúdo programático 
para qualquer ação com ele,  se instaura como ponto de partida do processo 
da ação, como síntese cultural.  Dai que não seja possível dividir, em dois, os 
momentos deste processo: o da investigação temática e o da ação como sín-
tese cultural (p.278-279).



159

Passa ainda pelo entendimento de que as demandas – por uma educação humanista – 

podem (ou não) emergir de uma necessidade de leitura freiriana do mundo, como aqui me pro-

ponho a pensar a contradição – nem invasão da visão do outro, nem adaptação a uma realidade 

que aponta para bancarismos.

Partindo de Freire e seu entendimento de síntese cultural, recorro ainda ao esclarece-

dor exemplo sobre as demandas – educação crítica significa desrespeitar os desejos dos estu-

dantes ao estudo de temas ‘ditos mercadológicos’ e impor-lhes temáticas estranhas aos seus 

desejos imediatos? Negar o currículo e operar em outras frentes? Negar as tendências e modis-

mos e impor outras regras ao discurso? O risco da invasão cultural é evidente nestas perguntas. 

Como nos aponta Freire, a solução está, justamente, na síntese cultural, “incorporar-se 

na aspiração reivindicativa” dos estudantes, dos currículos, das demandas e dos temas emer-

gentes e, “de outro, problematizar o significado da própria reivindicação” (p.282).

É improvável que, dada a complexidade da síntese cultural – e dos meus limites explicati-

vos  - essa realidade emergente das últimas décadas da computação e do design consiga ser su-

perada sem um processo mais complexo – pedagógico, educacional, de longo prazo – que nos 

coloque em um movimento bem mais ativo para as mudanças dos paradigmas na área. Mas con-

tinuemos com Freire – se na realidade maior, o terreno parece pessimista, na revolução possível 

da sala de aula – contextos da luta cotidiana docente – é que podemos superar os discursos ali-

enados/alienantes, a partir de um resgate da história, das invisibilidades, dos apagamentos por 

meio de conteúdos atentos às questões que se colocam.

É a partir desse terreno, o da sala de aula, que recorto como potencial de discussão e re -

flexão das práticas emergentes em Design de Interação, entendendo as limitações e barreiras – 

das teorias e práticas e também, das escolhas que faço para essas reflexões. A proposta de Frei-

re evidencia assim a necessidade de pensar esse espaço a partir de um conjunto de categorias – 

não necessariamente novas, mas a partir de um ‘novo olhar’ para suas possibilidades de trans -

formação. No capítulo a seguir, estabeleço um retorno ao concreto a partir da prática – a produ-

ção de recursos e práticas educacionais abertos para a educação em Design de Interação, dire-

cionadas à educação formal, todavia, ampliadas a partir de seus usos e desdobramentos.
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 CAPÍTULO 5  AS PRÁTICAS E OS RECURSOS

Práticas e Recursos Educacionais Abertos 
em Design de Interação para uma 
educação crítica e para a liberdade, a 
partir do pensamento do educador 
Paulo Freire

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é 
prática da dominação, implica a negação do homem [e da mulher] 
abstrato[a], isolado[a], solto[a], desligado[a] do mundo, assim como 
também a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens 
[das mulheres].

Paulo Freire, 1969/2016,  p. 123, em “Pedagogia do Oprimido”

A proposta do capítulo é apresentar estratégias para a educação crítica 
em Design de Interação, a partir de um conjunto de práticas e recursos 
educacionais abertos pautados pelo pensamento do educador Paulo 
Freire e seus princípios humanistas – como o conceito de esperança. 
Esperançar é resistir, enfrentar, acreditar que uma sociedade mais 
dialogal é possível, bem como para a educação em Design de Interação.

A educação crítica, a partir das pedagogias voltadas a um pensamento democrático e 

para a liberdade, apontam a necessidade da comunidade acadêmico-científico-cultural adotar 

estratégias, para a sala de aula e fora dela, para a pesquisa e a atitude e prática de docentes e  

estudantes em um cenário de desigualdades de várias naturezas e de incertezas quanto às po-

líticas do estado para inclusão e diminuição dessas desigualdades. Não aumentar as desigualda-

des, também são meios de resistência e postura.

Assumir essa visão é parte de um processo de emancipação docente, como aponta Freire 

(1996), da “travessia” necessária ao contexto político e um engajamento com as transformações 

dos espaços – o universitário ou qualquer que seja, para uma profissionalidade docente. Essa 
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assunção docente, todavia, precisa ser vista de modo localizado e contextual, evitando o discur-

so pedagógico e social que delega ao professor um papel de “hiper-responsabilização”, como 

aponta Gimeno Sacristan, projetando responsabilidades sobre a qualidade da educação como 

um todo, desde a prática pedagógica à qualidade dos materiais e dos métodos. Tal fato reside, 

segundo o autor, a uma a certa “deformação profissional ou devido a um efeito de ocultação ide-

ológica dos condicionalismos reais dessa prática” (1999, p. 64–65). 

Também, argumento a partir de um entendimento que as ações docentes nem sempre 

são uma replicação de modelos de outros processos educativos, a partir de suas formações indi-

viduais  ou  coletivas,  das  práticas  “institucionais,  organizativas  ou  didáticas”  e  também  das 

práticas “concorrentes”,  ou  aquelas entendidas fora do  espaço  da  educação  formal,  como  a 

prática profissional ou de mercado (1999, p.73-74). Incorrer em uma crítica docente, no contex-

to do Design de Interação, sem assumir que estamos dentro (e fora) de outros esquemas maio-

res da profissão seria replicar uma postura “defasada”, como apontou Gimeno Sacristan.

É somente a partir de um ideal de libertação – como indivíduos e grupos – de “estudan-

tes” formais ou não formais em uma interpretação mais ampliada, que o discurso libertador da 

travessia docente, de Freire, é possível de ser assumido. Sobre essas rotas possíveis, proponho 

meu contexto de ação a partir da sala de aula e das possibilidades de pensá-la fora-dentro por 

meio das práticas e dos recursos educacionais abertos (REA) que entendo aqui como uma resis-

tência a um contexto antidialógico e bancário em Design de Interação, a partir do pensamen-

to pedagógico freiriano. Assumo meu terreno de luta, considerando as possibilidades do meu 

tempo-espaço, do concreto que me produz  e do que tenho produzido.

Em uma prática coerente aos estudos em Ciência,  Tecnologia e Sociedade (CTS),  que 

apontam para a necessidade de uma estruturação democrática das ciências e das tecnologias 

em favor das sociedades, por meio das políticas públicas de participação popular, de uma atua-

ção ativa em educação CTS (currículos, eixos transversais, etc…)(BAZZO, 1998), é importante 

atentar-se a construção das bases educativas para uma participação social formada, pautadas 

pelas dimensões éticas e políticas e localizadas de modo contíguo à produção das ciências e das 

tecnologias no contexto educacional. Nesse sentido, a reflexão sobre as políticas do aberto na 

educação emergem em consonância a esses discursos, como possibilidade de contextualizar os 

REAs sob uma perspectiva das produções técnicas e dos estudos CTS.

Na rejeição de uma visão neutra ou determinante da ciência e da tecnologia e criticando 

uma tecnocracia emergente nas sociedades modernas contemporâneas, é preciso uma revisão 
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dos entendimentos de artefatos e tecnologias em seu modo de produção, em uma ação demo-

crática sobre os seus produtores e suas intenções (FEENBERG, 2010 ).

Compreendendo a necessidade de produção colaborativa de conteúdos atentos a uma 

prática democrática, conteúdos planejados de modo humanista, sobre temas como a esperança, 

a autonomia, a liberdade, a solidariedade, que já em sua construção visibilizam outros discursos 

ao abordar temas relevantes a uma transformação social e cultural. 

Neste capítulo apresento [5.1] o que são as práticas e os recursos educacionais abertos – 

REAs e o que tem de liberdade em seu conceito; [5.2] uma proposta metodológica para a produ-

ção e usos dos REAs a partir da metodologia de abordagem freiriana; [5.3] a proposta da Cole-

ção Paulo Freire, a partir de exemplos desenvolvidos como estudos iniciais dessa proposta e, 

como relação direta de entendimento do REA para o cotidiano do educador e da educadora, 

[5.4] uma reflexão para educadores e educadoras críticos em Design de Interação.

5.1 Práticas e recursos educacionais abertos 

 A iniciativa dos Recursos Educacionais Abertos (REA) representa um conjunto de senti-

dos, do artefato e sua produção, às políticas públicas e editoriais de acesso a conteúdos de uso 

educacional, principalmente direcionados àqueles produzidos para uso, reuso e remixagem pú-

blicos, por meio do uso de licenças abertas, com finalidades de acesso aberto, gratuito e demo-

crático, em consonância com as políticas do movimento aberto e da cultura livre.96 

Uma definição assumida em 2002 pela Unesco, a partir do que considero a ótica do arte-

fato, refere-se aos “materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, fixados em qualquer suporte  

ou mídia, que estejam sob domínio público ou licenciado de maneira berta, permitindo que se-

jam utilizados ou adaptados por terceiros”  (SANTOS, 2013). Segundo Santos, a caracterização 

do recurso educacional aberto é feita a partir do licenciamento, o que o diferencia de diversos 

outros conteúdos disponibilizados na Internet ou em outros meios, ainda que de forma gratuita 

e aberta.

Orientada à educação aberta, os REAs surgem a partir de algumas discussões de quase 

duas décadas, todavia tem suas origens conceituais em outros tempos, a partir das discussões 

96 Historicamente, determinam-se um conjunto de iniciativas apoiadas por um ideal de democratização e acesso ao 

conhecimento, desde as discussões de Educação Aberta; da Cultura Livre; do Software e Hardware Livre,; o 

movimento openAcess  e openScience, na pesquisa científica;  e no Brasil o movimento Acesso Aberto  (SEBRIAM; 

MARKUN; GONSALES, 2017).
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sobre o acesso aberto ao conhecimento, como o movimento OpenAcess (LAAKSO et al., 2011); 

e o conceito histórico de educação aberta (PETER; DEIMANN, 2013), dentre outras. 

Desde o Fórum on The Impact of Open Courseware for Higher Education, realizado em 

parceria entre a Unesco e o Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2002, e a partir de 

algumas discussões anteriores sobre o movimento do software livre e do código aberto (FOSS – 

Free and Open Software), o conceito de “conteúdo aberto”, a fundação do Creative Commons e 

do Consórcio OpenCourseWare, determinam-se algumas das iniciativas que permitiram a dis-

seminação do conceito e a criação das políticas públicas para REA no mundo e no Brasil (SAN-

TOS, 2013). 

Esse conjunto de iniciativas e outras envolvendo universidades estrangeiras, a partir da 

criação de cursos abertos em plataformas digitais permitiu, ao longo da década seguinte, um 

conjunto de literatura de experiências mundiais  sobre a produção de recursos educacionais 

abertos e repositórios digitais. O Mit OpenCourseWare, como pioneiro, e o OpenLearn UK, no 

Reino Unido, são exemplos das plataformas de disseminação dos REAs em seus contextos edu-

cacionais. 

No Brasil, a Universidade Aberta do Brasil (UAB)97, em 2006, foi uma das iniciativas pio-

neiras, seguidas por outras a partir das políticas públicas disseminadas nos anos de 2004-2006 

que deram apoio e fomento a produção de REAs em diversos contextos nacionais, universitá-

rios ou não, em grande parte pelas parcerias institucionais internacionais (SANTOS, 2006, p.46-

49) . 

Em  2014,  foi  criada  no  Brasil  a  Cátedra  Unesco  de  Educação  Aberta  NIED98,  na 

Universidade  Estadual  de  Campinas  (UNICAMP),  com  parcerias  com  a  Iniciativa  Educação 

Aberta  (IEA),  o  Instituto  Educação  Digital  (IED),  e  projetos  da  UAB  e  em  parcerias  outras 

cátedras  Unesco.  São  responsáveis  por  diversas  publicações  direcionadas  a  gestores,  às 

políticas universitárias para repositórios e  bibliotecas e  a  professores de diversos níveis  de 

ensino99. 

A Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) também foi  um exemplo de iniciativa 

brasileira, atuando a partir de 1999 com a produção de objetos educacionais alinhados a uma 

97 A UAB é uma fundação de direito privado que se apresenta como “um sistema voltado para o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

educação superior no país” (Brasil, 2006). Atua em parceria com as IES e os municípios, por meio de polos 

presenciais e EAD. 

98 http://educacaoaberta.org/

99 http://educacaoaberta.org/projetos
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proposta de ação do Plano Nacional de Educação (PNE). A partir dessas discussões, outras pro -

postas foram geradas nos Estados100 e Municípios.

No atual Plano Nacional de Educação PNE (2011-2020), apresenta-se metas para a edu-

cação nacional, propondo estratégias para o desenvolvimento dos diversos níveis de ensino. Se-

gundo SANTOS, sete das vinte metas apresentadas têm relação ou podem ter com os REAs e 

seu entorno, a partir dos conceitos de “universalização dos acessos”, “formação dos professo-

res”, “acesso aos níveis técnicos e de formação profissional” e “ampliação do ensino superior” 

(p.29-33). Esses aspectos são característicos para uma política de REAs no contexto brasileiro, 

principalmente fomentado pelas organizações internacionais como a ONU (SANTOS, 2013).

O relatório de 2015 da ONU para Educação, Ciência e Cultura - “Diretrizes para Recur-

sos educacionais abertos (REA) no Ensino Superior”(UNESCO, 2015), aponta que o REA não é 

uma  produção  originalmente  advinda  de  um  meio  educacional,  ou  somente  dos  objetos  de 

aprendizagem digitais, mas fruto de uma corrente de produção de tecnologias da informação e 

da comunicação (TICs) dispersa em seus produtores e desafiadora de um modelo direcional de 

produção de conhecimento. 

Sobre os produtores, o relatório afirma serem os ‘leigos’, especialistas fora do eixo de 

produção acadêmica, uma grande parte benéfica da produção de recursos disponíveis na Inter-

net aberta, como aponta:

A participação de leigos em áreas previamente restritas a especialistas está 
extrapolando as fronteiras do que é considerado acadêmico, ao mesmo tem-
po em que a produção de conhecimento e ferramentas e processos de com-
putação social se tornam mais difundidos e aceitos. Isso cria oportunidades 
de produzir e compartilhar uma gama mais ampla de recursos educacionais, 
assim acomodando a maior diversidade de demandas dos alunos. A digitaliza-
ção de informações, somada à sua crescente difusão, desafia grandemente os 
conceitos de propriedade intelectual. Regimes de direitos autorais e modelos 
de negócios de editoração estão sendo revistos (UNESCO, 2015, p.8)

A questão do custo ou gratuidade, implícita na política dos REA, é parte desse sistema, 

mas não resume seu potencial de alcance, como afirma o relatório (p.9). Para tal, um reforço das 

políticas públicas voltadas às instituições produtoras de conteúdo é parte do sistema técnico 

proposto, como segue:

 A apropriação efetiva dos REA requer que as instituições invistam sistemati-
camente na elaboração de programas/cursos e desenvolvimento e aquisição 
de materiais. É preciso investir tempo no desenvolvimento de cursos e mate-

100No Paraná, o Governo do Estado deu suporte ao Projeto Folhas, durante os anos de 2004-2008 em consonância 

com a política do Software Livre Paraná. O projeto não está mais em atualização. 
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riais, prospecção de REA adequados, adaptação de REA existentes e negocia-
ção  de  licenciamento  de  direitos  autorais  (se  o  material  não  tiver  licença 
aberta). Existem também custos relacionados, como de prospecção e manu-
tenção da infraestrutura de TIC (para fins de produção e compartilhamento) 
e largura de banda. (2015, p.10).

