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Resumo 

 

Apresente pesquisa pretendeu analisar a política pública de educação 

patrimonial focalizada na participação popular, via análise das propostas 

desenvolvidas e aplicadas pela metodologia do Inventário Participativo. Para 

desenvolver esta pesquisa aplicamos a análise documental como metodologia. Como 

objetivo aspirou se construir visualidades sobre pontos, possíveis, de contatos 

existentes entre as operações realizadas pelos profissionais do designer educacional 

e operações realizadas em projetos de construção de inventários do patrimônio 

cultural é o que se pretende realizar aqui. A educação patrimonial deixou de ser uma 

metodologia de conscientização e se apresenta como campo de atuação 

interdisciplinar que coloca o patrimônio como instrumento/recurso de reconhecimento 

e afirmação das referências culturais numa perspectiva social. Suas práticas colocam 

os sujeitos sociais como elaboradores das políticas culturais, via valorização das 

interações entre as dimensões da vida cotidiana e bens culturais e na 

desmaterialização dos itens e processos historicamente sacralizados para uma prática 

de patrimonialização das diferenças. Ressaltamos que a educação patrimonial 

reestabelece nos indivíduos à noção de bem público comum e recria a percepção 

cidadã sobre o que é um bem público comum nos atores sociais e geram as condições 

objetivas para a participação política e a participação democrática dos indivíduos 

perante sua comunidade, portanto se demonstra como instrumento potente para as 

políticas publicadas. Busca-se identificar a existência de aderência profissional do 

designer educacional em cenários distantes ao EAD, isso é, os conceitos e as 

características que definem o profissional do designer Educacional. Aplica-se, então, 

os elementos de metodologia projetual (design sistêmico) com base no modelo 

metaprojetual, para a problematização das habilidades e competências criativas, 

comunicacionais e interpessoais do designer educacional. 

 

 

Palavras-chave: Educação patrimonial. Designer educacional. Participação popular. 

Coesão social. 
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Resumo na língua estrangeira 

 

This research aimed to analyze the public policy of heritage education focused 

on popular participation, through the analysis of proposals developed and applied by 

the methodology of the Participatory Inventory. To develop this research we applied 

document analysis as a methodology. As an objective, it aspired to build visualities on 

possible points of contact between the operations carried out by educational designer 

professionals and operations carried out in projects of construction of inventories of 

cultural heritage is what is intended to be carried out here. Heritage education is no 

longer a methodology of awareness and presents itself as an interdisciplinary field of 

action that places heritage as an instrument/resource of recognition and affirmation of 

cultural references in a social perspective. Its practices place social subjects as 

creators of cultural policies, through the valorization of interactions between the 

dimensions of daily life and cultural goods and in the dematerialization of items and 

processes historically sacralized for a practice of patrimonialization of differences. We 

emphasize that heritage education reestablishes in individuals the notion of common 

public good and recreates the citizen's perception of what is a common public good in 

social actors and generates the objective conditions for political participation and 

democratic participation of individuals in their community, therefore proves to be a 

powerful instrument for published policies. It seeks to identify the existence of 

professional adherence of the educational designer in scenarios far from distance 

learning, that is, the concepts and characteristics that define the Educational Designer 

professional. The elements of project methodology (systemic design) are then applied, 

based on the meta- projectual model, to question the creative, communicational and 

interpersonal skills and competences of the educational designer. 
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1.Introdução 

 

A presente proposta joga foco na atuação profissional do designer educacional, 

dando destaque a possíveis interseções entre os campos da educação, cultura e 

gestão pública. Pretende-se mapear possíveis contribuição deste profissional junto a 

projetos de elaboração dos Inventários de Bens do Patrimônio Cultural1, que utilizam 

a metodologia do inventário participativo2 mediado por tecnologia. 

Construir visualidades sobre pontos, possíveis, de contatos existentes entre as 

operações realizadas pelos profissionais do designer educacional e operações 

realizadas em projetos de construção de inventários do patrimônio cultural é o que se 

pretende realizar aqui. 

Percebemos que a noção de Nacional formatando as identidades é, hoje, 

claramente entendida como elementos de um sistema de representação cultural que 

produz sentido simbólico (Hall, 2003). Pensar a tensão entre global e local na 

transformação das identidades coloca no centro das reflexões a questão do 

pertencimento como mecanismo e instrumento de equilíbrio entre pressões das 

diferenças, da alteridade e das identidades culturais. As formas e como os cidadãos 

participam na vida cultural de suas comunidades é questão central para o 

desenvolvimento de soluções equitativas para as atuais Nações e modelo a ser 

implementado de forma institucional para as atuais agendas de Gestores Públicos. 

Notadamente o desenvolvimento humano é compreendido pelo indivíduo por 

meio da percepção, da vivência e da ressignificação dos papéis sociais assumidos 

coletivamente e a criação cultural é instrumento referencial para uma percepção 

cidadã. Portanto o acesso às fontes culturais e o pleno exercício dos direitos culturais, 

são mecanismos concretos que favorecem o fortalecimento de uma cidadania ativa e 

vinculada aos valores de respeito e compreensão do viver junto. 

A inquietação sobre o potencial formativo da educação patrimonial para criar 

 
1 No Brasil o Patrimônio Cultural é fruto de uma leitura Antropológica, ao qual o ato legal regulamentou os itens a 

serem protegidos e preservados, que segundo a Constituição Federal no artigo 216º o define como: Os bens de 
natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, I- as formas de expressão; II- os modos de 
criar, fazer e viver (...). 
2 O inventário de bens é um conceito-chave no campo da preservação do patrimônio, pois se constitui como 

processo e produto da sistematização de dados que identifica, descreve, classifica os bens, garantindo sua 
preservação. Um inventário participativo possui o mesmo objetivo, porém somado a isso se tem o objetivo de 
mobilização e sensibilização, pois adota como prática a construção coletiva para a manutenção das referências 
culturais construídas e ligadas à presença, ação e definições dos grupos sociais que ocupam o território. Ele é 
uma ferramenta do campo do patrimônio e da museologia social e um instrumento de estímulo aos grupos locais, 
os detentores, para que identifiquem, selecionem, registrem, e difundam o que é mais significativo para a memória 
e história social. 
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percepção de cidadania, via compreensão sobre o que é um bem público comum nos 

atores sociais e gerar participação política e democrática dos indivíduos perante sua 

comunidade, norteou o olhar para a busca de experiências em políticas públicas para 

educação cidadã. Concebendo a educação patrimonial como um processo indutor do 

desenvolvimento humano e fomentador das liberdades culturais em uma nação 

diversa despertou a curiosidade em aproximar as práticas profissionais do designer 

educacional. 

Busca-se identificar a existência de aderência profissional do designer 

educacional em cenários distantes ao EAD, isso é, não se investiga aqui ações de 

modelagem de conteúdo (material didático e recursos educacionais) ou de apoio 

técnico operacional (auxílio a professores e tutores) em projetos de desenvolvimento 

de produtos educacionais que podem ou não utilizar ambientes virtuais, ou mesmo se 

vincular a EaD. 

Utiliza-se aqui a abordagem da Gestão do Design aplicado ao Design de 

Serviços como referencial para o desenvolvimento dos procedimentos de análise e 

observação. Foca-se na problematização sobre a estrutura de processos operacionais 

em prestação de serviço, como parâmetro que atendem as especificidades e 

necessidades da presente proposta desenvolvidas neste trabalho. 

O exercício aqui proposto é o de jogar luz em meandros pouco visíveis do 

Campo de atuação do Designer Educacional. Ao se desenhar a proposta, notou-se 

que ao deslocarmos o olhar, para o fazer prático profissional (exercício das funções 

de trabalho em si) e se afastar da reflexão sobre campo de conhecimento do Design 

Educacional (debate teórico) evitar-se-ia reforçar a torre de marfim3  sobre o histórico 

debate entre o instrucional e o educacional4 que circundam as buscas pela origem 

deste ofício no Brasil. 