O documento ainda prevê recomendações aos grupos—Governo, Instituições de Ensino 

Superior, Corpo Acadêmico e Organizações de Alunos—quanto às práticas recomendadas para 

o REA e suas políticas de produção/consumo.

Para o Governo, apontam para a necessidade de inclusão de políticas claras de REA (no 

Ensino Superior), o fomento a criação de marcos de licenciamento aberto, a utilização de pa-

drões abertos em suas documentações/produções oficiais, e apoio ao desenvolvimento susten-

tável e ao compartilhamento de materiais de aprendizado de qualidade (UNESCO, 2015, p.5).

Já para as IES, o documento recomenda o posicionamento do REA como estratégico 

para garantir subsídios de pesquisa e projetos, na disseminação de resultados de pesquisa e de 

conteúdo relevante para comunidade, inclusive, como mecanismo financeiro na promoção de 

cursos online. 

Além disso, recomenda que as IES promovam cursos de capacitação e fomentem o de-

senvolvimento paralelo às atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária e que garan-

tam o acesso interno e externo, por meio de plataformas de armazenamento organizadas e ca-

talogadas dentro dos padrões (UNESCO, 2015, p.7).

Para o corpo docente, visto como parte imprescindível da cadeia “produtor/consumi-

dor”, o documento da Unesco prevê que, em primeiro ponto, o docente desenvolva as habilida-

des de avaliação dos REAs, considere a possibilidade de criação e publicação, reúna, adapte e 

contextualize os REAs existentes, busque apoio institucional para a produção, bem como faça 

parte de uma rede e envolva alunos e outros professores (p.16-17). 

A ação afirmativa dos docentes, parece por fim, o eixo central para o funcionamento e 

disseminação da cultura dos REA, como reforça:

A responsabilidade por garantir a qualidade de quaisquer conteúdos utiliza-
dos em ambientes de ensino e aprendizado, incluindo REA, será predominan-
temente dos coordenadores de programas/ cursos e membros individuais do 
corpo acadêmico. (…) muito da qualidade dos REA dependerá de quais recur-
sos o corpo acadêmico escolherá utilizar, como serão adaptados para garantir 
a relevância contextual e como serão integrados em várias atividades de ensi-
no e aprendizado (UNESCO, 2015, p.15).



167

A relevância do papel docente nos REA reforça a necessidade de um olhar atento às 

práticas de produção, apropriação e uso. É fato que as implicações são tamanhas no contexto 

das IES —tempo do professor, remuneração adequada ao tempo de pesquisa e produção, reco-

nhecimento da atividade em métricas, apoio e suporte institucionais, proteções de autoria, for-

mação e habilidades técnicas, suporte jurídico, dentre diversas outras.

Como política pública brasileira, os REA podem ser contextualizados a partir dessas dis-

cussões e de outras iniciativas, em consonância ao movimento das IES para o acesso ao ensino 

superior, técnico e tecnológico e a expansão do ensino superior, propostas pelos planos e políti-

cas federais (SANTOS, 2013, p.34). 

Quanto às políticas de acesso e expansão ao ensino superior, entende-se que estas gera-

ram, a partir dos anos 1995-2000, um movimento de intensas transformações no contexto in-

ternacional e nacional  (MANCEBO; DO VALE; MARTINS, 2015, p.33). A criação de diversos 

cursos de educação à distância (EAD)101, as plataformas de ensino massivo (MOOCs102), os con-

teúdos disponibilizados em ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) abertos, nos repositó-

rios públicos institucionais (Fiocruz, Biblioteca Nacional, etc...)  e em algumas plataformas de 

produção científica  (SANTOS, 2012) produziram uma expansão das TICs e uma discussão so-

bre o uso e apropriação das tecnologias no contexto escolar brasileiro.

Todavia, é preciso apontar que muitas das iniciativas envolvendo EAD, por exemplo, ace-

leradas por um processo de mercantilização do ensino no Brasil, não chegaram a se estabelecer 

de modo efetivo em seus contextos, nem tampouco promoveram transformações de impacto 

para melhoria das condições totais do ensino no país, que são mais complexas e que não podem 

ser descontextualizadas  (MANCEBO; DO VALE; MARTINS, 2015, p.33-34). É preciso cautela 

quanto  aos  vínculos  às  reflexões  excessivamente  otimistas  do  REA  quanto  ao  potencial  de 

transformação das lógicas de acesso ao conhecimento, considerando as ambivalências da tec-

nologia.

O movimento REA hoje tem incorporado as preocupações sobre uma educação demo-

crática e livre, de diminuição de desigualdades e de postura política contra-hegemônicas, como 

parte dos desejos de pesquisadoras/es e professoras/es progressistas. Todavia, a discussão pú-

101Segundo as autoras, o EAD foi gradualmente migrando de uma “modalidade privilegiada para promover a 

democratização, a expansão do ensino e até para alavancar a transformação social via educação” (MANCEBO; DO 

VALE; MARTINS, 2015, p.39), para uma modalidade que, na última década em diversos contextos, apontou para 

fechamentos e políticas de mercantilização da educação superior, como no caso do Brasil. 

102Define-se MOOCs – massive open oline courses – como os cursos oferecidos pelas IES com acesso aberto para 

comunidades por meio de acesso à Internet, em oferta contínua, com ou sem possibilidade de certificação especial 

(paga ou não). 
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blica ampliada sobre o uso dos recursos, a produção de professoras/es, a política das universi-

dades, ainda são poucas no contexto da universidade103. 

Assumindo  a  perspectiva  de  contribuição  dos  estudos  da  Ciência,  Tecnologia  e 

Sociedade (CTS), que as tecnologias não são neutras, mas determinadas pela ação dos agentes 

envolvidos,  em  suas  diversas  dimensões  políticas,  sociais,  culturais  e  econômicas  (BAZZO, 

1998), que carregam as políticas de sua origem produtiva e não podem ser descontextualizadas 

(WINNER, 1986), mas que negociam e interferem na democracia política de modo específico 

(FEENBERG, 2010),  procuro estabelecer uma reflexão que permita trazer o REA como uma 

possibilidade de discurso, a partir da visão crítica e problematizadora.

Considerando  as  possibilidades  de  pensar  uma  educação  aberta  e  para  a  liberdade, 

como  as  práticas  e  recursos  educacionais  abertos  podem  dialogar  com  as  propostas  e 

abordagens freirianas? É possível que ingenuamente, sejamos tentados a aceitar como uma 

parte possível da resposta aos problemas da alienação, considerando que os recursos podem 

dar alcance, permitir outros espaços e novos diálogos.  Os recursos,  todavia, não podem ser 

parte de um novo depósito, não pode ser “a palavra a mais”, a nova narração ou dissertação em  

outras formas, mais tentadoras ou em uma roupagem atualizada. Tem que ser práxis, implicar 

ação e reflexão para alguma transformação,  para alguma humanização,  como opção política 

para uma educação aberta.

Por uma análise em construção da percepção dos REAs, na posição de educadores como 

produtores, temos que lidar com a motivação de produzir ou usar conteúdo original, de modo a 

incorporar também os discursos do aberto no conteúdo educacional. Essa é a primeira caracte-

rística a considerar quanto à marcação do espaço do REA para a liberdade, da qual fala Freire.

Na definição de Vasconcelos, os recursos didáticos “são os meios materiais que utiliza-

mos para a orientar a aprendizagem, que vão construir o conhecimento a partir do contato, da 

interação com a realidade” (2002, p.147-148), como a mediação dessa realidade projetada e re-

cortada. Ao elaborar um plano (de aula) o/a educador/a irá orientar-se ao “que fazer” do cotidia-

no, e assim, encaminhar um processo de detalhamento e objetividade para o planejamento dos 

recursos. A importância objetiva das mediações e do plano de aula se tornam, assim, diferenci-

103No caso do discurso de colaboração e chamada a participação, frequentes na comunidade nacional e internacional, 

interagem “o discurso institucional, o discurso da mídia, o discurso da participação ampla e o discurso da 

globalização”(p.14), como apontam as autoras, que operam no sentido de fazer os REAs terem sentido e significado 

no contexto onde pretendem atuar, mas que estão operando muitas vezes em sua origem, com os valores sociais e 

culturais dos contextos onde foram criadas, geralmente relacionados a redução dos recursos, aumento de 

produtividade e consequente maximização dos lucros (SANTOS; FERREIRA; AMARAL, 2013). 
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ais do/a educador/a crítico, a partir de uma postura de escolha da estrutura de aproximação da 

realidade, como reforça o autor:

Se o professor leva para a sala de aula uma mediação fraca, mistificada, que 
não revela bem a estrutura do real, fica mais difícil para o aluno chegar ao 
concreto. O professor tem, pois, uma tarefa muito importante: selecionar e 
organizar a mediação da realidade com a qual o aluno vai ter contato (VAS-
CONCELLOS, 2002, p.148).

O potencial dos REAs pode dar suporte a diálogos sobre ‘as outras tecnologias’, utilizan-

do meios menos padronizáveis, formatáveis ou restritos que os puramente acadêmicos  - arti-

gos, teses, ofícios para eventos, congressos…- envolvendo outros caminhos, como àquelas ad-

vindas das práticas artísticas, das vivências de campo com entrevistas, das documentais em sala 

de aula, dos diários pessoais e das coleções de imagens para codificação e decodificação (como 

as propostas que trago como recursos e práticas) e tantas outras formas de saber e reconhecer. 

Incorporar os vários modos de saber e reconhecer na produção e uso dos recursos é a segun-

da característica, que reforço.

Quanto às práticas abertas, entende-se a necessidade de repensar os contextos dos re-

cursos a partir  de novos modos de recorrer à estrutura – da aula,  da oficina,  do espaço da 

aprendizagem não-formal, a partir de um planejamento que possa se vincular a uma estratégia 

dialógica, ou seja, o recurso precisa estar vinculado à prática dialógica. Não visto como um fim  

em si só, o recurso é o ponto de apoio para um processo que só acontecerá coletivamente, a  

partir do todo, que reforço aqui ser a terceira característica dos recursos, a partir da aborda-

gem freiriana. 

Ao exemplo do planejamento de aula de Vasconcelos, a estrutura das dimensões e ele-

mentos apresenta-se como uma estratégia metodológica para estabelecer claramente os obje-

tivos e intenções dos conteúdos e recursos utilizados para aproximação do objeto do conheci-

mento, como visto na Tabela 13. 
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Tabela 13 - Dimensões e Elementos do Plano de Aula de Celso Vasconcellos.

Análise da Realidade Assunto

Necessidade

Projeção de Finalidades Objetivo

Formas de Mediação Metodologia

Tempo

Recursos

Avaliação

Tarefa

Observações

Fonte: VASCONCELLOS (2002).

Na primeira parte, de Análise da Realidade, são estabelecidos os assuntos (temáticas) e 

as necessidades vinculadas aos temas, “que justificam a proposta de ensino” (p.149) e as aproxi -

mações sucessivas ao tema.

Na Projeção das Finalidades, é estabelecido o objetivo, ou ainda, “o que eu quero mes-

mo com este trabalho” (2002, p.149), que para o autor pode ser compreendido a partir das “di -

mensões correlatas aos três tipos de conteúdos (conhecimentos, habilidades, atitudes)” (2002, 

p.146). 

Vasconcelos ressalta que aqui diferencia-se o educador crítico do formalista, a partir de 

uma visão da ‘ressignificação da prática’ que precisa fazer para a seleção e produção de conteú-

dos, de acordo com necessidades e preocupações da realidade apreendida , e não uma mera se-

leção de exercícios e textos advindos de “planos e projetos anteriores ou do livro didático” 

(2002, p.146).

Assim, ao definir as Formas de Mediação, o educador estabelecerá o caminho a ser tri-

lhado, a partir da definição dos procedimentos, o tempo, os recursos, os modos de avaliação e 

reavaliação da trajetória, as tarefas ou ações práticas e por fim, as observações ou reflexões de 

campo estabelecidas para a aula.

Em resumo, para que as práticas e recursos educacionais abertos possam, de modo co -

erente às teorias educacionais e conceitos que trazemos à reflexão nesse trabalho , é preciso 

estabelecer as seguintes características:

1. Estabelecer uma organização da mediação – seja pela produção ou uso do recurso – a 

partir de uma motivação original, ou seja, destinada;



171

2. Explorar, pesquisar, apoiar diversas formas de produção utilizando as tecnologias – 

seja o uso do vídeo, imagens, texto, a partir de roteiros, diários, portfolios, exemplos comenta-

dos, dentre diversos exemplos de produções, variando de atividades coletivas e momentos indi-

viduais com os recursos;

3. Considerar a prática educativa coletiva como parte integrante da proposta dos recur-

sos – a partir de um vínculo entre o recurso e a prática.

Considerando um cenário de produções – de práticas e de recursos – que podem perme-

ar tanto a atividade docente quanto discente, procurei uma forma de apoio ao desenvolvimento 

concreto dos recursos por meio de uma metodologia dialética inspirada na abordagem freiriana 

de construção de conhecimento, por meio do educador Celso Vasconcellos (1992). 

5.2 Proposta metodológica para a construção e uso dos REAs a partir da 
metodologia dialética

A abordagem da sala de aula – a partir de suas relações dentro fora – é o espaço de pro-

dução das relações da pesquisa e da produção do-discente (FREIRE, 1992), portanto, assumido 

por mim como o espaço de luta possível para a transformação do educador e dos educandos/as 

em suas práticas, teorias, apropriações de conhecimento e formação do discurso possível para a 

transformação do conhecimento. 

A proposta metodológica dialética de conhecimento em sala de aula , do educador Cel-

so dos Santos Vasconcellos104(1992), apresenta-se como uma crítica à educação como trans-

missão, apoiada principalmente (mas não somente a ela) pela aula expositiva, a relação entre 

professor e estudante desconectada da parceria de produção de conhecimento (ou sua mobili-

zação para tal) e ao enfrentamento de uma postura de ruptura do paradigma pedagógico de sala 

de aula, conforme aponta o autor, como modo de aproximar “educando objeto”  (1992, p. 14). 

Baseada fortemente pelos princípios freirianos, com uma obra inserida na pedagogia crítica 

brasileira, como Moacir Gadotti e Demerval Saviani, a proposta de Vasconcellos foi escolhida 

104O professor Celso dos Santos Vasconcellos nasceu em Jaú, SP, em 1956. Doutor em Educação pela USP, Mestre em 

Filosofia e Pedagogia pela PUC-SP, Pedagogo pela Faculdade de Filosofia de N.S. Medianeira e Técnico em Eletrônica 

pela Escola Técnica Industrial Lauro Gomes, em Sâo Bernardo do Campo SP. Atuando em escolas técnicas (ele 

também cursou engenharia pela USP, incompleta), em pedagogia em diversos espaços acadêmicos como 

pesquisador em educação, o professor Vasconcellos é citado diversas vezes em trabalhos e métodos na pedagogia (a 

exemplo de pesquisa feita via Google Acadêmico da citação de seus artigos e obras). Seus dados pessoais 

encontram-se disponíveis em sua página pessoa. Encontrada em: http://www.celsovasconcellos.com.br/.  Acessado 

em junho de 2019.

 

http://www.celsovasconcellos.com.br/
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devido ao caráter de preocupação com as diversas dimensões da educação crítica – educado-

res, práticas, planejamento de aula (1989, 1992, 2001, 2006, 2014), coerentes com uma visão 

das várias faces do pensamento sobre as práticas, os recursos e a relação docente-discente.

Sobre o enfrentamento do professor às condições da prática educativa,  Vasconcelos 

(1992, p. 14–16) aponta que mesmo em condições complexas e difíceis de trabalho e vida dos 

professores, é possível e necessário buscar, mesmo em ferramentas pedagógicas já conhecidas 

dos/as professores/as, como exemplo da exposição dialogada, do seminário, do debate, do jogo 

e da dramatização, um caminho para a prática dialética por meio de um planejamento pedagógi-

co. Uma possibilidade apontada pelo autor, que comento individualmente a seguir:

 – uma exposição dialogada, posicionada e estimulante do educador: a busca de situa-

ções-problema do contexto do/a professor/a e estudante, a partir de um exemplo do concreto e 

do mundo vivido, como ponto de partida para a exposição dos temas em Design de Interação;

 – reflexões de confronto e problematização do/a estudante: a motivação para que os/

as estudantes tragam suas situações-problema para o contexto da aula em diálogo entre eles/

as, a partir dos seus usos e não dos usos das tecnologias computacionais, da informação e da co-

municação;

 – confronto educador-educando (superação da posição de educador e de educando): a 

proposta de questionamento atento à situação-problema e eventual não desfecho do professor 

– tema contínuo que permanece em trabalho na mente e nas discussões. A síntese do conheci -

mento pode se produzir em momentos de amadurecimento das discussões – e não efetivamen-

te, no momento da discussão que levantou as questões.

Como aponta o autor, a relação pedagógica e o “movimento do pensamento” (1992, p.4)  

são mais relevante para a prática dialética do que efetivamente os recursos utilizados para a 

mediação (1992, p.15), embora estes possam ajudar a refletir sobre o espaço, sobre os conteú-

dos.

O que não significa dizer que vale “qualquer conteúdo”, como bem aponta o autor (1992, 

p.17-18), pois o que pode dar vazão a uma prática transformada é o entendimento da teoria 

transformadora, a visão de educação da qual se parte para a produção da sala de aula e como  

esta retorna para a produção do mundo, inclusive, dos elementos institucionais como currículos 

e projetos pedagógicos. 

Por essa razão, entende-se que esse processo de mediação – produção e seleção de con -

teúdos e suas eventuais orientações para uma prática transformada possam ser mecanismos de 
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aproximação dos recursos educacionais abertos, pois a partir da leitura do mundo dos/das edu-

cadores/as – e nas articulações críticas propostas por eles/elas e seus conteúdos que a prática 

dialética pode se produzir em sala de aula.

A metodologia é composta de três grandes momentos, a SÍNCRESE, a ANÁLISE e a SÍN-

TESE, mediadas pelo educador/a como figura de mobilização do conhecimento cabendo a este o 

planejamento e o “despertar”, acompanhando interesse e motivação e buscando modos de esta-

belecer a construção. Estes três momentos se expressam a partir das “dimensões ou preocupa-

ções” do trabalho pedagógico, que são: 1. Mobilização para o conhecimento, 2. A Construção 

do conhecimento – sua apresentação sincrética e 3. Elaboração da Síntese do conhecimento 

(VASCONCELLOS, 1992, p. 2–3).

Opto por apresentar a partir da estrutura de Vasconcellos, para os modos de refletir e 

projetar  sobre as práticas e recursos educacionais abertos. 

5.2.1 A mobilização para o conhecimento

A Mobilização para o Conhecimento, para o autor, é a dimensão onde reside o trabalho 

pedagógico dialético específico, ou seja, supõe-se aqui que fica claro  para  o/a educador/a o 

modo de promover a aproximação sujeito-objeto, dando “significação inicial, para que o sujeito 

leve em conta o objeto como um desafio” (VASCONCELLOS, 1992, p. 3). O despertar da “curio-

sidade epistemológica” de Freire, se estabelece aqui a partir da elaboração das representações 

mentais do objeto por parte dos/as educandos/as. 

Entende-se em contraponto que na prática/didática tradicional, o/a educador/a tradici-

onal não se atenta a essa etapa a partir dessa abordagem da “curiosidade”, pois não considera 

que estudante é um sujeito ativo, e sim, um sujeito do conhecimento (p.4). Outra perspectiva é a 

crença de que estudantes estão “naturalmente motivados” à “recepção” em sala de aula, des-

contextualizando o tempo e espaço em que a aula acontece, e portanto, aos corpos, quereres, 

saberes, fazeres que os levaram até aquele espaço naquele momento. Aqui reside então, a ne-

cessidade de olhar atento e mobilização do/a educador/a crítico/a, promovendo uma sensibili-

zação por meio da “situação motivadora”. 

A “situação motivadora”, termo que reside na proposição do roteiro de trabalho com-

posto da formulação de perguntas instigadoras, que conectem realidade concreta e conteúdo 

do saber, que exijam reflexão e pensamento fora-dentro (VASCONCELLOS, 1992, p. 3).

A partir dessa relação, o autor nos propõe a articulação entre a realidade, o objetivo e a  

mediação escolhida, a partir das propostas de aproximação:
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a. Conhecer (e atuar a partir da/na) a Realidade

A significação é função da realidade do sujeito de conhecimento. Portanto, se 
queremos efetivamente buscar a significação, precisamos resgatar a realida-
de concreta desse sujeito, tanto do ponto de vista filogenético – história da 
sua espécie – como do ponto de vista ontogenético – história pessoal (inseri-
da no contexto social de sua época) VASCONCELLOS, 1992, p. 5).

 Para pensar a realidade concreta do Design de Interação, podemos olhar para a reali-

dade material, já produzida e estabelecida (como aplicativos e sistemas web), a realidade sim-

bólica, operando nas pessoas (como as desigualdades de acessos e inclusão), as teorias e práti-

cas emergentes (por meio de textos científicos, textos de opinião, eventos, comunidades e re-

des sociais).

Pensar a realidade a partir dos/as estudantes e do educador/a exige um mergulho mais 

pontual ao seu cotidiano – que artefatos da realidade material interferem e produzem suas vi-

das? Usam smartfones cotidianamente e em todo tempo? Usam ferramentas de acesso a servi-

ços públicos, como documentos, marcação de consultas, pagamento de contas? Vivem o cenário 

de exclusão a partir de seus referenciais – de classe, raca/etnia, gênero? Vivem essas realidades 

dentro do espaço da educação formal, nos acessos a mediações institucionais? Essas e outras 

questões podem permitir ao educador/a entender um pouco mais da proposta de intervenção 

do objeto do conhecimento, abrindo temas como acessibilidade e inclusão, aspectos éticos, es-

téticos e da arte, usabilidade, técnicas e conhecimentos para entendimento do contexto do De-

sign de Interação no Brasil e fora dele.

Não são apenas perguntas de sondagens – isto é, perguntas para saber o que eles aces-

sam ou como o fazem – e sim, uma abordagem que permita ao/a educador/a tomar novas deci-

sões sobre rumos e direcionar o planejamento a partir das considerações feitas nesse diálogo,  

considerando que as abordagens dos temas possam tomar outras perspectivas. 

b. Clareza de objetivo (conhecer pra quê?)

O educador deve ter clareza dos objetivos que pretende atingir com seu tra-
balho. Não estamos nos referindo aqui à formulação mecânica de objetivos, 
aqueles famosos objetivos operacionais da prática tecnicista; trata-se da di-
mensão teleológica da educação,  da sua intencionalidade.  Esta parece ser 
uma exigência tão óbvia que nem precisaria ser mencionada; no entanto, na 
prática, a falta de clareza da finalidade do próprio trabalho constitui-se um 
dos sérios problemas a serem enfrentados pelos educadores. Como aponta-
mos, o que se observa é uma alienação do educador com relação àquilo que 
faz, de tal forma que nem o sentido do que ensina ele domina, justificando 
seu trabalho a partir de fatores extrínsecos -“faz parte do programa”, “é pré-
requisito para as séries seguintes”, “é exigência da direção”, “é matéria de ves-
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tibular”, etc, invés do seu trabalho ser a expressão de convicções, projetos e 
necessidades do grupo social em que atua. Há a necessidade do educador ser 
sujeito do seu trabalho (p.6).

A finalidade do processo educativo, como bem nos aponta o educador Dermeval Saviani 

(1992), é comprometido com a “democracia de chegada”, ou seja, com condições para que to-

das/os estudantes atinjam o objeto do conhecimento e se apoderem dele para suas formações, 

e por consequente transformação de suas realidades. Esse objetivo, entretanto, precisa ser de-

clarado entre estudantes e professores, para além de uma atividade de planejamento formal, e 

sim, por meio de mecanismos de entendimento desses objetivos.

No  caso  dos  conteúdos  formativos  em  Design  de  Interação,  é  importante  perceber 

quais intenções definimos para determinados aspectos do conteúdo que podem, em caráter de 

conjunto com conteúdos críticos, fazer parte de uma ‘habilidade’ de designer que façam senti-

do. No exemplo do aprendizado sobre Usabilidade e testes de avaliação heurística – conforme 

aqueles apresentados por Jacob Nielsen e Donald Norman, apesar de seu caráter instrumental 

de abordagem por alguns autores, pode sim apresentar perspectivas críticas se orientado a um 

conhecimento que questiona o que temos como padrão da interação (normativas). A questão 

aqui é perguntar: porque ensinar usabilidade? Qual a finalidade? Ensina-se porque é preciso re-

fletir sobre categorias dadas como universais em um entendimento da fisiologia da interação 

humano computador, permitindo aos estudantes questionar e produzir, se assim acharem pos-

sível, novas categorias e novas abordagens para o campo da usabilidade, mais úteis nesse con-

texto e nessa condição. Somente um/a educador/a munido de conhecimento profundo sobre 

sua área consegue levar seus estudantes a uma pesquisa atenta como essa.

c. Propiciar a prática significativa – realidade e objetivo confrontados.  Aqui se com-

preende que é preciso retornar ao concreto, tornando a “prática consciente, ativa e transforma-

dora, que supere o viés reprodutivista (fazer acriticamente o que sempre se fez) ou idealista (fi -

car nas ideias e não alterar a realidade” (VASCONCELLOS, 1992, p. 7).

Na concepção de Vasconcelos, a motivação é uma condição de partida afetiva da apren-

dizagem, a partir da ideia de um “chaveamento que tem a ver com as necessidades, interesses, 

afetividades, desejos, ideologias, sentidos, etc.”, que depende da ocasião e do espaço-tempo da 

aprendizagem (1992). 

Na perspectiva freiriana, a motivação de aprendizagem não pode ser vista sob o aspecto 

individualista ou psicológico, mas como uma atividade coletiva, “em comunhão”, a partir de uma 

visão coletiva conectada com o todo (totalidade): a interação entre educando/as e educadores, 
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entre eles, os objetos do conhecimento, o contexto da escola e da sala de aula, a realidade per-

cebida, e principalmente, a identificação das necessidades comuns (FREIRE, 1996).

O despertar da curiosidade, para Freire, também não é tarefa fácil, pois é preciso que o/a 

educador/a se mova no sentido de provocar, desafiar, estimular de modo a estabelecer uma re-

lação significativa entre objeto do conhecimento e seu interesse. Essa tarefa se torna ainda 

mais desafiadora em um contexto de alienação, individualização do discurso pedagógico e das 

vivências na educação formal(FREIRE, 1996). 

Todavia, sua atividade ou papel na aprendizagem é apenas seu movimento em direção a 

mediação ou assunção da mediação do objeto do conhecimento e do contexto. Também Nóvoa 

(1992) reforça esse aspecto  com base na análise da prática docente na atualidade das TICs, a  

partir da crítica às pedagogias ou abordagens que omitem ou não problematizam o papel do 

professor no processo de aprendizagem. A expressão “o morto”, analogia feita por Nóvoa ao 

jogo de cartas, remete a ideia de que o professor é o baralho consultado apenas quando as ou -

tras cartas já foram jogadas. Essa visão opera de modo fragmentado e simplista quanto ao espa-

ço que educadores podem ocupar. Ser “o morto” as vezes é diferente de ser “o morto” sempre.

Nas palavras de Vasconcelos, é de responsabilidade no educador articular a “predomi-

nância de um clima favorável à interação” (p.9) a partir de um entendimento do espaço da sala 

de aula, de seus papéis assumidos, sua abertura às vivências dos educando/as, como diz o autor:

Educador, portanto, é aquele que tem a capacidade de provocar no outro a 
abertura para a aprendizagem e de colocar meios que possibilitem e direcio-
nem esta aprendizagem. A provocação para a aprendizagem tem a ver com a 
sensibilidade para com as pessoas a quem se dirige, com o significado que 
aquilo tem para ele, bem como a correlação que tem com a existência. Trata-
se de acompanhar a caminhada do educando na sua relação com o conheci-
mento, estando atento às nuances, ao momento, ao grau de interação (p.8).

5.2.2 Apresentação Sincrética do Objeto de Conhecimentos

É partindo de uma interação inicial com o objeto do conhecimento em sua situação de 

vida concreta que o/a educando/a poderá tornar a situação de aprendizagem mais motivadora, 

curiosa, e ampliada para os desdobramentos de um entendimento teórico e mais profundo. A 

visão do objeto do conhecimento em sua totalidade, isto é, seus aspectos que o relacionam soci-

al e culturalmente aos aspectos de seu estar no mundo, segundo o autor, parte da mobilização 

que levará à significação, todavia no contexto educacional é preciso estabelecer um ciclo de au-

tonomia própria do estudante, a partir da relação “provocar, manter e autonomizar” a mobiliza-
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ção, como parte de uma prática educativa para a liberdade e interesse autônomos das pessoas 

em sua aprendizagem.

Na Construção dos Conhecimentos, etapa didática que dá mais especificidade à prática 

pedagógica, entende-se que o “processo de conhecer é o estabelecimento de relações significa-

tivas entre as representações/ideias/conceitos do sujeito e do objeto num determinado contex-

to” (VASCONCELLOS, 2014).

Segundo o autor, o processo sistematizado de construção do conhecimento pelo edu-

cando passa por um conjunto de categorias, tais como a significação (relação entre necessida-

des do sujeito e a possível representação do conhecimento em seu contexto), a práxis (a ação 

sobre o mundo, a atividade do sujeito sobre determinado objeto – ou a interação de sujeito com 

objeto), a problematização (a constituição do conhecimento no sujeito), a continuidade ruptura 

(relacionar processo dialético com potencialidades de construção de novos conhecimentos), a 

criticidade (a busca de relações superando as aparências), a historicidade (trajetória dos conhe-

cimentos ao longo do tempo), e por fim, a totalidade (implicações do todo social) (1992, p. 15–

16).É sobre essas categorias que pretendo aprofundar a reflexão para a produção do conteúdo.

Além do processo metodológico de construção do conhecimento é preciso refletir so-

bre a forma do trabalho, ou seja, nos elementos do fazer pedagógico que permitem a interação 

dialética. É a partir desse conhecimento que educador pode, na mudança de postura e escolha 

refletida de suas ações, “superar as ilusões da facilidade” da aula expositiva tradicional, a partir  

da proposição contínua de atividades que permitam problematizar e identificar o aprendizado 

do/a estudante durante o processo de aprender – e não somente ao final, como característica 

da avaliação tradicional.