Aqui vale ressaltar que o deslocamento do olhar para elementos relacionados 

as funções de trabalho do designer educacional torna inevitável refletir sobre a 

 
3 A expressão designa o ambiente intelectual no qual pesquisadores apresentam questionamentos científicos 

desvinculados de preocupações práticas do dia-a-dia. Para maior aprofundamento sobre o tema ver reflexão sobre 
aplicabilidade e uso da pesquisa desenvolvida por Hartmut Günther em Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa 
Quantitativa: Esta É a Questão? 
4 A produção teórica do campo aponta questões de divergências terminológicas para aplicação da nomenclatura 

tanto do conceito quanto do profissional. Notou-se o uso de outras terminologias, como Instrução Programada, 
Tecnologia Instrucional, Tecnologia Educacional, Design Instrucional, para elaborações teóricas e o uso de termo 
como professores que desenvolviam seu próprio material, especialistas em IP, projetistas de Tecnologia da 
Informação, Programadores de Ensino, Designer Instrucional, Designer Educacional. Para maior detalhamento 
sobre o tema ver MACEDO, Cíntia Costa. O designer instrucional e o designer educacional no Brasil: identidade 
e prática em uma visão educacional. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Florianópolis, 2019. 
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reconfiguração do mercado de trabalho frente ao avanço na automação e do 

progresso tecnológico, essa, sem dúvida, é uma temática que exige extenso debate e 

grande aprofundamento quanto a suas consequentes precarizações5 do trabalhador 

em geral e do trabalhador da educação6 em especifico, sobretudo quando refletimos 

sobre os efeitos e consequências sociais do pós-pandemia de Covid 19. Não iremos 

nos debruçar sobre essa temática de forma direta, e sim como pano de fundo, isso é, 

um elemento que compõe o cenário que estrutura e justifica a inclusão do designer 

educacional junto aos trabalhadores do ensino7. 

Aplica-se, então, os elementos de metodologia projetual (design sistêmico) com 

base no modelo metaprojetual, não um método projetual (design funcionalista e 

styling), visto que o enfoque proposto não vislumbra um produto e suas formas, pelo 

contrário, se dedica a questionar o universo da empregabilidade do designer 

educacional em ambientes que demandam habilidades e competências específicas e 

pouco usuais, e até distantes das esperadas, do chamado campo de trabalho do 

Designer Educacional. 

O objeto analisado se situa na problematização das habilidades e 

competências criativas, comunicacionais e interpessoais do designer educacional 

quê, mercadologicamente, são chamadas de habilidades sociais para as atuais 

demandas de mercado. Não se pretende aqui refletir exaustivamente sobre tal 

 
5 Precariedade do trabalho pode ser definida como resultado de um processo de constante desvalorização de 

determinadas ocupações, nas hierarquias sociais, para níveis inferiores e insatisfatórios de redistribuição material 
e simbólica. – Processo crescente e continuo de destituição identitária que culmina com uma maior precarização 
do trabalhador, via processo do trabalho – que impõem uma divisão/separação da concepção e de execução do 
trabalho, fruto da dinâmica histórica. 
6 Não podemos deixa de pontuar que a atratividade da carreira docente é hoje uma questão preocupante no 

mundo. No caso brasileiro, com suas carências históricas decorrentes do sub-financiamento, o estado mínimo e o 
gerencialismo que instituíram uma escola pública de massa que não atingiu suas funções de instituição promotora 
dos direitos educacionais, e que, portanto, torna a realidade profissional do professor uma categoria precarizada 
estruturalmente. Vale ressaltar que “a expansão dos cursos on-line – principalmente semipresenciais ou a distância, 
na última década – não foi acompanhada da correspondente preocupação com a qualidade pedagógica. Ao 
contrário, a maior parte dos investidores correu para a EAD por considerá-la um negócio atrativo, que reúne alta 
rentabilidade e amplo alcance” (KENSKI, 2015, p 28). 
7 Vale aqui pontuar que estamos vivenciando uma nova divisão social do trabalho docente como resultado da 

configuração da EaD no Brasil. A precarização das condições de trabalho, materializados pelas condições salariais 

e de trabalho nas instituições de ensino têm atingido de forma acentuada a vida do professorado. O precariado 
docente acentuou-se com a expansão do ensino superior privado, a partir dos anos 1990, agravou-se com o 

avanço da modalidade EaD, sobretudo com o surgimento de grandes grupos educacionais privados e um profundo 

processo de acentuação da mercantilização do ensino no Brasil, nos anos 2000, visto que empresários do setor 
encontraram caminhos para potencializar seus lucros ao implantar essa modalidade escalável. Agora que 

vivenciamos a fase pós-pandemia de Covid 19 esse cenário ganha novas tonalidades e se expande para os níveis 

básicos da escolarização brasileira. No Ensino a Distância os custos com prédios, mobiliários e equipamentos são 
menores e a fragmentação do trabalho exercido pelos professores passa a ser substituída por funções menos 

especializadas, isso é, novos profissionais de suporte (chamadas de equipe multidisciplinar) com custo salarial 

menor e funções-atividades de atendimento de contingentes de alunos maiores em relação ao ensino presencial, 
um destes profissionais é o designer educacional. 
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questão, nem desenvolver investigações aprofundadas, porém, a constatação que ao 

se propor um deslocamento de olhar do produto para o serviço, essa pesquisa sofreu 

consequências metodológicas, que levaram a um enfrentamento sobre temas 

consagrados, sobretudo em relação ao como se compreende e se define o ofício 

designer educacional. Estas definições são apresentadas pelas pesquisas do próprio 

campo do Design Educacional, confirmadas por profissionais e consolidadas pelo 

mercado de trabalho. Assim, o processo aqui percorrido é o de simular possíveis 

soluções para a ampliação sobre o mercado de trabalho, para tal profissional, em 

cenários não escolares. 

Os contornos de pesquisa aqui desenhados conduzem o olhar para um design 

especulativo, que pretende dialogar com demanda reais, e em segmentos (órgãos 

públicos e empresas privadas) que procuram por perfis profissionais detentores de 

habilidades comunicacionais, interpessoais e criativas para intervenções em situações 

complexas da sociedade e que demandam cruzamentos metodológicos entre os 

campos culturais, sociais, educacionais, gerenciais e gestão pública. 

Do ponto de vista do desenho metodológico desenvolvido, partimos do 

pressuposto que a proposta desenhada se situa em palcos de complexidade, 

que objetiva dialogar com elementos, que em sua natureza, possuem atributos 

intangíveis e imateriais em relação aos bens de produção. Naturalmente a 

metodologia até então aplicada, no campo do Design, para o desenvolvimento de 

produtos, se realiza com base em referências a um formato e a uma forma objetiva e 

linear de metodologia projetual, isso é, de um cenário estático para proposições de 

soluções. Com etapas que passam pela 

delimitação precisa do mercado e do consumidor, o briefing, o custo e o preço 

do produto, os possíveis materiais a serem utilizados, as referências da ergonomia 

antropométrica, a viabilidade fabril e uma estética com tendência para o equilíbrio e a 

neutralidade (MORAES, 2010, p. 65). 

A metodologia convencional que organiza e dirige os rumos de projetos, como 

os aplicados tradicionalmente nos Campos do Designe e do Design Educacional, aqui 

é trabalhada por uma ótica, mais aberta, não apenas voltada para as questões do 

produto em si, usa-se aqui o modelo metaprojetual quês 

e consolida por intermédio da formatação e prospecção teórica que precede a fase do 
projeto, quando se elaboram um ou mais cenários por meio de novas propostas 
conceituais (concept), destinadas a um novo produto ou serviço, ou à efetuação de 
análises corretivas (diagnose) em produtos e/ou serviços já existentes [...] Os 
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designers, por vezes, trabalham na perspectiva de cenários, em vez de atuar de forma 
pontual para resolver o problema de cada fase linear do processo metodológico Nesse 
sentido, a ação de conhecimento e de análise prévia da realidade existente (cenário 
atual) ou prospectada (cenário futuro) fazem plenamente parte do processo de design. 
[...] o metaprojeto explora toda a potencialidade do design, mas não produz output 
como modelo projetual único e soluções técnicas pré-estabelecidas, mas um articulado 
e complexo sistema de conhecimentos prévios que serve de guia durante o processo 
projetual (MORAES, 2010, p. 66). 

Para o desenvolvimento de nossa prospecção teórica, isso é, para a construção 

de nosso sistema de conhecimentos prévios, etapa da empatização, que sirva de 

suporte para potenciais futuras elaborações de produto. Em nosso caso, em futuros 

serviços. 

A pesquisa realizada é de natureza teórica, com abordagem exploratória, e teve 

como ferramenta a análise documental e a revisão bibliográfica como base, pois, são 

importantes instrumentos para consolidação de referencial que apresenta os 

conceitos e as características do profissional do designer educacional como um 

profissional da educação e atuante em projetos de educação em EaD (MACEDO, 

2019; SILVA, 2017; GABARRONE, 2017; IDEIÃO, 2017; SILVA, 2014; NOGUEIRA, 

2012; MARTINS, 201; PEREIRA, 2011). 

Procuramos, também, buscar referências que abordem as definições sobre 

campo do design educacional em relação a seu ofício prático (KENSKI, 2015; 

MOREIRA, 2009; WANG e outros, 2021; ROMISZOWSKI, 2002), com foco, também, 

nas produções vindas de entidades regulatórias e prescritivas8. 

Como caminho de análise, pesquisaremos “editais” e/ou “chamada” de 

aberturas de vagas para contratação do designer Educacional, observando e 

descrevendo as exigências declaradas para o cargo e problematizando, em relação a 

prescrição teórica e regulatória formulada, possíveis impedimentos e eventuais 

aberturas para sua atuação prática profissional em atividades de elaboração do 

inventário de bens culturais. Construindo, assim, o perfil do profissional na área de 

design educacional em um cenário atual9. 

Mapearemos as etapas de trabalho em projetos de preservação do patrimônio 

que utiliza a metodologia “inventário participativo” para criação dos registros de bens 

 
8 Reflexão sobre a prescrição do Código Brasileiro de Ocupações – CBO do Ministério do Trabalho, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, e na lista de competências e padrões dos desempenhos que se espera de 
profissionais de Design Instrucional do International Board of Standards for Training – IBSTPI. 
9 Entende-se que o cruzamento dos dados formais, extraídos da bibliografia do Campo e das prescrições de 

órgãos regulatórios, em relação ao levantamento de ofertas de vagas (2021/2022), produz uma significativa 
fotografia conjuntural do momento vivido no campo de trabalho do designer educacional, portanto um instrumento 
informativo e elucidativo para essa pesquisa. 
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culturais. Essa tarefa se realizou através do exame dos instrumentos orientadores 

elaborados pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). 

Selecionamos as etapas de trabalhos de educação patrimonial que geram subsídios 

para a elaboração das informações descritivas de itens patrimonializaveis. 

Observamos os processos, procedimentos, insumos e produtos gerados, para 

construir um mapeamento das etapas, nos quais, o Designer Educacional possui 

expertise e pode atuar de forma estratégica. 

Com esses dados levantados e apreciados, construímos croqui de processos 

e atividades, tanto que descreve o organograma de funções e atividades, quanto o 

fluxograma de ações e tarefas para elaborar o cenário de atribuições, ações e 

atividades em projetos de identificação do patrimônio cultural que designer 

educacional possuem condições concretas de contribuição e poderiam ser 

incorporados. 

Portanto, elaboramos aqui uma proposta especulativa para vislumbrar 

possíveis incorporação profissional do designer educacional em equipes 

multidisciplinares em projetos de elaboração dos Inventários de Bens do Patrimônio 

Cultural é o objetivo aqui percorrido. 

  



12 
 

2. Situando um campo – identificando atores 

 

O Designer Educacional10 é um trabalhador da comunicação e da gestão da 

informação aplicados à educação, é um “agente interface”, como apontou as leituras 

realizadas para essa pesquisa, e que opera em sua prática no backstage de projetos 

de desenvolvimento de produtos para a área da educação, como uma engrenagem 

que garante a operação de sistemas de produção dos utensílios do ensino. 

A produção teórica do campo aponta que no Brasil sua origem não é precisa, 

sendo que o uso do termo Designer Educacional se torna oficial em 2008, quando o 

Ministério do Trabalho reconhece sua prática como profissão e ocupação, junto a 

Classificação Brasileira de Ocupações (MACEDO, 2019, p. 31). Porém, a pratica 

profissional ligadas a produção de utensílios de ensino remontam meados do século 

XIX11. Macedo (2019) afirma que, mais recentemente, nos estudos científicos do 

campo encontram-se diferentes terminologias para o trabalhador deste segmento, 

como analista de conteúdo, desenhista pedagógico, projetista instrucional, engenheiro 

pedagógico, tecnólogo educacional, design pedagógico e analista pedagógico. Mas, 

segundo ela, foi 

a partir dos trabalhos de Robert Gagné, sobre as condições da aprendizagem 

(Conditions of Learning, 1965) e Princípios de Design Instrucional (Principles of 

Instructional Design, 1974), começou-se a pensar no profissional que desenvolve e 

analisa os materiais didáticos como um “designer instrucional” (MACEDO, 2019, p. 

40). 

Já para Pereira (2011, p. 18) “os autores fundadores do design educacional e 

suas principais contribuições, [foram] Skinner, Robert Gagné e Benjamim Bloom. A 

autora parte do exame sobre as contribuições de Hermelina e Alexander Romiszowski, 

no artigo Retrospectiva e Perspectivas do Design Instrucional e Educação a Distância: 

análise da literatura. 

 
10 Aqui diferenciamos a teoria das estratégias instrucionais, denominada Design Instrucional, como campo teórico. 
11 Comercializava-se modelos anatômicos e botânicos, museus escolares, instrumentos científicos, quadros 

parietais, armários-museus, livros de leitura, compêndios temáticos com a difusão dos produtos das empresas 
Maison Deyrolle, Maison Paul Rousseau & Cie, Livraria Faro & Lino, Livraria Alves & Cia, Editora Aillaud Guillard, 
todas fundada no século XIX. No Brasil tivemos a Imprensa Régia, que se torna Tipografia Nacional (1822), as 
empresas privadas, A. E. Et H. Laemmert, Editora B. L. Garnier, Firma de Nicolau Alves (BITTENCOURT, 2004). 
Agrega-se, assim, à discussão sobre a indústria escolar uma outra categoria: escola como mercado, no qual 
“quanto mais se expande horizontal e verticalmente o sistema (educativo), ampliando o acesso e aumentando os 
anos de escolarização obrigatória, mais a instituição se oferece como um significativo mercado consumidor, 
sustentado pelo Estado ou pela iniciativa privada que se infiltra num nicho ordenado legalmente pela máquina 
estatal” (VIDAL; SILVA, 2010, p. 33). 
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Tal artigo é importante contribuição panorâmica sobre a área do design 

educacional. Romiszowski afirmam que “durante a década de 1970, o Brasil também 

entrou forte na onda da tecnologia educacional e, portanto, do design instrucional” 

(2005, p, 14). Momento marcado pela implementação de vários projetos que 

utilizavam tecnologias educacionais12 e de grande aporte financeiro e técnico com 

apoio governamental. Segundo os autores “A literatura brasileira da época também 

reflete a adoção e utilização dessa nova disciplina13, mais ou menos da mesma forma 

como estava acontecendo no resto do mundo (2005, p, 14). 

Na década de 1980 a introdução do conceito de inteligências múltiplas e 

Howard Garder provoca um duplo resultado pois 

enfatiza que existem outros aspectos da inteligência humana, e portanto outras 
categorias de objetivos de aprendizagem, além dos cognitivos que andavam 
recebendo quase toda a atenção dos educadores. Foi uma tentativa de estabelecer um 
melhor equilíbrio no currículo escolar. Infelizmente, em alguns casos, levou à 
substituição em massa das preocupações com os aspectos cognitivos por outras 
preocupações; a substituição de uma situação em desequilíbrio por outra igualmente 
exagerada. Outro resultado imprevisto por Gardner foi o exagerado interesse criado 
pelo conceito de inteligência emocional, que resultou numa nova indústria de livros- 
de-bolso sobre o assunto, que durante duas décadas andavam inundando as livrarias 
dos aeroportos no mundo inteiro, inclusive no Brasil (ROMISZOWSKI, 2005, p. 20). 

Na segunda metade da década de 1980 nova onda reflexiva volta-se para 

estudos sobre aprendizagem como fenômeno socialmente contextualizado fortemente 

influenciados pelos estudos de Lev Vygotsky14. 