Ao propor a atividade, o problema, o educador deve esperar o encadeamento 
das ações, a elaboração das hipóteses, da resposta por parte do educando; 
este “tempo de espera” é fundamental para o desenvolvimento da reflexão do 
educando e a consequente construção do conhecimento; é o respeito pelo  
ser em crescimento (p.14).

A busca de propostas pedagógicas diferenciadas tem sido um campo de disputas na 

educação formal.  Após a política de competências no ES (1998) e a mudança das DCNs em 

2002, as IES iniciaram, de modo muito heterogêneo (RAMOS, 2002) um processo de mudança 

em currículos de novos cursos, focados na politica, incorporando também algumas concepções 

de educação presentes em trabalhos como os de Philippe Perrenoud e Gérard Scallon. Embora 

focados na concepção progressista de educação para a vida, a politica das competências apre-

senta problemas severos ao contexto brasileiro, considerando as oportunidades e acessos desi-
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guais nos diversos níveis da sociedade que tem acesso à educação, principalmente ao ensino su-

perior. 

A organização do trabalho pedagógico pode ser feita por meio de estratégias já tradicio-

nais, como exposição dialogada, trabalhos em grupo, pesquisas, seminários, experimentações, 

debates, jogos educativos e dramatização, direcionadas a partir de uma postura ou conduta do 

educador/a, que reside em: buscar uma exposição posicionada e estimulante; promover refle-

xão de confronto e problematização do educando;  promover confronto educador-educando 

(VASCONCELLOS, 1992, p.10-11).

5.2.3 A síntese do conhecimento

Na elaboração da síntese do conhecimento entende-se que o/a educando terá a opor-

tunidade de sistematizar sua experiência ou vivência do conhecimento no contexto do concre-

to, por meio oral, gestual, gráfico escrito ou prático. O retorno ao concreto é a “observação ime-

diata consciente” (VASCONCELLOS, 1992, p. 14–15).

Esses momentos podem ser produzidos várias vezes pelo educador, como “expressão da 

síntese provisória”, o que pode permitir um olhar de trajetória do estudante e certa autonomia 

de seu processo de ‘se perceber’ na aprendizagem. O uso de portfólios durante a aula ou um ca-

derno de relatos/dossier é uma forma de documentar esse processo. No uso da mídia digital, a 

criação dos blogs individuais pode estar vinculada a esse momento.

A expressão material do conhecimento, para o autor, é a mediação necessária para a in-

teração social – possíveis correções, e também, determinam o papel da síntese, a partir da for-

ma como meio de concretude (do abstrato ao concreto).

5.3 A Coleção Paulo Freire de Práticas e Recursos Educacionais Abertos 
em Design de Interação

Para estabelecer uma perspectiva concreta de ação, que pudesse permitir continuidades 

e reflexões a partir de outras comunidades, a elaboração da Coleção Paulo Freire para os Re-

cursos e Práticas em Design de Interação tornou-se uma possibilidade de interação e abertura. 

A concepção da coleção considera os conceitos da obra – definições, reflexões, inspira-

ções e também aspectos metodológicos – abordagens dialéticas, uso das imagens e processos 

de decodificação coletiva, diálogos.
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A coleção foi concebida para ser disponibilizada online, por meio de endereço próprio 

(URL), hoje hospedada em um ‘espelho’ no GITHUB/GoogleDrive, com finalidade final de publi-

cação no Repositório Institucional ROCA – UTFPR e no ARCAZ – DAINF e PPGTE. Todo o con-

teúdo está licenciado a partir de licença aberta Creative Commons não comercial. A partir da 

identidade visual de apoio à coleção (FIGURA 28), outras derivações para web foram feitas.

A página web foi criada a partir de uma navegação linear, mostrando o conteúdo total  

em página única, como proponho na figura 29. O leiaute provisório tem como objetivo disponi-

bilizar os conteúdos para uma versão de teste e protótipos, antes da formação e disponibiliza-

ção para a comunidade.
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O endereço de disponibilização do conteúdo online está no Repositório Institucional da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT)105.

Na continuidade do texto, explico os dois primeiros recursos e práticas criados – as ima-

gens para codificação e decodificação e o diário de reflexões. No terceiro item, aponto para a 

ampliação da coleção pretendida, a partir dos pressupostos e metodologias anteriormente cita-

dos. 

5.3.1 Codificação e decodificação e o conceito de tecnologia em CTS

Esse recurso tem, como pressuposto, apresentar imagens que realizem a mobilização 

para o conhecimento, a partir de relações de contradição presentes nos elementos da cena – na 

dicotomia cultura e natureza – primeiro em oposição e depois,  em conjunto (FREIRE, 1967, 

p.107). 

105 Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/ . Acessado em 2019.

Figura 29 - Estudo de leiaute para página dos recursos educacionais abertos.

Fonte: Autoria própria (2019).

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/
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Como nos propõe Freire (1967, p.108), o conceito antropológico de cultura nos permite 

o desenvolvimento crescente da crítica, “na superação da compreensão mágica como ingênua”, 

operando a partir da visão do ser humano em papel ativo em sua realidade, como em suas pala-

vras

A distinção entre os dois mundos: o da natureza e o da cultura. O papel ativo 
do ser humano em sua e com sua realidade. O sentido de mediação que tem a  
natureza para as relações e comunicação dos seres humanos. A cultura como 
o acrescentamento que o ser humano faz ao mundo que não fez. A cultura 
como resultado de seu trabalho. Do seu esforço criador e recriador. O senti-
do transcendental de suas relações. A dimensão humanista da cultura, A cul-
tura como aquisição sistemática da experiência humana. Como uma incorpo-
ração, por isso crítica e criadora, e não como uma justaposição de informes 
ou prescrições “doadas”. A democratização da cultura – dimensão da demo-
cratização fundamental (1967, p.108).

A necessidade de uma educação crítica em Design de Interação prescinde uma desnatu-

ralização dos entendimentos das tecnologias no cotidiano e dos processos envolvidos no uso e 

não-uso dessas tecnologias, na construção/desconstrução das intenções de produtores e proje-

tistas, na produção de visões mais engajadas com minorias e grupos historicamente excluídos 

dos acessos e alcances que essas tecnologias produzem e reproduzem. Esses temas, dentre ou-

tros, reforçam a ideia de que as tecnologias vão além de sua instrumentalização, permitindo um 

acesso a uma ideia democrática de produção dos meios (FEENBERG, 2010).

Ao estabelecer uma relação introdutória de mobilização  (VASCONCELLOS, 1992)para 

uma compreensão da tecnologia para além do artefato tecnológico, produzindo um diálogo com 

as teorias de CTS a partir das visões sobre determinismo e neutralidade tecnológica, suas rela-

ções com a economia, com a política, com a cultura e a sociedade podem ser evidenciadas, como 

uma prática entendida como dialogal e produtora de ideias – criadora de possibilidades críticas.

Para as teorias que abarcam os conceitos em CTS, parte-se de uma compreensão geral 

de que, embora a tecnologia opere um aspecto importantíssimo da condição humana, a partir 

de objetos do cotidiano até grandes sistemas técnicos, do nascimento até a morte, nossa rela-

ção com os discursos de sua definição são muito deterministas, muitas vezes replicados a partir 

da mídia de massa e de outras percepções sociais e culturais, do contexto vivido ou herdados 

historicamente (MACKENZIE, WAJCMAN, 1999, p.3-5). 

A visão determinista de tecnologia, entretanto, não está “errada”, pois contém uma “ver-

dade parcial” que se correlaciona com aspectos da sociedade e da cultura, a partir de relações 

de complexidade. Afinal, são os smartfones que geram distanciamento social? Ou seria o distan-

ciamento social (ou outra denominação do fenômeno de individualização?) que criou e cria os 
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smartfones (em seu modo de operação e uso, na atividade)? As relações causa-efeito não conse-

guem explicar, a priori, as produções da tecnologia de um determinado tempo história (contex-

to) nem seus usos e atividades gerados a partir das relações com as pessoas, necessitando um 

olhar mais aprofundado das relações estabelecidas – na economia, na política e na cultura como 

meios de compreender e até “prever” possibilidades e correlações (MACKENZIE, WAJCMAN, 

1999, p.5).

Também as relações entre ciência e tecnologia, como relacionais, precisam ser discutidas 

a partir da teoria determinista, considerando os entendimentos de senso comum sobre sua de-

terminação (MACKENZIE, WAJCMAN, 1999, p.6).  Existem diversos problemas na noção de 

tecnologia como ciência aplicada, como por exemplo, a noção de “descoberta científica”, des-

construída por meio de diversos pesquisadores em CTS - como Shapin (1982, apud) por não 

considerar que cientistas estão sempre em diálogo com o mundo e com suas tradições de área, 

suas compreensões de mundo, seus modelos mentais, dentre outras relações que os colocam 

dentro de um esquema  (e não fora dele). Embora possamos afirmar a relação íntima de ciência 

e tecnologia, em muitos aspectos, como por exemplo o uso do computador e sua potencialida-

de, precisamos rever a ideia de dependência entre elas como causal, sob o risco de não contem -

plarmos  a definição  de  que tecnologia  também é  conhecimento  (MACKENZIE,  WAJCMAN, 

1999, p.7-8).

Já a partir de uma perspectiva da neutralidade, a tecnologia é vista como algo ‘fora’ das 

relações humanas, como algo que é produzido para responder a uma realidade objetiva onde 

uso e atividade é que definem o caráter dos objetos (e não seus contrários). A perspectiva de 

neutralidade pode ser compreendida a partir de um senso comum sobre armas e sociedade, por 

exemplo, considerando o artefato como neutro e seu uso como determinante dos efeitos causa-

dos. Essa perspectiva, todavia, apresenta uma baixa complexidade de entendimento dos fenô-

menos, pois não considera o papel do projeto como parte de um pensamento de produção o ob-

jeto. 

Sobre essa definição da tecnologia além do artefato e como produção de conhecimento, 

é possível questionar sobre os reconhecimentos e visibilidades da tecnologia. Afinal, se tecnolo-

gia é conhecimento, porque reconhecemos algumas “tecnologias” e não outras? A partir de um 

olhar para determinadas cenas – escolhidas a partir de uma visão metodológica em Freire nas 

suas aplicações para o círculo de cultura – como apresentar as evidentes contradições que evi-

denciam os diversos tipos de conhecimento que reconhecemos em determinados contextos?
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A escolha da imagem sobre o OLPC – One Laptop per child, é um exemplo da mobiliza -

ção do conhecimento a partir (ou pela) contradição. Na cena existe um evidente contraste visu-

al entre o uso de um artefato (colorido, metálico, em cor neon verde) nas mãos de duas crianças,  

e o colorido terracota marrom do espaço onde estão as casas, os objetos e utensílios domésti-

cos, as vestes das pessoas que ali aparecem. Onde estão essas pessoas? Quem são? O que você  

consegue perceber nessa imagem? Essas primeiras questões evidenciam as relações de enten-

dimentos do/as estudantes, em seus limites explicativos da realidade e suas visões de mundo. O 

que é possível perceber na cena? Qual seu entendimento do contexto?

A partir das impressões iniciais, é possível questionar sobre as definições e visões de tec-

nologia presentes na imagem. Afinal,  como podemos identificar a tecnologia no contexto? A 

presença dos computadores, nas mãos das crianças (uma percepção geralmente inicial)? Está 

nos utensílios domésticos, nas panelas de ferro e canecas? Está nas roupas das pessoas (uma 

mulher usando um ‘sari’ é uma identificação muito comum, remetendo às questões culturais lo-

cais)? São as construções em barro e madeira (ou pau a pique), os fornos nas paredes das casas? 

Os fornos e seus usos nas construções evocam aspectos importantes na decodificação 

da imagem, pois relacionam-se com a ideia de conhecimento e relação com o social e cultural a  

partir da ciência. No caso, considerando as variações climáticas locais, os fornos nas paredes 

das casas são importantes aquecedores, de uso múltiplo para cozinhar (do lado de fora) e aque-

cer e manter a casa quente para o período noturno. Exemplo de como a tecnologia pode ser vis-

ta em relação aos fenômenos da natureza e sua “cientificidade” prática, a partir da presença nos 

diversos contextos humanos.

As questões sobre a tecnologia mais ou menos sofisticada (ou o termo HARD – vindo de 

Wacjman ) também podem ser relacionadas, aqui a partir de Vieira Pinto, sobre os entendimen-

tos de como o conhecimento e a produção dos artefatos se estabelece em nossa cultura (o Con-

ceito de Tecnologia). Perguntas que podem partir de um senso comum ou de uma consciência 

ingênua podem levar a uma decodificação ampliada da tecnologia presente, considerando por 

exemplo a “aparente” contradição computador e o forno de barro de cozimento. Ambos podem 

ser reconhecidos como artefatos tecnológicos sofisticados, evocam saberes de diversas gera-

ções, entendimento dos fenômenos da natureza, conhecimentos construtivos técnicos para sua 

produção, usos que podem ter sido formados a partir de sua relação com sociedades e cultura, e 

que podem ainda transformar relações sociais e de cultura. A cozinha do lado de fora de uma 

casa é uma condição da tecnologia daquele forno, no contexto cultural da imagem? Muda hábi-

tos e cultura? Ou foram o hábito e a cultura que moldaram o forno? É possível aqui que a res-

posta varie a partir dos entendimentos de cultura e sociedade propostos em sala.



184

A compreensão das relações entre projeto, artefatos e usos segue a partir de outras lei-

turas especializadas, principalmente as que se relacionam com a interação com os artefatos 

computacionais, com o software, a Internet e as interfaces de modo geral. É interessante aqui 

evidenciar que as contradições aparecem nos usos e nas relações com pessoas e contextos. 

As imagens e roteiro de leitura estão disponibilizadas integralmente (APÊNDICE M).

5.3.2 Diário de reflexões e o conceito de esperança

Considerado como um recurso de síntese ou de mobilização, os Diários de Reflexões tem 

como objetivo apresentar uma introdução à obra freiriana, a partir das aproximações que fiz na 

vivência do capítulo 2 – e que também podem ser adaptadas e ajustadas conforme os contextos 

e realidades vividas por educadores/as e estudantes.

Neste recurso, entende-se que o momento de diálogo coletivo (que pode ser feito por 

meio de oficina, aula,  entrevista, ….)  é imprescindível para o compartilhamento dos entendi-

mentos e para a produção das reflexões.

Na fase inicial, que chamo Análise da Realidade, definem-se os conceitos e abordagens 

do tema. O que é a esperança? Porque ela parece tão importante na vida daqueles que esco-

lhem uma perspectiva mais humana no Design de Interação? A esperança, para Paulo Freire, é 

orientada a ideia de movimento, não de espera. É o caminhar, rumo a algo ‘da natureza do hu-

mano’, pois o natural é a esperança. 

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem 
gente que tem esperança do verbo esperar.  E esperança do verbo esperar 
não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, es-
perançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante,  
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo.

Para Paulo Freire, a desesperança é o que desvirtua, quando as mulheres e homens são 

levadas aos enganos e às concepções de uma realidade que não se pode mudar.