Surgiram várias denominações de construtivismo e se espalharam como novas 

religiões, sendo cada variedade promovida por seus apóstolos e fiéis seguidores. 

Também surgiram diversas novas filosofias sobre a natureza do conhecimento e a sua 

aquisição. [...] Ainda outra área de estudos que cresceu muito nesta década foi a 

“andragogia” ou educação de adultos. O “guru” desta área, Malcolm Knowles, com 

diversos livros já publicados nos anos anteriores, continuou publicando novos livros, 

cada vez mais voltados para a definição de modelos de ensino-aprendizagem, ou seja, 

design instrucional, apropriados para o ensino de adultos (ROMISZOWSKI, 2005, p. 

20). 

 
12 O “lançamento de diversos tele-cursos, baseados no uso de texto e rádio, como o do IRDEB na Bahia, ou TV 

do Maranhão, Amazonas (...)como o projeto LOGOS para formação, em serviço, do professor primário. Ainda 
outros como o projeto SACI no INPE/São José dos Campos” (ROMISZOWSKI, 2005, p. 14). 
13 “É significativo que na mesma época o INPE estava iniciando o projeto SACI, que visava utilizar TV por satélite 

como meio de ensino primário e secundário. Portanto, talvez pela primeira vez no Brasil, o enfoque sistêmico tenha 
sido utilizado no planejamento de um grande projeto de tecnologia educacional” (ROMISZOWSKI, 2005, p. 14). 
14 Proponente da Psicologia histórico-cultural e nos estudos sobre desenvolvimento intelectual das crianças. 



14 
 

Romiszowski apontam que a circulação de tantas teorias e abordagens, mesmo 

gerando importantes contribuições, gerou dificuldades, pois 

foi difícil para o educador típico compreender e integrar tantas novas ideias de uma 
vez. O resultado foi uma fragmentação do mundo dos educadores em vários grupos, 
seguindo uma ou outra das novas abordagens. E muitos desses grupos, por diversos 
motivos, enxergaram certa incompatibilidade entre as novas ideias adquiridas e as 
teorias e abordagens das disciplinas de tecnologia educacional e design instrucional 
(ROMISZOWSKI, 2005, p. 20). 

Os autores registram o nascimento de uma importante controvérsia que marca 

o campo do Design Educacional, até hoje, ao afirmarem que 

no caso específico da disciplina de design instrucional, alguns 
esqueceram, convenientemente, que a palavra “instruction” realmente 
significa “ensino” e abriram uma guerra na base de “Instruction vs. 
Construction”; esqueceram-se que a primeira é tarefa do professor e a 
segunda do aluno. Outros observaram que as novas teorias pregam um 
aluno ativo que deve aprender por meio de planejamento (“design”) de 
soluções para problemas desafiadores e concluíram que “se o aluno é o 
designer, não cabe ao professor ser o designer”, assim esquecendo que 
alguém precisa planejar o ambiente que visa desafiar o aluno. Ainda 
outros, insatisfeitos com os objetivos “comportamentais” encontrados 
em muitos projetos do passado, reagiram pelo abandono total de 
objetivos como a mola-mestre do processo de planejamento e, portanto, 
da disciplina de design instrucional, esquecendo que qualquer atividade 
humana, que vale a pena fazer, tem objetivos explícitos ou implícitos, e 
somente pode ser conduzida com êxito pela comparação dos resultados 
conseguidos e esperados (ROMISZOWSKI, 2005, p. 20). 

Até hoje temos disputas referentes a nomenclatura15 do campo teórico e por 

consequência na nomenclatura do profissional. Para Macedo independentemente da 

nomenclatura usada, designer instrucional ou educacional, os trabalhadores do 

campo apresentam o entendimento que na prática se exerce a mesmas funções (o de 

desenvolvimento de cursos, como assessor junto ao professor e ao gestor 

pedagógico, e no campo do desenvolvimento de materiais didáticos e recursos 

educacionais, como elaborador de adequação de linguagem para transposição 

didática), em projetos, sobretudo, na modalidade a distância (MACEDO, 2019, p. 85). 

Araújo (2013) reflete que a construção de um sistema de fontes de 

conhecimentos, aplicados a projetos de EaD, dependem da rede de relacionamentos 

entre os especialistas de criação de conteúdos e os profissionais da área que 

 
15 Para um exemplo sobre esse debate Pereira afirma que “Não à toa, a discussão inicial da reunião da 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) partiu, justamente, do nome mais adequado para a profissão. Por 
entender que o termo designer instrucional era mais controverso e que remetia à ideia de treinamento, apesar de 
amplamente utilizado por grande parte dos especialistas, decidiu-se por deixá-lo como sinônimo e manter o termo 
designer educacional como o principal” (2011, p. 47). 
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organizam o conteúdo, visto que, esses últimos, atuam de acordo com a teoria e a 

prática da gestão da informação, das teorias da aprendizagem e das teorias da 

instrução. 

Van Rooij (2011), ao estudar a realidade norte americana, afirma que os cargos 

do designer instrucional [educacional] exigem habilidades de gerenciamento de 

projetos, capacidade de estimar requisitos, desenvolver processos e padrões para a 

execução de projetos, sendo que os limites entre a modelagem de conteúdo e o 

gerenciamento de processos para essa atividade (gerenciamento da execução do 

projeto) são papéis sobrepostos. Tal interpretação se alinha com a Declaração de 

Competências e Desempenho elaborados pelo International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction – ibstpi (ver figura 9). 

Postura reforçada pela abordagem de Silva (2017) que define o Designer 

Educacional como ator no processo de transformação da informação em projetos 

educacionais, isso é, um elemento na cadeia de suprimentos. Essa noção é 

sustentada por FILATRO (2008), SILVA e CASTRO (2009), PEREIRA (2011), 

MILHOMEM (2014), TEDE UNIFESP (2016), GABARRONE (2017), MACEDO (2019), 

ao afirmarem que este profissional está envolvido no planejamento, desenvolvimento, 

implementação, avaliação e gestão, já que atua como mediador de conteúdo e 

responsável pelo diálogo entre áreas técnicas e pedagógicas em projetos de EaD. 

O profissional de Design Educacional trabalha com os recursos midiáticos, 

pareando-o por meio pedagógico, didático e metodológico, com foco no aluno que irá 

aprender, mas, sobretudo 

é o responsável pela adequação do material do conteudista, de ver a 
consonância do conteúdo e o seu nível de abordagem, adaptação ao 
perfil e ao contexto do aluno, verificação dos objetivos metodológicos e 
pedagógicos propostos pelo curso, emprego de uma linguagem e de 
informações adequadas e acessíveis aos objetivos, aos sujeitos 
envolvidos na aprendizagem e a apropriação adequada das mídias 
(MILHOMEM, p. 5, 2014). 

Podemos perceber a dinâmica de suas atividades com o mapeamento sobre 

os processos de entradas e saídas de informações, elaborado por Martins (2011, p. 

108), na figura 1. 

 

Figura 1 - Identificação das informações de entrada e saída relacionadas às 
atividades do designer instrucional 
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Fonte: elaborado por Martins (2011, p. 108). 

Trabalha com mecanismos de escrita e de leitura, ele executa a modelagem da 

interface de conhecimento, e delineará os conteúdos da proposta do autor (emissor) 

garantindo que o sentido da informação seja recebido pelo aluno (receptor). O produto 

de seu trabalho pode ser definido como elo entre mecanismos e concepções de 

aprendizagem em um curso, disciplina ou ação de ensino aprendizagem, isso pode 

ser confirmado com o esquema elaborado por Martins (2011, p. 45), na figura 2. 

Fugira 2 – Estrutura de processos de elaboração de conteúdos educacionais em 
cursos EaD 

 
Fonte: elaborado Martins (2011, p. 45). 

A atuação, deste profissional, incide nos níveis ao qual um projeto de design 

educacional possui, são eles: o nível macro, no gerenciamento do processo de 

produção/execução da equipe gestora e autora de conteúdo, no nível meso, no 

gerenciamento do processo de produção/execução da equipe técnica, e no nível 

micro, na organização e adequação do conteúdo e modelagem dos objetos de 

aprendizagem, no desenho de adequação de linguagem para a transposição didática 

dos textos do material didático (FILATRO, 2008). Como ilustra Pereira (2011, p. 58). 
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Figura 3: O papel do designer educacional 

 
Fonte: elaborado Pereira (2011, p. 58). 

Deve possuir habilidade para conviver com os especialistas, autores, criadores, 

para compreender suas propostas, com vistas em torná-las assimiláveis para o aluno, 

visto que, no nível micro, o material didático desenvolvido 

precisa de tratamento, seja diagramação, seja dos elementos 
referenciais e hiperxestuais (...) [criando um] documento que faz você 
imaginar o produto tentando atingir toda a sua complexidade(...) nos 
quais são descritas todas as cenas e estruturas técnicas que precisam 
ser consideradas no momento da produção. O roteiro é muito mais do 
que um formato ou um template a ser seguido. Ele deve ser a peça de 
comunicação entre o DI e a equipe de produção (CAROLEI, 2015, 
p.202). 

Esse template, documento modelo16, a ser seguido, é a ferramenta de trabalho 

do designer educacional, instrumento que pré-desenha os conteúdos dos produtos 

em processo de produção, mas que, também, é ferramenta de comunicação entre a 

equipe de trabalho, um instrumento gerenciador de etapas e processos em seu fazer. 

Esse documento é denominado storyboard17, possui ainda a função de registro e 

 
16 Segundo o site Ciberdúvidas da Língua Portuguesa (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa). Ao se usar o termo 

template “pretende-se dizer que este é um documento modelo ou de referência, que poderá ser utilizado quando 
se verificar uma determinada ocorrência”. 
17 Originalmente é instrumento utilizado como ferramenta na indústria do cinema, publicidade e em mídias de 

campanhas de marketing. Porém, tornou- se tornou um poderoso instrumento para o ofício do designer 
educacional. “O storyboard também é considerado uma ferramenta comunicativa entre o design instrucional e os 
demais especialistas que trabalham na implementação do curso. O seu objetivo é comunicar o conteúdo e as 
alterações desenvolvidas para a equipe que irá trabalhar com a parte de tecnologia da informação” (MILHOMEM, 
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comunicação das alterações desenvolvidas no trabalho de tradução/adaptação dos 

conteúdos, portanto documento ferramenta, para maximização das etapas de 

produção do serviço prestado (MILHOMEM, 2014, p 9). 

É no storyboard que se materializa concretamente o trabalho do designer 

educacional como atividade diretamente ligada à dialogicidade do texto e ao 

gerenciamento de cadeias produtivas, uma prova concreta da importância da 

administração de operações envolvidas em um projeto. Este documento é recurso e 

testemunho iterativo do trabalho e uma estratégia de planejamento da modelagem de 

conteúdo. Como ilustra Gabarrone (2017, p. 64), na figura 4. 

Figura 4: O fluxo de ações para elaboração de um curso para EaD 

 
Fonte: elaborado Gabarrone (2017, p. 64). 

No nível macro da prática profissional do Designer Educacional, as suas 

principais funções estão situadas na tarefa de viabilizar o trabalho coletivo (ver figura 

5), criando e organizando mecanismos de participação, facilitando o processo 

comunicativo entre os integrantes da equipe (equipe interdisciplinar, equipe gestora, 

 
2014, p. 9). 
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equipe autora) de produção no projeto e/ou entre a comunidade envolvida no serviço 

prestado (MTE, 2015). 

Nesse sentido, os conhecimentos de um designer educacional vão além dos 

domínios da comunicação e reescrita sobre o ensino aprendizagem, e dos campos 

tecnológicos, e se situam, também, nos conhecimentos de gestão e gerenciamentos 

de operações de prestação de serviços. As tecnologias digitais, na atual sociedade do 

conhecimento, determinam que este profissional deve possuir sólida habilidade em 

Gestão de Projetos18, para gerenciar processos juntamente e especificamente atuar 

no gerenciamento de pessoas por meio da comunicação instrucional (KENSKI, 2015, 

p. 24). 

Aqui não se aborda o Design Educacional como processo19 e sim as práticas 

do designer educacional, isso é, o processo prático de trabalho realizado em projetos 

de construção de materiais didáticos, de estruturação cursos para a modalidade EaD. 

O Designer Educacional é encarado como um 

profissional responsável por implementar, avaliar, coordenar e planejar o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos/instrucionais nas modalidades de ensino 
presencial e/ou a distância, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem” (MTE, 2015). 

Busca-se compreender quais os possíveis papéis que um Designer 

Educacional pode assumir junto a projetos complexos que se realizam por meio de 

práticas específicas de ação educativa e educação patrimonial em ambientes não 

escolares e não empresariais. 

Parte-se da percepção que os serviços comunicacionais aplicados ao universo 

educacional desenvolvido pelo designer educacional potencializam a gestão e 

comunicação de equipes multidisciplinares, junto a ações que apoiem os profissionais 

que projetam materiais didáticos, cursos e treinamentos, tanto em instituições 

educacionais formais, quanto em instituições não escolares. 

 

 

 

Figura 05: Descrição da ocupação pelo CBO 

 
18 "Os conhecimentos de gestão garantem ao design instrucional a formação necessária para gerenciar projetos, 

organizar ações de ensino e coordenar equipes” (KENSKI, 2015, 24). 
19 “A ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o desenvolvimento e a utilização de 

métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a 
fim de facilitar a aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos” (FILATRO, 
2008, p.3). 
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Fonte: elaborado pela autora, 2022 

Investigar mais a fundo o campo de trabalho do designer educacional, 

evidenciá-lo e torná-lo mais conhecido, observando a produção teórica como 

referência que o descreve e o caracteriza profissionalmente, em estudos sobre suas 
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práticas, é uma forma de compreender seu ofício. O percurso se configura como 

movimento inicial para a construção metodológica da proposta de análise sobre os 

possíveis papéis junto aos projetos de elaboração de Inventários de Bens do 

Patrimônio Cultural. 

Refletir sobre a existência de aderências profissionais do designer educacional 

frente as demandas que a metodologia do Inventário Participativo exige exame sobre 

a materialização do conceito de Patrimônio Cultural, que se apresenta como 

procedimento e elemento dinamizador de uma cidadania aberta, plural e garantidora 

do pertencimento, pois é compreendida como herança cultural e uma de suas formas 

de concretização via educação patrimonial. 

Como campo de conhecimento a Educação Patrimonial abandona as noções 

de mera metodologia elucidativa de conscientização para preservação, alfabetizadora 

cultural, e de prática declaratória, no qual o bem cultural só é tutelado pelo Estado. 

Deixou de ser instrumento unívoco sobre o que é, e como acessar o Patrimônio 

Cultural e passou a se basear nos conceitos de diversidade cultural e identidade local 

como base para suas práticas, e com isso agregou diversas metodologias aplicáveis 

aos processos participativos e decisórios para a definição do que deva ser uma 

agência cultural que emana da identificação e dos vínculos comunitários. Tal debate 

será aprofundado no capitulo 3, dedicado ao tema do inventário participativo. 

3. A busca pela descrição dos atores: um voo metodológico 

A construção de nosso sistema de conhecimentos prévios, representados 

graficamente na Figura 06, se realizou via pesquisa documental e revisão 

bibliográfica. Procuramos reunir referências em estudos que abordam as definições 

sobre campo do design educacional em relação a seu ofício prático do designer 

educacional, pois, servem como referencial que apresenta os conceitos e 

características profissionais, como um profissional da educação e atuante em projetos 

de educação EaD. 

 

 

 

 

 

Figura 06: Estrutura para construção de sistema de conhecimentos prévios 
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Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

A escolha por compreender como o designer educacional pode atuar em 

projetos de elaboração dos Inventários de Bens do Patrimônio Cultural, que utilizam a 

metodologia do inventário participativo mediado por tecnologia, passa por identificar 

as convergências e divergências que a prática profissional determina. A organização 

e o registro da pesquisa, demonstrado no diagrama, possibilitam estabelecer 

conexões específicas entre domínio conceitual e metodológico, para se fazer 

explanação do objeto e da questão de estudo. 

Esta pesquisa científica é de caráter teórico pois, a resposta à problemática 

que norteia o estudo foi elaborada com base em princípios teóricos do campo do DE 

e que problematizam a prática do designer educação no mercado de trabalho. A 

abordagem é exploratório-descritiva pois, seu propósito de buscar maior compreensão 

sobre a prática profissional e refletir sobre sua aderência no campo da proteção do 

Patrimônio Cultural. 