Olhe ao redor: quais os sinais de esperança você vê? Porque ela parece importante no 

seu contexto? E como você vê a desesperança? Ao iniciar ou propor o uso dos diários, recomen-

do que faça um primeiro momento de reflexão sobre o tema e perceba as opiniões iniciais em 

relação ao contexto – o momento histórico que está sendo vivido, a realidade cotidiana, os de-

safios e enfrentamentos do dia. Parece um tema importante a você, ao grupo? Outros entendi-

mentos distintos dessas primeiras percepções no decorrer dos dias e das atividades propostas 

serão possíveis de observar, a partir dessa primeira abordagem.
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Na Projeção das Finalidades, recorro a ideia de que a partir das concepções de esperan-

ça em Freire, entende-se a relação da atividade de projetar como uma ação humana transfor-

madora, seja em favor das relações humanas, ou das desigualdades que criam barreiras e limi-

tam as esperanças e sonhos das pessoas. Sugerir reflexões sobre uma abordagem de recomen -

dações para um projeto de artefatos computacionais que considera a esperança como categoria 

ou requisito parte de uma concepção da ação cultural de projetar como ação transformadora, 

de uma sociedade desigual para uma sociedade de oportunidades. Se, em Freire, estamos afir-

mando o potencial de transformação da ação e se a ação cultural é prática da cultura e da histó-

ria como formas de conscientização em relação às opressões, podemos sugerir uma relação 

com o projeto que se baseia também nessa ação cultural de libertação. 

Já nas Formas de Mediação, recomendo a utilização do recurso e da prática como forma 

de aproximar-se do tema, a partir da abordagem de Paulo Freire, para fazer a introdução do  

tema de Projeto, permitindo conexões com outras temáticas disciplinares em Design de Intera-

ção. Também podem ser utilizadas como o início de um curso ou disciplina, permitindo explorar 

os conceitos individuais do grupo e permitir ampliar as reflexões sobre outras categorias em 

projeto, como liberdade, autonomia, solidariedade, tolerância.

As formas de mediação para a atividade, a partir dos procedimentos e estratégias de uso, 

o tempo previsto para a atividade, os recursos materiais, bem como as atividades propostas 

para avaliações e ações estão integralmente nos apêndices (APÊNDICE R).

5.3.3 Outras propostas mapeadas para a coleção

Foram mapeados outros contextos para a produção das atividades e recursos para cada 

contexto apresentado; e um conjunto de atividades mediadoras para a prática docente ou para 

o estudo individual. Cada contexto apresenta um conjunto de temas de estudo em DI, que po-

dem ser aprofundados a partir das relações entre a bibliografia e outros materiais de apoio (TA-

BELA 14). 
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Tabela 14 - Contextos e temas de estudo para novas práticas e recursos educacionais abertos em 
Design de Interação, a partir de Paulo Freire.

Contextos Temas de Estudos

SOLIDARIEDADE

Os discursos históricos sobre os que 
foram silenciados – gênero, classe, raça

Acesso e Inclusão;
Questões de Gênero, Sexo e Sexualidade;
Raça e etnia;
Populações em situação de vulnerabilidade econômica-
social

A solidariedade intelectual e a 
militância social

Autoritarismos;
Cidadania e espaços públicos e privados;
Discurso público.

Aprendendo com quem está à margem Design Participativo;
Colaboração e co-criação;
Extensão comunitária;
Vivências inclusivas.

LIBERDADE

A crítica ao saber oficial Terceira Onda em IHC;
Decolonial;
Pedagogias indígenas

TOLERÂNCIA

O modo empírico de viver a 
epistemologia – como fazer?

Experiências de campo;
Momentos vivenciais junto ás comunidades

Fonte: Autoria própria (2019).

5.4 O papel do educador e da educadora críticos em Design de Interação: 
um desafio freiriano

O termo designado por Freire, “gosto de ser gente” nos coloca a concepção do que é as -

sumir-se na autonomia e liberdades, como agentes ativos do diálogo e da transformação, como 

docentes ou discentes. O “gosto de ser gente” (p.52), para Freire, precisa ser:

• Em sentido de liberdade;

• De presença no mundo não predeterminada ou preestabelecida;

• De responsabilidade pelo próprio destino e daqueles que influi;

• De ver a História como um tempo de possibilidades e não de determinismos;

• De perceber a influência das forças sociais em tensão que o moldam e que ele mol-

da;

• Do reconhecimento de estar nessa sociedade e neste tempo, como parte dele;
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• Do esforço de conhecimento crítico dos obstáculos;

• De postura contrária a discursos fatalistas, neoliberais, pragmáticos e reacionários.

Todavia esse  gosto encontra obstáculos cotidianos na prática educativa que precisam 

ser problematizados à luz da ética humanista. Como ser livre, frente a uma sociedade fechada, 

complexa em suas relações de exploração e controle, em um sistema que produz desigualda-

des? Como acreditar que o futuro não está pré-determinado, considerando um presente de li-

mites e intervenções nas lutas e conquistas sociais? Como responsabilizar-se por si e pelos ou-

tros, em uma sociedade cujos valores de individualismo neoliberal permeiam as classes sociais,  

dominam as classes políticas e a representação do povo, geram legislações que lavam as mãos 

frente os problemas da sociedade? Como ver a História como tempo de possibilidades, conside-

rando um conjunto de possibilidades determinada pelas elites? 

É a partir da ética universal do ser humano, que condena explorações e desigualdades no 

sistema de produção capitalista e também o “soterramento dos sonhos e das utopias” (NETO, 

2012) nas práticas educativas e formação docente, que partem os conceitos de autonomia e li-

berdade propostos por Freire.

É com essa ética universal que o autor nos propõe um comprometimento de vida e luta, 

em um paralelo aos desafios da prática docente, que nas palavras do autor precisa ser vista e re-

vista em nossas relações com o nosso compromisso, como diz Freire:

É por esta ética inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos 
com crianças, jovens ou adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de 
pôr ela lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educan-
dos em nossa relação com eles. Na maneira como lidamos com os conteúdos 
que ensinamos, no modo como citamos autores de cuja obra discordamos ou 
com cuja obra concordamos. Não podemos basear nossa crítica a um autor 
na leitura feita por cima de uma ou outra de suas obras. Pior ainda, tendo lido  
apenas a crítica de quem só leu a contracapa de um de seus livros (FREIRE, 
1996).

Se para a formação do educador e da educadora é preciso ética, inclusive nas relações 

que estabelecemos com as obras (teorias) e nossas práticas, é preciso também que percebamos 

nossa postura frente a essas teorias e práticas formadoras, a partir  do modo como dialogamos 

como estudantes. A crítica a visão absolutista, feita por Freire, questiona a postura do educa-

dor e da educadora quanto às ‘verdades’ não relativizadas, quando diz que:

Quem observa o faz de certo ponto de vista, o que não situa o observador em 
erro. O erro na verdade é não ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo  
e desconhecer que, mesmo do acerto do seu ponto de vista é possível que a 
razão ética nem sempre esteja com ele (FREIRE, 1996, p.14).
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A formação do educador e da educadora estabelece-se assim como uma “preparação”, no 

conjunto de uma “correção ética”,106 nas palavras do autor, que reside na capacidade de apren-

der e viver na diferença, na diversidade e na multiplicidade. Para além de uma percepção de 

respeito à convivência, Freire nos chama a uma compreensão profunda da natureza dos seres, 

inacabados e em busca do “Ser Mais”, vocação das mulheres e homens na produção de suas 

existências. 

Na  perspectiva da ação dialógica de professoras,  professores e estudantes para um 

potencial  de  mudança  de  um  contexto  produtivo  podemos  levar  a  repensar  outros 

componentes do sistema educacional, na medida que essas articulações passam a influenciar 

outros modos de fazer e pensar a educação em sala de aula e fora dela. Uma educação que se  

faz  pensando  fora  da  sala  de  aula,  para  discursos  que  se  estendem  em  uma  comunidade  

ampliada, gera reações.

Na proposta de um questionamento sobre  a postura política docente frente à demo-

cratização do saber, encontra-se o desafio da colaboração, da não possessão do método, da co-

munhão com os/as estudantes na construção e reconhecimento do que se conhece (FREIRE; 

GUIMARÃES; GADOTTI, 1985).

Ainda que haja a necessidade de reconhecer que as expectativas do exercício político 

muitas vezes estão além de suas possibilidades no espaço pedagógico, como aponta ARAÚJO 

(1998) é a partir dessas proximidades entre o pedagógico e o político que se faz necessário o 

pensamento de transformação da educação, principalmente no contexto universitário. 

Demo aponta que é preciso um compromisso de transformação do ensino superior bra-

sileiro, de uma educação excessivamente instrucional, de formação e treino com finalidade úni-

ca para o mercado e competitividade, para uma “aprendizagem efetiva, reconstrutiva e política”, 

na qual estudantes em sala de aula “participem ativamente da potencialidade disruptiva do co-

nhecimento, fazendo-o com mão própria”; que instituições assumam um compromisso de edu-

cação focado na pesquisa, de instituições e grupos, fomentando por iniciativas de autonomia e 

projeto coletivo; e com uma comunidade com participação na “trama globalizada do conheci-

mento”, a partir da produção de conhecimentos ‘diferenciais’  (2004, p. 77–78). Esses aspectos 

podem ser vistos de modo concreto como a “qualificação da população em termos de habilidade 

de saber pensar, participação, cultura e controle democrático” (DEMO, 2004, p. 78) e não ape-

nas como “vantagem competitiva” para o mercado, na sociedade neoliberal. 

106É possível pensarmos em uma crítica à terminologia por vezes determinista e normativa de Freire, como o termo 

usado. Todavia, é preciso imaginar um contexto possível de uso do termo, a partir de uma construção de uma nova 

ética, ou reconstrução, que nos permita evidenciar as contradições que vivemos e revivemos em sala de aula.
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 CAPÍTULO 6  AS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outra educação é possível: os desafios em 
aberto em Design de Interação

Há uma diferença radical entre treinar e formar. Não é somente uma 
questão semântica. Formar é algo mais profundo que simplesmente 
treinar. Formar é uma necessidade precisamente para transformar a 
consciência que temos, aumentar sua curiosidade intuitiva, que nos 
caracteriza como seres humanos. Onde há vida, há curiosidade – 
inclusive entre as árvores e os outros animais. Mas, no nosso caso, a 
curiosidade vai a outros níveis. Do ponto de vista da educação, uma das 
questões mais sérias com respeito ao presente imediato e ao amanhã é 
como formar pessoas de maneira que elas não se percam em meio às 
mudanças que a tecnologia vai criando.

Paulo Freire, 2000, p.73, Pedagogia da Solidariedade.

Apresento as considerações de uma jornada em trânsito, sinalizando as 
contribuições a uma trajetória de pensamento educacional em Design de 
Interação, a partir de um entendimento da necessidade de uma 
formação crítica, contextualizada histórica e socialmente e a partir de 
uma teoria educacional que gere consciência e ação.

Na trajetória dessa pesquisa, de encontros e rotas tão diversas e distintas de um “porto 

seguro” das práticas e teorias entendidas como ‘tradicionais’ em Design de Interação, foram vi-

venciadas e experienciadas grande parte dos entendimento que aqui apresento como uma edu-

cação crítica. Assumo, a partir de minha perspectiva de um coletivo, que essa trajetória vai mui-

to além do texto.  Documento  aqui  os fragmentos dessa vivência,  partindo das reflexões de 

“dentro e de fora” deste trabalho de pesquisa.

No subcapítulo [6.1] aponto para o fechamento desta pesquisa, a partir de uma revisão 

dos capítulos e objetivos específicos; na assunção dos reveses e barragens da pesquisa, a partir 

das decisões assumidas neste documento; [6.2] aponto para outras saídas e continuidades, no-

vas rotas a serem percorridas pelas contribuições que deixo a designers pesquisadores e por 
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fim [6.3] documento uma parte da rota vivida com os colegas do Grupo de Pesquisa – XUÊ, for -

te marca da minha trajetória e das parcerias produzidas durante o doutorado.

6.1 Dos caminhos percorridos  - sobre as rotas traçadas e percorridas

Em um terreno de mais perguntas que respostas, como aspecto metodológico das refle-

xões filosóficas em educação que pretendi estabelecer neste trabalho, organizo algumas ideias 

que parecem, por ora, as contribuições concretas a uma pesquisa sobre a educação em Design 

de Interação no nosso país.

Da investigação e mapeamento sobre a presença da educação em Design de Interação 

no Brasil, as contribuições residem, em primeiro, a um levantamento documental dos cursos de 

Design que pode ser tratado, no contexto, como um retrato dos cursos de Design no Brasil. Esse 

levantamento inédito tende a dar uma perspectiva – histórica, social, política – aos estudos fu-

turos e a outros levantamentos comparativos sobre os desdobramentos das áreas de Design, 

Computação e outras que vierem a assumir os espaços de estudo dos artefatos computacionais 

digitais. 

A crítica às transformações recentes dos currículos (pós anos 2000) e a possibilidade de 

um olhar para o que estamos produzindo hoje na educação em Design de Interação, por meio 

dos instrumentos oficiais – como IES, departamentos, professores – levaram a uma percepção 

comprovada pelos indícios que a presença da Computação,  por  meio da Interação Humano 

Computador – IHC, nas disciplinas e currículos existe e vai além. Traz consigo as incorporações 

de seus modos de pensar e projetar os artefatos, suas relações de entendimento da interação, 

seus modos de concepção dos usos e das pessoas envolvidas no processo - por meio dos conte-

údos disponíveis e dos temas de sua pauta de interesses. 

A partir desse espaço profissional negociado entre designers e programadores, a pres-

são por disciplinas relativas à experiência do usuário, a exemplo das comunidades emergentes 

em UX – e talvez dissidentes de um Design de Interação, pode ser um retrato de um Design que 

precisa encontrar um rumo para os discursos próprios, a partir de outras categorias emergen-

tes nos estudos de IHC – como aquelas que apontam para as interseccionalidades, do gênero, 

da raça, a cidadania, a ética, a cultura, para um currículo vivo – quem sabe, mais dialogal e espe -

rançoso para as futuras gerações.

Reforça-se também os discursos emergentes das tendências de um mercado profissional 

de fronteiras e das evidentes crises do trabalho que tanto a Computação quanto o Design têm  

em seus horizontes – de curto e curtíssimo prazo.
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Considerando o conceito de cultura a partir da teoria crítica, essa negociação também 

deve ocorrer nas áreas da computação, pois mesmo o IHC emergente pode não provocar inter-

ferências no pensamento projetual da Computação, continuando no seu papel à margem, como 

uma disciplina isolada e fragmentada, sem ação nos espaços onde o projeto se ‘cristaliza’. 

Refletindo sobre as utopias, sonhos e as possibilidades que uma educação para a espe-

rança, com a vivência de uma experiência em sala de aula com uma categoria humanista pre-

sente na obra do educador Paulo Freire, a contribuição reside em propor uma perspectiva de 

educação que resiste a uma lógica instrumental e se coloca a dialogar com as visões de tecnolo -

gia, ciência e cultura dos/as estudantes e também com suas perspectivas quanto ao futuro, ao  

sonho, a possibilidade de “serem mais”, de se afirmarem como transformadores da sociedade 

que os cerca. Para esse desafio, a formação docente presente nas trajetórias coletivas (aquelas 

marcadas pelos currículos e disciplinas) provavelmente não dá conta. Será que podemos nos 

permitir outras formações?

É certo que reside aqui o espaço do coletivo, da negociação com o espaço de fora de sala 

de aula e dos enfrentamentos que somente as vivências com as comunidades locais podem ofe-

recer ao docente. Os estudos das ações das extensões universitárias em Design de Interação é  

um espaço que reconheço, imprescindível para a compreensão da teoria educacional que trago 

nesta pesquisa e a partir da qual a teoria educacional faz algum sentido. Pretendo estabelecer 

aqui um diálogo futuro, considerando principalmente o cenário de uma educação popular em 

Design de Interação – mistura de sonho, utopia, projeto e o “inédito viável”.