A revisão bibliográfica foi realizada por identificação seletiva de obras em 

português que trazem como objeto central da discussão sobre a prática de design 

educacional, o mapeamento se realizou pala busca de títulos de artigos, teses e 

dissertações que se utilizavam da palavra “designer educacional”, via Google 
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Acadêmico. 

As leituras realizadas sobre a atuação profissional do designer educacional 

possibilitaram compreender que embora o debate teórico científico, desse campo, 

identifique divergências quanto a nomenclatura, tanto do profissional quanto da teoria, 

e como consequência em relação a diferença em seu perfil de atuação, ao 

descreverem o papel exercício na prática não se visualiza diferença no exercício. 

A pesquisa documental e revisão bibliográfica, serve como referencial que 

apresenta os conceitos e as características do profissional do designer educacional. 

Portanto, nos debruçamos sobre um conjunto de dissertações e teses que 

apresentaram como objeto investigativo a atuação do designer educacional20. 

Buscamos também por referências que abordassem as definições deste profissional 

e como forma de triangular as referências levantamos editais e declarações de vagas 

para contratação para o cargo designer educacional e analisamos as exigências para 

assumir o cargo e a descrição de atividades. 

Os trabalhos selecionados foram separados de forma a responderem duas 

perguntas: 1º Como identificam a atuação do designer Educacional no âmbito das 

funções? 2º Como descreve a práticas do designer educacional dentro de um projeto? 

Ao identificarmos os títulos e os objetos investigados por cada pesquisador em relação 

às duas questões separamos as pesquisas em três subcategoria, são elas: produção 

de material didático (GABARRONE, 2017; IDEIÃO, 2017; NOGUEIRA, 2012; 

MARTINS, 201; PEREIRA, 2011; BRAGLIA, 2010), elaboração de cursos (SILVA, 

2017; SILVA, 2014), e prática profissional do designer educacional (MACEDO, 2019; 

PEREIRA, 2011); 

Selecionamos os trabalhos de: 

 

Quadro 1: Obras em português que trazem como objeto central da discussão sobre 
a prática de design educacional 

 
20 Identificou-se que em alguns trabalhos o termo utilizado é designer instrucional, porém após exame mais 

detalhado identificou-se que esse uso foi apenas semântico, em todos os documentos analisados os 
pesquisadores estão tratando de um mesmo profissional, o designer educacional. 
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Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Por se tratar de uma investigação que buscou compreender como os campos 

profissionais de desenvolvimento de projetos de educação compreendem e define o 

perfil e a atuação do designer educacional buscou-se referências que abordaram as 

definições sobre campo de trabalho do design educacional em relação a seu ofício 

prático (DA SILVA CASSARO e DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, 2021; WANG e outros, 

2021; KENSKI, 2015; MILHOMEM, 2014; MOREIRA, 2009; 

ROMISZOWSKI, 2002), com foco na produção vindas de entidades 

regulatórias e prescritivas (Código Brasileiro de Ocupações – CBO do Ministério do 

Trabalho e Design Instrucional do International Board of Standards for Training – 

IBSTPI). 

Quadro 2: definições sobre campo de trabalho do design educacional em relação a 
seu ofício prático 
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Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para desenvolver análise sobre o universo prático de trabalho do designer 

educacional pesquisamos, ainda, “editais” e “chamada” de aberturas de vagas para 

contratação de profissionais. Buscou-se no sistema Google a palavra-chave "Edital 

Design Educacional" e “vagas designer educacional”, aplicou-se o filtrou: país: Brasil, 

páginas em português, no último ano, ao pé da letra. 

Analisando os primeiros resultados encontrados para a busca do termo edital 

designe educacional (ver anexo 1), obtivemos 13 respostas na tela número um, porém 

somente 4 foram de editais de contratação (para mais detalhamentos sobre os editais 

ver quadros 21 e 22). Para a busca com o termo vagas designer educacional (ver 

anexo 2), obteve-se 12 respostas na tela um, por todas serem links de portais de 

plataformas de vagas, optou-se em selecionar a primeira resposta da lista gerada, 



26 
 

referente às vagas do portal da empresa Catho21, o portal disponibilizou vinte vagas, 

sendo que cinco se referiam ao cargo do designer gráfico, uma de estágio de revisão 

de texto e uma sobre professor do designer gráfico, um vaga do designer instrucional 

não possui descritivo e não foram consideradas e duas vagas apresentava descritivo 

similar para cargos diferente, só consideramos uma vaga para analise (para mais 

detalhamentos sobre os detalhes dos cargos no portal Catho ver quadros 17, 18,19, 

20). 

Quadro 3: trabalho do designer educacional pesquisamos, ainda, “editais” e 
“chamada” de aberturas de vagas para contratação de profissionais. 

Edital Design Educacional22 Vagas designer educacional23 
Retorno de busca um total de 4 editais 
na página 1. 
Prograd – Ufpr 
Vaga Designer Educacional. 20 horas 
semanais. 3 meses – renovável mais 3 
meses 
Cargo: Especialista – mestre e doutor 
Escola de Saúde Pública do Ceará 
Paulo Marcelo Martins Rodrigues 
(ESP/CE) SSEC 
Projetos: Mapa Digital da Saúde e 
Soluções Digitais para Educação na 
Saúde. Cadastro reserva na 
modalidade de Bolsa de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação e Bolsa de Extensão 
Tecnológica. 
Área de Atuação III: Design 
Educacional 40 Horas.  
Cargos: I – Graduado Design 
Educacional; II Especialista Design 
Educacional; III Mestre Design 
Educacional; IV Doutor Design 
Educacional 
Superintendência De Educação A 
Distância (Sead) – Ufes 
Projeto MOOC 
Seleção de profissionais celetistas – 
CLT 
Sem vínculo estatutário com a Ufes e a 
contratação será através da Fundação 
Espírito-santense de Tecnologia - Fest 
40 horas – contrato de 12 meses 
Cargos: Design Instrucional 
Coordenação da UAB na UFABC 
Projeto Fundep 
01 vaga (+ Cadastro reserva) 08h as 
17h segunda a sexta. 
Cargos: Design Instrucional - Apoio 
técnico- educacional 

Total de anúncios: 12 
Empresas São Paulo capital Estados 
Confidencial 1 
São Paulo - SP - Cargo Designer Educacional Junior Temporário. 8 
hora diárias Trabalho remoto, ter seus equipamentos 
Estabelecimento unificado – Universidade Mackenzie 
São Paulo - SP - Cargo Designer Educacional/Designer 
Instrucional, CLT (Efetivo) - 8h48 
Confidencial 2 
São Paulo - SP - Cargo Designer Instrucional. Free-lancer, 
Prestador de serviços (PJ) - Horário: não declarado 
Cheil Brasil - talenbrand 
São Paulo - SP - Cargo Designer Instrucional CLT (Efetivo) Horário: 
não declarado 
Medway Residência Médica Ltda (2 vagas) 
São Paulo - SP - Cargo Designer Instrucional Pleno estúdio e 
Supervisor de Design Instrucional. CLT (Efetivo) - Horário: não 
declarado 
Empresas interior paulista e outros Estados 
Ctcea 
Brasília – DF - Cargo Designer Educacional CLT - 8 horas diárias 
Astral Científica 
Curitiba - PR - Cargo Cargo Designer Educacional Prestador de 
serviços (PJ) - 8 horas diárias 
Uss Solucoes Gerenciadas - Tempo Assist 
Barueri - SP - Cargo Designer Educacional Topo contrato – não 
declarado - 9 horas diárias 
Confidencial 3 
Brasília - DF - Cargo Designer Instrucional Topo contrato – não 
declarado - 8 horas diárias 
Nova Tecnologia em Educação Ltda. 
Brasília - DF - Cargo Designer Instrucional 
Topo contrato – não declarado - Horário: A combinar 
Ideale Treinamento 
São Caetano do Sul - SP - Cargo Designer Instrucional Prestador 
de serviços (PJ) - 8 horas diárias 
Agieer Consultoria Em Talentos Ltda 
Campinas - SP - Cargo Designer Instrucional EAD Topo contrato – 
não declarado - Horário: não declarado. 