Sobre o termo, o “inédito viável” de Freire, escrito em Pedagogia do Oprimido, trago al-

guns trechos das notas de Ana Maria de Araújo Freire na Pedagogia da Esperança, sobre as pos-

sibilidades de entendimento dos contextos onde aparece.

Para Freire, as mulheres e homens como corpos conscientes sabem bem ou 
mal de seus condicionamentos e de sua liberdade. Assim encontram, em suas 
vidas pessoal e social, obstáculos, barreiras que precisam ser vencidas. A es-
sas barreiras ele chama de “situações-limite”.  Os homens e as mulheres têm 
várias atitudes diante  dessas “situações-limite”:  ou as  percebem  como um 
obstáculo que não podem transpor, ou como algo que não querem transpor 
ou ainda como algo que sabem que existe e que precisa ser rompido e então 
se empenham na sua superação (2015, p.277, grifo meu).

Ao perceber esse cenário, das diversas barreiras que a educação e a profissão estabele-

cem, entendi que tomar aquilo ‘que incomoda’ poderia ser um passo frente a novas discussões,  

ampliadas, sobre conceitos que ainda não vi presentes nos textos e nas produções do campo. As 

práticas e recursos educacionais abertos que trago como contribuição são uma possibilidade 
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para esses enfrentamentos, orientados a um debate inicial de outras articulações – afinal, não 

há uma resposta sobre o que seja projetar para a esperança. Precisamos é dialogar sobre ela, 

compreender as barreiras impostas a nossas esperanças individuais e coletivas, entender que 

sonhos e utopias podem nos permitir transformar concretamente o cenário de desigualdades 

que se coloca – não como intransponível, mas como um processo, histórico, necessário.

No percurso concreto, estabeleci como ponto de inflexão os estudos das teorias críti-

cas, a partir de um referencial que amplia as interpretações e categorias de estudo para os es -

tudos da educação em Design de Interação.  Espero encontrar nas rotas futuras e encontros 

docentes as perspectivas que se apoiam em autores como Peter Mclaren e Henry Giroux, que 

ao meu ver, ainda têm muito a contribuir com um pensamento crítico em Design de Interação. 

Seus modos de trazer a complexa teoria crítica da escola de Frankfurt e de autores do marxis -

mo – de modo didático, pedagógico – são oportunidades a pesquisadores que querem encon-

trar categorias para os estudos culturais em Design de Interação, principalmente ao discutir in-

terseccionalidades. 

Mas é a partir do trabalho do educador Paulo Freire que vejo, neste breve incurso, os 

contentos para o pensamento de educadores e educadoras, que assim como eu, buscam um ca -

minho para lidar com as contradições da prática a partir da teoria. Os inúmeros aprendizados 

abertos  a  partir  de  Freire  permitem  explorar  caminhos  epistemológicos,  metodológicos,  de 

análise, de novas categorias e ainda, de inspiração pessoal para o pensamento docente. 

Sob o risco de assumir uma certa “instrumentalização da teoria educacional”, o uso das 

metodologias freirianas para a educação em Design pode ampliar outros escopos – mais críti-

cos e questionadores e menos produtivos – a partir das categorias de pensamento da pedago-

gia crítica.

Ainda é preciso falar que, dos caminhos percorridos, temos os desembaraços, as barra-

gens e os reveses. Ao encontrar e entender a necessidade desta abordagem em totalidade, tam-

bém deparei-me com a impossibilidade de aprofundar uma crítica sistemática à educação em 

Design, correlacionando as diversas áreas, os instrumentos, os discursos de educadores e pro-

fissionais, as vivências em sala de aula e outras formas de pesquisar – além das já inúmeras vivi -

das nessa pesquisa. Portanto, percebo muitas oportunidades de pesquisa a partir dos fios que 

puxei durante essa trajetória de estudo.

Também os aspectos técnicos e as competências formativas precisam ser vistas, à luz de 

uma teoria ampliada, questionando as percepções que temos dentro de áreas tecnológicas. Nas 

palavras de Freire
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Não importa em que sociedade estejamos, em que mundo nos encontremos,  
não é possível formar engenheiros ou pedreiros, físicos ou enfermeiros, den-
tistas ou torneiros, educadores ou mêcanicos, agricultores ou filósofos, pecu-
aristas ou biológos sem uma compreensão de nós mesmos enquanto seres 
históricos, políticos, sociais e culturais, sem uma compreensão de como a so-
ciedade funciona. E isto o treinamento supostamente apenas técnico não dá 
(2015, p.186).

6.2 Dos caminhos não percorridos – a carta mapa para novas viagens

A continuidade dos recursos educacionais propostos, como ponto de partida para um es-

tudo estruturado de outras categorias em Design de Interação – é certo como o ponto de parti-

da das contribuições futuras de imersão na obra freiriana. As categorias de uso e usuário apon-

tadas por Gonzatto (2018) e suas aproximações com uma educação que ensina o que é usuário 

a partir de outros conceitos, como a  amanualidade, são oportunidades da teoria freiriana em 

um estudo prático, exemplificado em categorias, que pode dar aporte a práticas em sala de aula.

Também localizado a partir de sua abordagem dialética do conhecimento, o educador 

Dermeval Saviani107 apresenta em sua obra as características de um pensamento progressista e 

libertário,  a  partir  do  que  será  chamada  a  Pedagogia  Histórico  Crítica.  A  crítica  de  Saviani 

aponta  que  o  processo  educativo  democrático  deve  levar  “da  desigualdade  à  igualdade”, 

considerando  a  “democracia  como  possibilidade  no  ponto  de  partida  e  a  democracia  como 

realidade  no  ponto  de  chegada”  (p.87).  Para  tanto,  é  preciso  que  educadores  assumam  e 

antevejam com clareza as diferenças entre esses pontos na realidade que trabalham, para que a 

ação educativa seja realizada e não se caia na pura ‘espontaneidade’ do processo. 

No exemplo do Saviani, “o aprendiz não é livre ao dirigir”, inferindo-se à prática de apren-

dizado da condução de um veículo, pois os atos envolvidos na prática precisam ser vivenciados 

em tal nível que permita suas reproduções. Assim, o autor quer dizer que uma tal liberdade pre-

tendida não se liberta da necessidade de um saber objetivo, sistematizado, orientado à prática.  

A liberdade, nesse sentido de Saviani, não significa “se livrar”, mas sim, dominar e internalizar 

certos aspectos, ou “superá-los”, a partir do sentido dialético, em uma disposição permanente 

de relação com o objeto de aprendizagem, ou seja, aquilo que se quer dominar, internalizar, su-

perar (2011, p. 18-19). 

Assim, é possível pensar que o conceito de domínio do saber, ou nos termos, a compe-

tência do saber, é um ponto necessário ao posicionamento pedagógico. O dilema da competên-

107Demerval Saviani (1944-) nasceu em Santo Antônio de Posse, SP, é filósofo por formação (Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da PUC/SP), atuando na educação em pedagogia e na filosofia da educação em diversas 

instituições brasileiras.
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cia técnica, segundo Saviani, é preciso ser revisto na prática pedagógica critica e de libertação,  

pois diferente do tecnicismo embarcado. 

No caminho do conceito de esperança, a partir de Mclaren e Giroux, a obra de Ernst Blo -

ch (1885-1977) a partir do livro “The Principle of Hope”, escrito entre 1938-1947 e publicado 

pela primeira vez nos Estados Unidos somente em 1986, pode permitir a investigação das pers-

pectivas que a utopia e sonho se produzem a partir do materialismo dialético, como potenciais 

de  superação  que  sonho  e  esperança  produzem  coletivamente  nas  sociedades.  O  conceito 

apresentado por Bloch de  not-yet-conscious, articulado no capítulo de livro de Mclaren e Gi-

roux  (1997), com as aproximações sobre o  Inédito Viável  de Freire feito pelos educadores da 

pedagogia crítica é uma aproximação filosófica inspiradora em tempos difíceis. 

No trabalho do autor Erich Fromm (1900-1980) entitulado “The Revolution of Hope: 

Towards a Humanized Technology”, de 1968, a oportunidade de aprofundar as reflexões sobre a 

natureza do conceito de esperança – a partir da perspectiva humanista e das relações com uma  

sociedade tecnológica – pode apontar para as resistências individuais de transformação pesso-

al, relativas a experiência humana terapêutica. 

A partir da breve incursão nas Teorias Críticas da Educação, interessei-me em especial  

nos estudos interseccionais, todavia não pude oferecer um retrato diminuto do que o tema tem 

alcançado nos estudos da área. 

6.4 Outras rotas percorridas: a vivência no Grupo de Pesquisa XUÊ

Recorro  ainda  a  outros  espaços  de  construção  possíveis  para  uma  educação  crítica, 

como aqueles que vivenciei e vivencio no Grupo de Pesquisa Xuê – Participação, Interação e 

Computação e por meio dele, nos últimos anos, no programa de doutorado. 

No evento IHC 2017 – Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Compu-

tacionais – Emoção e Movimento, realizado em Joinville SC, fomos proponentes do Primeiro 

Workshop “Culturas, Alteridades e Participações em IHC: Navegando ondas em movimento – 

CAPAihc2017”. 

A partir dos diálogos de fronteira com as preocupações e interesses constituídos nos es-

tudos culturais e na sociedade, em suas distintas perspectivas de IHC e Design de Interação, o 

propósito foi reunir pesquisadoras e pesquisadores para visibilizar tópicos relevantes aos estu-

dos e movimentos das populações e comunidades subalternizadas, as temáticas feministas, de 

gênero e sexualidade, de raça e etnia, os estudos decoloniais, bem como outras relações que 
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discutem as práticas de projeto, pesquisa, extensão e ensino sobre culturas, alteridades e parti-

cipação em IHC e Design de Interação. 

Além da proposta escrita, organização do evento e integrante do comitê científico, cria-

mos coletivamente no Xuê o conceito para o movimento e para as ondas, utilizada na comunica-

ção visual do grupo, como a proposta da Figura 30. 

A partir dos Anais do CAPAihc2017, os 13 artigos apresentados foram reeditados para a 

publicação de um livro em produção (para o qual contribuo com editoria e projeto gráfico) com  

data prevista de lançamento para o final de 2019. A proposta de continuidade do trabalho é lan-

çar novo edital para publicação em 2020, em ocasião do IHC2019.

No CAPA-IHC, um recorte do capítulo 2.0, que estava ainda em processo de levanta-

mento dos dados de campo: 

SILVA,  Claudia  Bordin;  MERKLE,  Luiz  Ernesto;  AMARAL,  Marília  Abra-
hão. Projetar  para a  Esperança:  Reflexões em design de  interação sobre a 
obra de Paulo Freire.  Em: Workshop CAPA - Culturas, Alteridades e Partici-

Figura 30-  Design gráfico das peças para o evento CAPAihc 2017. 

Fonte:  Fotografia e composição gráfica de minha autoria (2017) e performance de Leander de 
Oliveira (2017). Website de Patrícia Leite (2017).
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pação em IHC.  XVI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas 
Computacionais - IHC 2017. Joinville, outubro de 2017.

Na ocasião do IHC2017, tive a oportunidade de publicação em três espaços, que consi-

dero parte dessa trajetória de pesquisa.  No WE-IHC – Workshop de Educação em IHC, apre-

sentei um recorte do levantamento feito para o capítulo 3.1, sobre o Currículo Vivo:

SILVA,  Claudia  Bordin;  MERKLE,  Luiz  Ernesto;  AMARAL,  Marília  Abra-
hão. Currículo vivo e outros currículos: Reflexões para uma educação viva e 
aberta em Design de Interação. Em: Workshop de Educação em Interação 
Humano Computador WEIHC. XVI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Huma-
nos em Sistemas Computacionais - IHC 2017. Joinville, outubro de 2017.

Também tive a oportunidade de apresentação e pré-defesa do projeto de pesquisa em 

um Workshop de Teses e Dissertações em IHC, com diversas contribuições e incentivos a con-

tinuidade do trabalho:

SILVA,  Claudia  Bordin;  MERKLE,  Luiz  Ernesto;  AMARAL,  Marília  Abra-
hão. REA*DI: recursos educacionais abertos em Design de Interação, a partir 
das concepções de uma educação para a liberdade, para a autonomia, para a 
esperança e para a solidariedade. Em: Workshop de Teses e Dissertações em 
IHC - WTD-IHC.  XVI Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Siste-
mas Computacionais - IHC 2017. Joinville, outubro de 2017. 

Em Setembro de 2018, em parceria com Rodrigo Gonzatto, Luiz Ernesto Merkle e Marí-

lia Amaral, fui proponente da Atividade de Extensão “Encontros dialógicos em IHC 2018: Aber-

tos e para liberdade”, realizado no PPGTE- UTFPR Campus Curitiba, divulgados por redes soci-

ais e cartaz da Figura 31. Organizada por meio do Grupo de Pesquisa XUÊ, o evento teve como 

objetivo promover espaços de diálogo, interação e vivências com os temas  relativos a IHC e 

Design de Interação, sob a perspectiva dialógica e freiriana108. 

Também no evento tive a oportunidade de realizar uma versão reduzida da experiência 

de campo que retratei no capítulo 2, na ocasião chamada de “Esperanças do interagir: dinâmica 

a partir dos conceitos de esperança de Paulo Freire”, com as fotografias e registros dos docu-

mentos produzidos – como o da figura. Com a participação dos integrantes do Grupo XUÊ, a ex-

periência de diálogo foi um momento de conexão e conversas valorosas sobre nossas pesquisas 

individuais, nossas percepções sobre projeto e futuro, sobre o conceito de esperança pessoal e 

ainda, apontamentos coletivos sobre nossas ações como grupo. 

108 Nesta oportunidade, tivemos a grata oficina com a professora Natália Bueno (UTFPR Ponta Grossa) sobre “A 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e a prática em espaços de educação formal e não -formal”. A vivência prática 

da metodologia freiriana e as conexões com as teorias dialéticas apresentadas pela professora Natália foram 

imprescindíveis para as percepções e estudos que se seguiram sobre a obra do autor.
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Ao título do evento, finalizo este trabalho – um convite – vamos pensar os “outros mo-

dos” de interagir, do fazer e do viver com as tecnologias – e tentar viver os outros modos – na 

prática e no cotidiano, como nossos espaços de liberdade, valorosos e necessários na coletivi-

dade da educação e dos espaços onde ela se faz. 

Figura 31 - Cartaz do evento "Encontros dialógicos em IHC 
2018"

Fonte: Autoria própria (2018).
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE LEITURA PARA DESIGN DE INTERAÇÃO - 
PEDAGOGIA DA ESPERANÇA

PILOTO AGO/SET 2017 | Anotações sobre a Pedagogia da Esperança

Conexões parte 1: leitura reflexiva da obra

Reflexões Trechos e paginação - Paulo Freire

a reflexão sobre os passos 

que o levaram a escrever 

a pedagogia do oprimido: 

como reconstruir uma 

trajetória ‘reflexiva’?

meu tempo histórico: 

reflexões sobre a própria 

trajetória são muito 

importantes e precisam 

ser vistas e revistas. 

Como um professor 

reconta sua história de 

carreira\oficio?

“Os momentos que vivemos ou são instantes de um processo 

anteriormente iniciado ou inauguram um novo processo de 

qualquer forma referido a algo passado. Daí que eu tenha 

falado antes no ‘parentesco’ entre os tempos vividos que nem 

sempre percebemos, deixando assim de desvelar a razão de 

ser fundamental do modo como experimentamos em cada 

momento” (p.39)

mudança de profissão: de 

advogado ao chamado 

para educador no Sesi: o 

que podemos aprender 

com isso?

as relações entre escolas e 

famílias em áreas de 

fragilidade social: como 

pensar essas relações 

sob uma ótica da 

transformação social 

pela educação?

a necessidade de uma formação democrática da escola: 

permanente, de todos os níveis, científica e de caráter 

transformador. como isso é feito no ensino superior?

o castigo físico como ponto 

de partida sobre a 

reflexão da liberdade: 

“Era como se família e escola, completamente subjugadas ao 

contexto maior da sociedade global, nada pudessem fazer 

a não ser reproduzir a ideologia autoritária.
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até que ponto a opressão 

sofrida pelos pais 

trabalhadores infringe o 

limite da liberdade dos 

filhos? como essa relação 

se estende para a relação 

alunos-professores? 

p.29-30-31

o castigo e o julgamento 

moral da criança, em 

Piaget, como ponto do 

discurso de Freire em 

prol de uma relação 

amorosa e de diálogo 

entre pais e filhos

Reconheço os riscos a que nos expomos ao enfrentar 

problemas como este. De um lado, o do voluntarismo, no 

fundo uma espécie de idealismo brigão, que empresta à 

vontade do indivíduo uma força capaz de tudo fazer; de 

outro, do objetivismo mecanicista, que nega qualquer 

papel à subjetividade no processo histórico. 

Ambas estas concepções da história e dos seres humanos nela 

terminam por negar definitivamente o papel da educação. 

A primeira , porque atribui à educação um poder que ela 

não tem; a segunda, porque nega qualquer poder a ela.” 

(p.31)

o discurso do Sul - vou 

“suleá-los” P.33: a leitura 

do mundo minha e dos 

outros com quem 

trabalho. A atenção a 

palavra do outro: o 

discurso do pescador no 

auditório do Sesi, sobre o 

castigo nas crianças- 

memória marcada no 

“saber” do outro.

Sobre  o discurso do pescador:

“Na verdade, ele foi o ponto culminante no aprendizado há 

muito iniciado - o de que o educador ou  a educadora 

progressista, ainda quano, às vezes, tenha de falar ao 

povo, deve ir transformando o “ao” em “com” o povo. E isso 

implica o respeito ao “saber de experiência feito” de que 

sempre falo, somente a partir do qual é possível superá-

lo.” (p.39)

a percepção da 

desesperança e da 

tristeza versus a ideia de 

depressão (p.40): o que o 

“mal estar como objeto 

a chuva, a tristeza, o acinzentamento da realidade dos 

educadores e educandos: o que isso afeta o cotidiano 

escolar (se afeta)? o que isso afeta em nossas práticas 

educativas para a liberdade?
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de curiosidade e 

aprendizado de Freire, 

pode nos propor 

reflexões sobre a 

depressão? 

o reencontro com os 

elementos da infância 

em um processo de 

busca/cura: a 

“arqueologia” da dor 

seria o mesmo que revela 

as relações de opressão 

entre oprimidos e 

opressores, entretanto, 

não bastam para a macro 

realidade, nas estruturas 

socioeconomicas. 

“No fundo, eu vinha educando a minha esperança enquanto 

procurava a razão de ser mais profunda da minha dor. Para 

isso, jamais esperei que as coisas simplesmente se 

dessem. Trabalhei as coisas, os fatos, a vontade. Inventei a 

esperança concreta em que um dia me veria livre de meu 

mal-estar.” p.42

“(...) desnudar as tramas em que os fatos se dão, descobrindo 

sua razão de ser.” p.44

as questões do exílio: culpa, 

saudade, medo, temor, 

esperanças

“No fundo, é muito difícil viver o exílio, conviver com todas as 

saudades diferentes - a da cidade, a do país, a das gentes, a 

de uma certa esquina, a da comida - , conviver com a 

saudade e educá-la também. p.47”

trechos da p.48: “a capacidade crítica de mergulhar em uma 

nova cotidianidade.”

Sobre as lutas no: da 

democracia cristã ao 

governo ditatorial: 

reflexões sobre a 

articulação de forças 

progressistas e a 

tolerância - um esquerda 

rígida e autoritária não 

teve possibilidade de 

romper uma direita 

‘virulenta’.

p.50-53
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a Tarefa ‘primordial’da 

pedagogia da esperança: 

desenvolver a linguagem, 

emergente da própria 

realidade.

“Está aqui uma das questões centrais da educação 

popular- a da linguagem como caminho de invenção da 

cidadania.” (p.56)

como se dá a educação no 

educando, para Freire? 

descrição do ‘processo’ - 

p.65

Começa com:

“Minha experiência vinha me ensinando que o educando 

precisa se assumir como tal… 

… o de conhecer, o que implica reconhecer.

No fundo….conteúdos.

“O educando se reconhece conhecendo os objetos, 

descobrindo que é capaz de conhecer…

..educador progressista de seu colega reacionário.”

 (p.65)

a aderência do oprimido ao 

opressor: necessidade de 

tomar distância dele, 

localizá-lo fora de si - 

citando Fanon

o exemplo dos homens sobre Deus e o patrão - p.67 e 68

a escrita é precedida, por 

vezes, da fala e da 

reconstrução do 

pensamento durante a 

conversa e o diálogo. 

como se dá esse 

processo para cada um?

“O tempo de escrever, diga-se ainda, é sempre precedido 

pelo de falar das idéias que serão fixadas no papel. Pelo 

menos foi assim que se deu comigo. Falar delas antes de 

sobre elas escrever, em conversas de amigos, em 

seminários, em conferências, foi também uma forma de 

não só testá-las, mas de recriá-las, de repartejá-las, cujas 

arestas poderiam ser melhor aparadas quando o 

pensamento ganhasse forma escrita com outra disciplina, 

com outra sistemática. Neste sentido, escrever é tão re-

fazer o que esteve sendo pensado nos diferentes 

momentos de nossa prática, de nossas relações com, é tão 

re-criar, tão redizer o antes dizendo-se no tempo de nossa 

ação quanto ler seriamente exige de quem o faz, repensar 

o pensado, re-escrever o escrito e ler também o que antes 

de ter virado o escrito do autor ou da autora foi uma certa 

leitura sua.”
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Conexões parte 2:  relação dos temas apresentados e possibilidades de discussões e 

práticas educativas em Design de Interação (correlações)

Temas abordados no livro

Possíveis conexões dos temas abordados no 

livro  com práticas educativas e 

reflexões/práticas/teorias em Design de 

Interação

1. A vida de um exilado (p.21-69, e 

outras):

1. nas reflexões pessoais sobre 

“os sentimentos, desejos, 

razão, recordação, 

conhecimentos acumulados, 

visões de mundo, com a 

tensão entre o hoje sendo 

vivido na realidade de 

empréstimo e o ontem, no seu 

contexto de origem, de que 

chegou carregado de marcas 

fundamentais. (p.46)”

2. os aspectos culturais: “O 

respeito às diferenças 

culturais, o respeito ao 

contexto a que se chega, a 

crítica à “invasão cultural”, à 

sectarização e a defesa da 

radicalidade de que falo na 

Pedagogia do Oprimido, tudo 

isso é algo que, tendo 

começado a ser 

experimentado anos antes no 

Brasil e cujo saber trouxera 

comigo para o exílio, na 

memória de meu próprio 

corpo, foi intensamente, 

rigorosamente vivido por mim 

nos meus anos de Chile (p.61)”

1. Encontro com o Tema: os exilados, 

refugiados e outros expatriados* 

vivendo em Curitiba - quem são, como 

vivem, o que pensam, como se 

integram a comunidade local, como a 

comunidade local os vê e os integra, 

como os aspectos culturais são 

ressaltados na diferença com o 

local/regional, o que os locais 

aprendem com a cultura dos que aqui 

chegam, quais os desafios de 

integração.

1. papel educação formal: Como 

a universidade atua nesse 

sentido?quais as iniciativas 

institucionais? existem outras, 

autônomas, advindas dos 

professores e suas aulas? 

advindas dos alunos?  como Xs 

professorXs atuam nesse 

sentido? como as aulas 

poderiam abordar o tema de 

modo humanista?

3. quais as esperanças, utopias, 

sonhos possíveis de quem 

está nessa situação? 

reflexões 

2. Exercícios teórico-prático possíveis: 

1. Pesquisa sobre métodos 

trans/multi culturais: o que 

precisamos aprender para 
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cooperar e participar em 

projetos multi/transculturais?

2. no design de interação: quais 

as reflexões possíveis entre o 

DI e os exilados? Eles são 

potenciais usuários de algo? 

São produtores de algo? 

Consumidores de algo? Como 

se relacionam com 

computadores e artefatos 

digitais computacionais? 

2. Conhecendo uma comunidade 

de exilados\refugiados: 

conversa mediada entre o 

grupo;

3. Projetando com a 

comunidade: prática de 

desenvolvimento de recurso 

aberto sobre usos de  

artefatos digitais 

computacionais pela 

comunidade;

4. Experimentando/simulando: o 

que é viver no exílio? 

percepções culturais em DI 

sobre o tema. teatro, 

simulações, vivências.
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APÊNDICE B – VERSÃO DO ESTUDO GRÁFICO DIÁRIO DE REFLEXÕES

Fonte: Autoria própria (2016).
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APÊNDICE C – FOLHETOS DOS DIÁRIOS DE REFLEXÕES – VERSÃO FINAL

Recurso disponível no Repositório Institucional da UTFPR: 
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/ 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/
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APÊNDICE D –  GUIA DE ESTILO GRÁFICO – ESTRUTURA GRÁFICA DO FOLHETO
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APÊNDICE E – ESQUEMA VISUAL DE APRESENTAÇÃO
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APÊNDICE F – CARTA CONVITE E ACEITE (AUTORIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES)

Você já pensou sobre o papel da  esperança na sua vida pessoal? na 

vida das pessoas ao redor? E no design de interação?

Essa proposta tem intenção de levar você a experimentar “uma oficina sobre esperança e design de  

interação”,  por meio do pensamento do educador Paulo Freire. Para aproveitar essa experiência, 

basta estar aberto aos diálogos e se aventurar a experimentar algo novo. Você não precisa concordar 

com as afirmações - e claro, deve-se posicionar sobre a sua experiência, inclusive em não seguir as 

instruções ou fazer as reflexões. É com você. Mas caso aceite ir conosco nessa leitura, você terá vivi-

do e experimentado uma forma diferente de encontrar-se com o pensamento de um autor e ao final 

terá conhecido mais uma forma do design produzir conhecimentos e experiências vividas (no caso, 

dessa sonda cultural feita especialmente para o projeto).

Caso não queira participar,

devolva para o seu 

professor/professora.

 

Para seguir conosco. Ao final (daqui uma semana), teremos uma oficina para a aber-

tura das sondas e uma reflexão sobre o que a esperança pode nos dizer ao fazermos projetos de de-

sign de interação. Serão 2 horas de dinâmica, com café, biscoitos e muitas discussões sobre como 

podemos tornar nossas reflexões sobre esperança em recursos educacionais para projetos de intera-

ção. Ao final da oficina, nossa produção coletiva e colaborativa será disponibilizada abertamente, por 

meio de um vídeo documentário.

Quais os benefícios de participar dessa atividade?

• Aprender um pouco mais sobre a obra “Pedagogia da Esperança” e outras obras do 

autor Paulo Freire e sua influência na educação;

• Entender como podemos fazer design para tornar os projetos mais humanizados, de 

forma a refletir sobre as esperanças, sonhos e utopias das pessoas para quem e 

com quem projetamos;

• Conhecer (e participar ativamente) de uma ferramenta de design chamada ‘sonda 

cultural’, um método de pesquisa envolvente e voltado a cultura e às pessoas, em 

busca de respostas pouco triviais dos métodos convencionais de pesquisa,  como 

questionários ou entrevistas.
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Você precisa aceitar fazer parte dessa proposta:
[Seu nome por extenso completo] 

_________________________________________________________ aceito partici-

par dessa proposta de dinâmica de aula, envolvendo o preenchimento do kit \sonda cultural 

“uma semana de esperança” e a oficina do dia ______________. Fui informado que meus 

dados, informações, imagens e quaisquer outras produções de minha autoria serão tratados 

eticamente em pesquisa educacional, o que significa dizer: 1. meus dados serão anónimos; 

2.não serão utilizada minhas falas ou dados para afirmações generalizáveis ou descontextu-

alizadas; 3. minha sonda cultural será devolvida para mim, se eu assim quiser. 

[assinatura] _____________________________________________________ 

Essa atividade é parte da pesquisa de doutorado intitulada “REA-DI:  recursos educacionais 

abertos para design de interação”, da autora Claudia Bordin Rodrigues da Silva, aluna do Programa 

de Pós Graduação em Tecnologia PPGTE, linha Mediações e Cultura, da UTFPR - Universidade Tec-

nológica Federal do Paraná, Campus Curitiba.

Mais informações:  A pesquisadora está disponível para conversar e tirar dúvidas sobre a 

sonda cultural e a pesquisa. Entre em contato pelo clau.bordin@gmail.com , Ou visite o rea-di.tumblr.-

com para saber mais.

mailto:clau.bordin@gmail.com
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APÊNDICE G – DADOS DA PESQUISA – PAINÉIS VISUAIS DOS DIÁRIOS DE REFLEXÕES 
DOS/AS PARTICIPANTES
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APÊNDICE H – PLANEJAMENTO DA OFICINA

Material: 
Conjunto de slides de suporte para projeção
Paineis formato A1  e A0 coloridos para escrita
Canetas pretas
Fita crepe
Camera filmadora
Tripé
Café, Chá e Biscoitos(opcional)
---- 
Planejamento Geral:
2 a 3 horas de atividade
---
Antes da atividade: 15 minutos preparação do espaço
---
Perguntas prévias:
É possível discutir o tema esperança em projetos de interação?
Como podemos transformar reflexões subjetivas em recomendações de projeto?
Como podemos gerar sensibilidades sobre o sonho e esperança daqueles para quem/com quem 
projetamos?
---
Inicio da atividade: 
10 minutos: introdução, apresentação da oficina e da proposta final do REA
Slides e diálogo sobre as esperanças de cada um
vídeo 1 | compilado com o significado de esperança (3 min)

Dinâmica 01 | grupos de até 4 pessoas : 15 minutos: As esperanças de todos nós.
Uso de papel A1 para marcação das semelhanças e diferenças das percepções do grupo
01 pessoa para anotar, 01 pessoa para filmar a atividade.
No círculo central, anotar as palavras que mais aparecem nos diários pessoais. Ao redor, anotar 
os que aparecem com regularidade. Nas extremidades, anotar os que aparecem apenas 1 ou 2 
vezes.

15 minutos: discussões sobre as produções do dia 01 e 02.
Conjunto de imagens e frases para conversa com o grupo
Slides sobre a relação da cultura material com as esperanças e sonhos das pessoas
conjunto de imagens e frases para conversa com o grupo

15 minutos: discussões sobre as produções do dia 03
video 2 | trechos dos livros de Freire e imagens
categorias da esperança para Paulo Freire

PAUSA 

Dinâmica 02 | todos :  10 minutos: esperança e categorias - exemplos de aplicativos, sistemas, 
produtos
Slides contendo afirmações para a discussão como as 3 categorias podem ser vistas, em relação 
ao tipo de projeto: exemplo: para projetar um website social, poderíamos pensar a esperança 
como… 
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01 pessoa para anotar, 01 pessoa para filmar a atividade.