 
21 Empresa de tecnologia no segmento de recrutamento online do grupo Seek, que disponibiliza o serviço de 

plataforma, para conectar os candidatos às empresas. 
22https://www.google.com.br/search?q=edital+design+e ducacional&biw=1271&bih=645&tbs=li%3A1&sxsrf=A 

LiCzsaQ898ESYrC7GknSklmS4xaYeWmfQ%3A1656370392248&ei=2DS6Ys3mDruS5OUP9r668AQ&oq=editl+d
esign+%E2%80%A6   
23 https://www.catho.com.br/vagas/designer- educacional/ 

https://www.google.com.br/search?q=edital+design+e
https://www.google.com.br/search?q=edital%2Bdesign%2Beducacional&biw=1271&bih=645&tbs=li%3A1&sxsrf=ALiCzsaQ898ESYrC7GknSklmS4xaYeWmfQ%3A1656370392248&ei=2DS6Ys3mDruS5OUP9r668AQ&oq=editl%2Bdesign%2B%E2%80%A6
https://www.google.com.br/search?q=edital%2Bdesign%2Beducacional&biw=1271&bih=645&tbs=li%3A1&sxsrf=ALiCzsaQ898ESYrC7GknSklmS4xaYeWmfQ%3A1656370392248&ei=2DS6Ys3mDruS5OUP9r668AQ&oq=editl%2Bdesign%2B%E2%80%A6
https://www.google.com.br/search?q=edital%2Bdesign%2Beducacional&biw=1271&bih=645&tbs=li%3A1&sxsrf=ALiCzsaQ898ESYrC7GknSklmS4xaYeWmfQ%3A1656370392248&ei=2DS6Ys3mDruS5OUP9r668AQ&oq=editl%2Bdesign%2B%E2%80%A6
https://www.google.com.br/search?q=edital%2Bdesign%2Beducacional&biw=1271&bih=645&tbs=li%3A1&sxsrf=ALiCzsaQ898ESYrC7GknSklmS4xaYeWmfQ%3A1656370392248&ei=2DS6Ys3mDruS5OUP9r668AQ&oq=editl%2Bdesign%2B%E2%80%A6
https://www.google.com.br/search?q=edital%2Bdesign%2Beducacional&biw=1271&bih=645&tbs=li%3A1&sxsrf=ALiCzsaQ898ESYrC7GknSklmS4xaYeWmfQ%3A1656370392248&ei=2DS6Ys3mDruS5OUP9r668AQ&oq=editl%2Bdesign%2B%E2%80%A6
https://www.catho.com.br/vagas/designer-
https://www.catho.com.br/vagas/designer-educacional/
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Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

A produção científica que aborda a profissão do designer educacional o indicou 

como um elemento na cadeia de suprimentos de negócio de desenvolvimentos de 

materiais didáticos. Quanto às buscas sobre o posicionamento teórico do campo 

científico em relação à atuação profissional o retorno obtido coloca-o como um dos 

agentes de bastidor, que acompanha o processo de planejamento de projetos de 

ensino, já as ofertas de vagas e editais de contratação indicaram uma similaridade ao 

discurso da produção científica (teses e dissertações), como poderemos verificar os 

resultados no próximo capítulo. 

3.2. O designer educacional relatado pelos seus analistas e pelo mercado de 

vagas 

A literatura reproduz unissonamente a afirmação que o designer educacional 

participa, no apoio, de ações intencionais de ensino, sobretudo as que se utilizam de 

mediação tecnológica. É um profissional incumbido da tarefa de transposição didática, 

como atividade intrinsecamente ligada à dialogicidade dos textos didáticos utilizados 

no EaD. Como podemos observar no registo elaborado por Martins, (2011, p. 92), que 

indica o fluxo e a sequência da produção do trabalho de mediação do designer 

educacional, na figura 7. 

Figura 7: Sequência de atividade junto ao conteúdo e processo de trabalho do DI junto 

 
Fonte: Martins, (2011, p. 92) 

A atuação do designer educacional ocorre, nas descrições das experiências 

analisadas dos autores tanto acadêmicos (teses e dissertações, como nos autores 
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teóricos), como um profissional de desenvolvimento de objetos de aprendizagem, 

materiais didáticos e dos ambientes virtuais de aprendizagens. Como podemos 

observar no registo elaborado por Pereira (2011, p. 57), que apresenta o processo de 

produção de curso EaD, no qual podemos observar o papel do designer educacional 

no tratamento do texto, em sugestão de conteúdos complementares, na elaboração 

de roteiros e na validação do que foi produzido em relação ao conteúdo. 

Figura 8: Projeto Pedagógico de curso EaD 

 
Fonte: Pereira (2011, p. 57) 

Em contrapartida, quando a observação de pesquisadores se voltam para o 

exame de competências do profissional do designer educacional, bem como, nas 

prescrições disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo IBSTPI, 

esse profissional atuará na estruturação e na organização didática de disciplinas e em 

programas de curso e assumiriam responsabilidades de gestão de projetos e equipes 

de produção. Na declaração de competências do Designer Instrucional elaborada pelo 

International Board of Standards for Training, Performance and Instruction - ibstpi 

podemos notar que as atribuições de gerenciamento de operações de prestação de 

serviços, como elemento na cadeia de suprimentos de processos de trabalho junto a 

projetos de cursos e materiais didáticos. 
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Figura 9 - As competências do Designer Instrucional pelo ibstpi. 

 
Fonte: elaborado pela autora, 2022. 
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Porém, ao analisarmos as descrições de cargos e perfis profissionais em vagas 

e editais para designer educacional podemos notar que os pré-requisitos necessários 

para o recrutamento de pessoal e as indicações apresentados na declaração de 

conhecimento, habilidades, competências para as vagas coloca o designer 

educacional como um sujeito que atua majoritariamente na produção de material 

didático, com menor ênfase nota-se atividades gestão de projetos e em menor grau 

atividades de gestão pedagógica. 

3.3. O designer educacional relatado em pesquisas acadêmicas 

Ao focarmos na produção de pesquisas de teses e dissertações procuramos 

identificar os cenários e sujeitos investigados pelos pesquisadores, elaboramos as 

questões: Como os pesquisadores identificam a atuação do designer Educacional no 

âmbito das funções? Como os pesquisadores descrevem os processos de produção? 

Para organizar a coleta criamos as subcategorias: produção de material 

didático, subcategoria elaboração de cursos e a subcategoria prática profissional. Os 

resultados obtidos estão listados nos quadros 4, 5 e 6, que descrevem os universos 

pesquisados pelos autores dos trabalhos e nos quadros 7 e 8 apresentam as 

respostas identificadas para a categoria produção de material didático. Os quadros 9 

e 10 apresentam as respostas identificadas para a categoria elaboração de cursos. 

Nos quadros 11 e 12 apresentam as respostas identificadas para a categoria 

problematização sobre prática profissional. 

Quadro 4 - subcategoria produção de material didático 
 Analisou 

2017 Dissertação USP Educação 
Melissa Rocha Gabarrone 
Cocriação didática – o processo colaborativo de 
produção de material didático para curso 
semipresencial. 