15 minutos: Projetar - o que é preciso levar em conta  quando falamos de esperança?  dia 04
- Slides sobre o modo de relacionarmos com as tecnologias:

Dependência, maravilhamento, exclusão e não-uso, desvios e apropriações.
-Slides falando sobre a relação das etapas gerais de um projeto (linha temporal de projetar):
Conceituar, Definir, Desenvolver, Testar, Produzir, Usar (planejado e desvios), Não-usar.
- Slides falando sobre a relaçã do projeto com o Futuro:
Qual futuro se quer projetar? Qual o inédito viável em projetos de interação?- dia 05

Dinâmica 03 | grupos de até 4 pessoas : 15 minutos : ‘requisitos’ Condições favoráveis e 
desfavoráveis para projetar para a  esperança
Lista das condições de projeto favoráveis e desfavoráveis para um projetar para a esperança: 
tabela
Separar nas categorias e ou/linha temporal de projetar

Discussão das conclusões da atividade: 15 minutos
Rodada de construção
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APÊNDICE I – VERSÃO COMPLETA (reduzida) DOS SLIDES DAS OFICINAS PET-COCE, BSI E 
DESIGN DIGITAL PUC-PR

Recurso disponível no Repositório Institucional da UTFPR: 
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/ 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/
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APÊNDICE J– LEVANTAMENTO PRELIMINAR ARTIGOS DO EVENTO P&D DESIGN 2018 A 
PARTIR DOS TERMOS DA BUSCA EM DESIGN DE INTERAÇÃO

Evento P&D 2018 13º Congresso Pesquisa e Desenvolvimento em Design

Ano 2018 Local Joinville SC Total Artigos Publicados 579
Total de Artigos Chave Sub-chave 
34

Artigo Autores do artigo Chaves e sub-chaves (palavras e 
termos)

Levantamento de Diretrizes de Interação Sonora 
para Aplicativos de Smartphones

QUARESMA, Manuela; 
MOTTA, Isabela; ARAÚJO, 
Manuella;

INTERAÇÃO; APLICATIVOS

O Caráter de Naturalidade da Interface Gestual 
na Perspectiva da Interação Homem-
Computador

MAIA FILHO, Inaldo A.; 
FREITAS, Sydney Fernandes 
de;

INTERAÇÃO; INTERFACE

Interação e cognição na construção de 
conhecimento em museus: o projeto A Voz da 
Arte.

RICCA, Diego Enéas Peres; 
MAZZILI, Clice de Toledo 
Sanjar;

INTERAÇÃO

Mouse adaptado - Proposta de tecnologia 
assistiva para o auxílio de pessoas com 
deficiência nos membros superiores na 
interação com computadores

Andrade, Stéphanie Maia 
Freire de; Silva, Tiago Barros 
Pontes e;

INTERAÇÃO

Necessidades de Interface para Facilitar a 
Colaboração em Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem

GUGLIANO, Bruna Ferreira; 
DA SILVA, Régio Pierre;

INTERFACE

Métodos ergonômicos para avaliação de 
usabilidade de interfaces web

PRANDINI, Marcos 
Benedicto; SANTOS, Flávio 
Anthero Nunes Vianna dos; 
NICKEL, Elton Moura;

INTERFACE; USABILIDADE; 
ERGONOMIA

Mobile Learning - Vilã ou Aliada dos Estudantes? 
Um estudo dos aspectos metodológicos de 
usabilidade de interfaces em dispositivos móveis

COSTA, Karolina; SANTOS, 
Flávio;

INTERFACE; USABILIDADE

Portal MOM – Morar de outras maneiras: 
inconsistências em design de interface

LIMA, Julyana; MUNIZ, 
Raissa; MONT’ALVÃO, 
Claúdia; SANTOS, Denilson; 
DINIZ, Raimundo;

INTERFACE

Proposta de fluxograma para design de 
interfaces digitais: um exemplo prático de como 
transformar informações de projeto em 
requisitos de função e conteúdo

TEIXEIRA, Júlio M.; 
HENRIQUE, Caroline D.; 
BRAGLIA, Israel A.; 
GONÇALVES, Berenice S.;

INTERFACE

Abordagem Semiótica à Inspeção de Interfaces: 
Um estudo de caso da plataforma TIM Tec

KIANE, Rayse; PERASSI, 
Richard;

INTERFACE

Estudo Comparativo de Instrumentos de 
Avaliação de Affordances no Contexto das 
Interfaces Web

JARDIM FILHO, Airton 
Jordani; LAUZER, Marshal 
Becon;

INTERFACE

Experiência do Usuário para Geração Conceitual 
de Interface de um Aplicativo de Transporte 
Público Coletivo

CARREIRO, Elioena 
Menezes; NUNES, Isabella 
Priscila Pereira; DEMAISON, 
André Leonardo;

INTERFACE; USUÁRIO

Avaliação De Usabilidade Em Interfaces Web: 
Processos Para Criação De Heurísticas 
Específicas

BERTAGNOLLI, Bruno; 
MAGER, Gabriela; SANTOS, 
Flávio Anthero Nunes 

INTERFACE; USABILIDADE
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Vianna;

Comparação de Métodos de Avaliação de IHC 
sob a Perspectiva do Autor da Interface

SANTOS, Rafael Dias; SILVA, 
Bruno Santana da;

INTERFACE; IHC

Interfaces e usabilidade: organização de 
critérios para avaliação

MARIZ, Lorena Karen 
Praxedes; BASTOS, Helena 
Rugai;

INTERFACE; USABILIDADE

Experiência do Usuário (UX): Análise 
Bibliométrica de publicações sobre a Avaliação 
de Desempenho da UX

DEMILIS, Marcelo P.; 
MATOS, Lucas S.; ENSSLIN, 
Sandra R.; MERINO, Giselle S. 
A. D.;

EXPERIENCIA; USUARIO; UX

Metodologia para avaliação de experiência do 
usuário em periódicos científicos

PASSOS, Jaire Ederson; 
SILVA, Tânia Luisa 
Koltermann;

EXPERIENCIA; USUARIO

Os desafios do design centrado no usuário para 
validação de um sistema informatizado em 
Universidade Pública

MARTINS, Anny Caroline 
Castelo Branco; FALCÃO, 
Franciane da Silva;

USUARIO

Design de experiências aplicado à pesquisa: um 
método exploratório de pesquisa centrada no 
usuário

SZABLUK, Daniela; BERGER, 
Ana Von Frankenberg; 
CAPRA, Andréa; OLIVEIRA, 
Manuela Ferreira de;

EXPERIENCIA, USUARIO

Computação Vestível em Produtos de Moda: 
uma abordagem centrada no usuário

WICK, Carla Feder; 
CAVALCANTI, Anna L. M. S.;

USUÁRIO

Métodos analítico e participativo para avaliação 
de usabilidade: estudo comparativo

REIS, Priscila Câmara; 
BASTOS, Helena Rugai;

USABILIDADE

Avaliação da usabilidade de um portal de 
comercialização para agricultura familiar

SIMÕES, Aliana Pereira; 
AOKI, Pierângeli Cristina 
Marim;

USABILIDADE

Interface para aplicativo mobile: um relato de 
projeto envolvendo equipes de design e 
engenharia

Moratelli, Thais C.; Silva, 
Vitor A.; Gonçalves, Berenice 
S.; Fadel, Luciane;

INTERFACE; APLICATIVO

O perfil do UX designer: um panorama da visão 
do mercado de trabalho

Souza, Bárbara; Quaresma, 
Manuela;

UX DESIGNER

Análise Semiótica da Linguagem Visual da 
música-aplicativo “Moon” do Álbum-aplicativo 
Didático “Biophilia” da Cantora Björk

SALVARIO, Willian Batista; 
VILELA, Thyenne Veiga;

APLICATIVO

Aplicativo de Desdobramento das Funções da 
Qualidade (QFD) Utilizando Conceitos de 
Programação Orientada a Objetos

PINHEIRO, Rogélio Carpes; 
VIARO, Felipe Schneider; 
TEIXEIRA, Fábio Gonçalves; 
SILVA, Régio Pierre da;

APLICATIVO

Avaliação sistêmica da potencialidade de 
aplicativos (softwares) no ensino da expressão 
gráfica utilizando mapas conceituais

OURIVES, Eliete Auxiliadora 
Assunção; FIGUEIREDO, Luiz 
Fernando Gonçalves de; 
VIEIRA, Milton Luiz Horn; 
ANDRADE, William Machado 
de; NISHIDA, Jonathan Ken; 
PEIXOTO, Vírgilio Vieira; 
FIGUEIREDO, Attilio Bolivar;

APLICATIVO

Uma perspectiva semiótica para a comunicação 
aumentativa e alternativa (CAA): análise de um 
aplicativo assistivo.

SOARES, Kamyla Lemes; 
SCÓZ, Murilo; MAGER, 
Gabriela Botelho;

APLICATIVO
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Uso de aplicativos como tecnologia assistiva de 
comunicação no ambiente educacional

MENDES, Edilene; 
BENEVIDES AMORIM, 
Fabiana; BATISTA, Lisandra; 
BARBOSA, Gabryelle; 
NAKAYAMA, Gabriela; 
MARTINS, Laura;

APLICATIVO

Estudo para desenvolvimento da Interface de 
um Aplicativo para Vegetarianos: estímulo aos 
novos adeptos

GONÇALVES, Amanda 
Cristina; SNIKER, Tomas 
Guner;

INTERFACE; APLICATIVO

Proposta de aplicativo de wayfinding para a 
Universidade da Região de Joinville - Univille

BERRI, Maria Eduarda; 
POZZA, Fernanda;

APLICATIVO

She – Aplicativo Móvel Para Mulheres Obterem 
Informações E Ajuda sobre Abusos

Andrade, Amanda Carolina 
Moreira de;

APLICATIVO

Interface para aplicativo mobile: um relato de 
projeto envolvendo equipes de design e 
engenharia

Moratelli, Thais C.; Silva, 
Vitor A.; Gonçalves, Berenice 
S.; Fadel, Luciane;

APLICATIVO
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APÊNDICE K– LEVANTAMENTO PRELIMINAR ARTIGOS DO EVENTO CIDI 2018 A PARTIR 
DOS TERMOS DA BUSCA EM DESIGN DE INTERAÇÃO

Evento CIDI 2017 - CONGIC 2017 8º Congresso Internacional de Design da 
Informação / 8º Congresso Nacional de Iniciação Científica em design da informação

Ano 2017 Local Natal RN Total Artigos 
Publicados 
152Total Artigos 
Chave ou Sub-
chave 13

Artigo Autores do artigo Chaves e sub-
chaves (palavras e 
termos)

Influência da cor na interpretação de ícones 
de interação utilizados em aplicativos de 
relacionamento

Castro, Bruno Lucena de; Pereira, Carla;
INTERACAO

Paradigmas da interação nas mídias 
computacionais

Ranoya, Guilherme; INTERACAO

Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade e Interação Humano- 
Computador uma análise de artefatos 
digitais

Lopes, Danielly A.; Silva, Fellipe R.; INTERACAO

Avaliação da usabilidade da interface de um 
aplicativo para a instrução de princípios 
fotográficos

Amaral, Ana Leticia Oliveira do; Gonçalves, 
Berenice Santos;

INTERFACE

Da invisibilização à visualização: interfaces 
para compreensão de transformações 
espaço-temporais

Fialho, Thiago Alfenas; Santos, Roberto 
Eustaáquio dos; Gonçalves, Rodrigo S. 
Marcandier;

INTERFACES

Ergonomia e Design da Informação em 
ambientes virtuais de aprendizagem e seus 
impactos na prática docente do ensino 
superior: estudos na interface da Turma 
Virtual do SIGAA

Grilo, André; Marques, Thiago; Fernandes, 
Laura; Gentile , Gabriela;

INTERFACES

O software ereader como interface para a 
leitura ativa em smartphone Oliveira , Alexandre; Gonçalves, Berenice;

INTERFACE

Desenvolvimento da interface gráfica do 
aplicativo “Design todo dia”: uma ferramenta 
de gerenciamento de hábitos e tarefas para 
designers

Araújo , Daiana; Nicolau, Raquel; INTERFACE

O processo do design de interface para um 
gerenciador pessoal de tipos online

Koblinger , Mônica M.; Kupczik, Vanessa; INTERFACE

Ombro amigo: Design de interface de portal 
web destinado a pacientes e indivíduos 
envolvidos com transtorno depressivo

Pereira, Gabriella Rebouças Freire; Rosa, 
José Guilherme da Silva Santa;

INTERFACE
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Diretrizes de usabilidade e acessibilidade 
para design de interfaces para usuários 
idosos

Ferreira, Alinne Victória Martins; Ferreira, 
Lara Maria Almeida; Paiva, Anselmo Cardoso 
de; Maia, Ivana Márcia Oliveira;

INTERFACE; 
USABILIDADE; 
ACESSIBILIDADE

Avaliação de acessibilidade e usabilidade de 
provadores virtuais por deficientes visuais - 
um estudo de design centrado no usuário

Rocha, Andrea Pereira; Chalegre, Virgínia 
Carvalho;

USUÁRIO; 
USABILIDADE; 
ACESSIBILIDADE

Análise das relações emocionais de 
aprendizado no uso de smartphones por 
usuários com mais de 50 anos

Rodrigues, Renan Rabay; Goya, Julia Yuri 
Landim; Goya, Paula da Cruz Landim;

USUÁRIOS
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APÊNDICE L - LEVANTAMENTO PRELIMINAR ARTIGOS DO EVENTO ERGODESIGN 
DESIGN 2018 A PARTIR DOS TERMOS DA BUSCA EM DESIGN DE INTERAÇÃO

16° ERGODESIGN USIHC – Congresso Internacional de Ergonomia e Usabilidade 
de Interfaces Humano Computador

Ano 2016 Local Florianopolis 
SC 

Total Artigos Publicados 
60

Total Artigos Chave ou Sub-chave

Artigo Autores do artigo Chaves e sub-chaves 
(palavras e termos)

Teorias, abordagens, metodologia

VALORES HUMANOS 
NO DESIGN DE 
INTERAÇÃO: 
PROJETANDO 
TECNOLOGIAS 
INTERATIVAS PARA 
INCENTIVAR A 
RECICLAGEM  [grupo 
Experiência do usuário 
e interfaces digitais – 
15 artigos] 

Nunes, Luciana; 
Mont’Alvão, Claudia;

DESIGN DE 
INTERAÇÃO

Ecofeedback e comportamento 
positivo (FROEHLICH, J. E. Sensing 
and Feedback of
Everyday Activities to Promote 
Environmental Behaviors. 
Washington, 2011, 381f. Tese 
(Doutorado em Ciências da 
Computação) Department of 
Computer Science and Engineering 
– University of Washington.)

Valores motivacionais e teorias da 
motivação (SCHWARTZ, S. H. 
Universals in the content and 
structure of values: Theoretical 
advances and empirical tests in 20 
countries. Em M. P. Zanna (Ed.). 
Advances in Experimental Social 
Psychology, vol. 25, 1992, p.1-65.)
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APÊNDICE M – PRÁTICAS E RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS – CODIFICAÇÃO E 
DECODIFICAÇÃO DE IMAGENS

Recurso disponível no Repositório Institucional da UTFPR: 
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/ 

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/
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ANEXO A – PLANILHA DE BUSCA PARAMETRIZADA NO PORTAL E-MEC A PARTIR DA 
BASE DE DADOS DOS CURSOS  - ANOS DE 2016-2018

Recurso disponível no Repositório Institucional da UTFPR: 
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/

http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/