 
Curso semipresencial de Licenciatura em 
Ciências da USP/UNIVESP 

2017 Dissertação UFRP - Tecnologia e Gestão em 
Educação a Distância 
Jussara Araujo Ideião 
Produção de material didático impresso para ead 
corporativa 

 
Unidade Acadêmica de Educação 
Tecnologia - UAEADTec/UFRPE 

2012 Dissertação PUCRJ - Design 
Mônica Lopes Nogueira 
Reflexões sobre elaboração de material didático 
para educação a distância: uma experiência CEAD-
UNIRIO 

Centro de Educação a Distância - CEAD-
UNIRIO 

2011 Dissertação UFSC – Ciência da Informação 
Jacqueline Alexandre Martins 
Fluxo de informação no processo de produção de material 
didático na ead 

SENAI 
Laboratório Departamento de Ciências da 
Administração UFSC 
Laboratório Núcleo de Produção de Material 
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EaD da Economia e Ciências Contábeis 
UFSC 

2010 Dissertação UFSC – Design Gráfico 
Israel de Alcântara Braglia 
Design para EAD: a relação entre o gráfico e o 
instrucional 

Dois cursos de Instituições de Ensino 
Superior Públicas (UFSC) 
Um curso Instituições de Ensino Superior 
Privada – SENAI/SC 
Observação implantação de um curso de 
MBA no Núcleo de Educação a Distância no 
SENAI/SC – unidade Florianópolis. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Quadro 5 - subcategoria elaboração de cursos 
 Analisou 

2017 Tese UFSC - Engenharia e gestão 
do conhecimento 
Andreza Regina Lopes da Silva 

Design educacional para gestão de 
mídias do conhecimento 

12 instituições dos segmentos privado e público - 
Florianópolis – Entrevistou 25 especialistas em 
Três instituições públicas de ensino, 
Seis instituições privadas - prestadoras de serviço em 
desenvolvimento de produtos de TIC para EaD e 
instituição de ensino -, 
Duas fundações comunitárias de ensino 
Uma autarquia 

2014 Dissertação UEMG - Design 
Aline Freitas da Silva 

O estudo da dimensão social do design 
sustentável Como estratégia para o 
trabalho do designer na ead 

Setor de Produção de Materiais do Centro de Educação 
a Distância CEAD/IFES 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Quadro 6 - pratica profissional do designer educacional 

 Analisou 

2011 Dissertação PCSP - Tecnologias 
da Inteligência e Design Digital. 
Otacília da Paz Pereira 

O designer educacional e as 
competências profissionais: influência na 
seleção de recurso muitimidiáticos. 

9 (nove) designers educacionais que atuam na área de 
Tecnologias Aplicadas à Educação do Senac São 
Paulo 

2019 Dissertação– UFSC – Educação 
Cíntia Costa Macedo 
O Designer Instrucional e o Designer 
Educacional no Brasil: identidade e 
prática em uma visão educacional. 

5 (cinco) gestores e 22 (vinte dois) designers 
(Profissionais de DI e DE) de 5 instituições – da 
Grande Florianópolis, em Santa Catarina 
Duas instituições de ensino públicas federais; 
Uma instituição de ensino pública estadual; 
Uma instituição de ensino privada, com mantenedoras 
Uma empresa do setor privado (que desenvolve cursos 
e materiais didáticos para treinamento corporativo 
empresarial e também para instituições de ensino) 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a subcategoria material didático obtivemos as seguintes respostas para a 

questão - Como os pesquisadores identificam a atuação do designer Educacional no 

âmbito das funções? 

 

 

Quadro 7 - subcategoria produção de material didático 
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Melissa Rocha 
Gabarrone 

Jussara 
Araujo Ideião 

Mônica Lopes 
Nogueira 

Jacqueline 
Alexandre 
Martins 

Israel de 
Alcântara Braglia 

Prepara o roteiro 
de conteúdo 
materiais 
didáticos 
auxiliando o 
professor (autor) 

Acompanhar o 
trabalho dos 
professores 
conteudistas. 

Elabora a 
adequação de 
linguagem do 
material didático 
e da metodologia 
do curso a 
distância. 

Integração entre 
professor autor e 
equipe de 
produção. 

Diagramação 
do livro-
texto, 
formatação, 
disposição 
dos recursos 
instrucionais, 
caixas de 
destaques;  

Inserção 
imagens e 
na 
organização 
do texto para 
torna-se 
mais atrativo 
ao leitor 

Colaboração com 
o professor para 
a elaboração de 
tipos de 
materiais digitais 

Planejamento da 
disposição dos 
elementos 
visuais (textos, 
ícones, boxes, 
ilustrações, 
fotografias etc.), 
tanto na mídia 
impressa quanto 
na digital. 

Proporcionará 
ritmo no discurso 
dando ou não 
pausa ando ou 
não pausa na 
leitura ou tempo 
a reflexão no 
vídeo, no vídeo, 
por exemplo 

Adequação de 
linguagem no 
texto elaborado 
pelo professor 
conteudista 

Sugerir 
adaptações no, 
contudo, tendo 
em vista 
estilos, 
linguagens, 
formatações. 

Promover a 
comunicação 
(entre os 
professores, 
tutores, 
estudantes, 
equipe técnica 
e pedagógica, 
comunidade); 

Monitorar a 
construção 
individual e 
coletiva do 
conhecimento 
na equipe 

Responsável pela adequação 
de linguagem de acordo com 
o perfil a qual o material de 
destina,  

Apresentação dos conteúdos, 
atividades e avaliações de 
aprendizagem; 

Responsável por elaborar as 
diretrizes no qual cada 
integrante da equipe de 
recursos didáticos assume 
posteriormente ao seu 
trabalho; 

Cria diferentes roteiro para os 
outros profissionais (conteúdo 
do livro texto, roteiro de 
inserção no ava, roteiro de 
ilustração, roteiro de 
atividades) via storyboards 
com o enredo do conteúdo e 
orientações instrucionais para 
o trabalho da equipe; 

Acompanhamento e 
homologação simultânea das 
etapas de desenvolvimento 
do material didático e 
recursos. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a subcategoria material didático obtivemos as seguintes respostas para a 

questão - Como os pesquisadores descrevem os processos de produção? 
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Quadro 8 - subcategoria produção de material didático 
Melissa Rocha Gabarrone Jussara 

Araujo 
Ideião 

Mônica Lopes 
Nogueira 

Jacqueline 
Alexandre Martins 

Israel de Alcântara Braglia 

Reuniões de Alinhamento, e 
Apresentação do projeto, 

Ação 1 Solicitado ao 
professor- autor era o plano 
de ensino. 

O autor elabora os textos 
Ação 2 Cronograma de 
ação para produção 

Ação 3 A equipe de direitos 
autorais valida conteúdos e 
inicia processos de 
autorizações. 

Ação 4 Desenvolvimento 
passa a se simultâneo 
textos e atividades são 
recebido pela equipe CEPA 
(produção) e para equipe 
de vídeo; 

Preparo do roteiro de DI 
(roteiro didático). 

Ação 5 Preparo de cada 
aula, em colaboração, 
professores e equipe 
técnico-pedagógica. 

Ação 6 Envio do roteiro para 
a revisão ortográfica. 

Ação 7 Envio do roteiro para 
anotações do DI. 

Ação 8 Envio do roteiro 
revisado e anotado para 
aprovação do professor 
responsável. 

Ação 9 Encaminhamento do 
roteiro validado para 
produção imagens, fotos, 
jogos, vídeos. 

Ação 10 Diagramação da 
aula na versão em PDF 
(para impressão) com todos 
os elementos finalizados. 

Ação 11 
Encaminhamentoda aula 
diagramada para validação 
do professor responsável. 

Ação 12 Recebimento da 
aula validada. 

Ação 13 Disponibilização do 
conteúdo no ambiente 
virtual de aprendizagem 

Fase 1 
Definir o 
projeto 
pedagógi
co do 
curso. 

Fase 2 
elaboraç
ão e a 
produção 
do 
Material 
Didático, 
pela 
equipe 
multidisci
plinar 

1ª etapa 
Produção do 
conteúdo 
dentro de 
prazos 
estipulados; 

2ª etapa 
Avaliação do 
Conteúdo por 
outro 
profissional 
parecerista; 

3ª etapa 
Conteudista 
realizar as 
mudanças 

4 ª etapa 
Avaliação da 
linguagem e 
da 
metodologia 
pelo 
Avaliador em 
EAD; 

5ª etapa 
Conteudista 
realizar as 
mudanças; 

6ª etapa 
Revisão 
ortográfica da 
língua 
portuguesa; 

7ª etapa 
Conteudista 
realizar as 
mudanças 
sugeridas 
pelo Revisor; 

8ª etapa 
Produção do 
material 
didático: 
adaptação do 
conteúdo 
escrito para a 
mídia a ser 
utilizada. 

1. Coordenação de 
produção 
capacitado o 
professor 
Conteudista; 

1.1. Apresentação 
do projeto 
pedagógico do 
curso. 

1.2. O professor 
conteudista 
elabora o 
conteúdo. 

2. O designer 
instrucional recebe 
o conteúdo bruto e 
realiza a 
adaptação 
metodológica do 
material - fazer 
design instrucional. 

3. Professor 
conteudista valida 
o texto do designer 

3.1. O designer 
instrucional fazer 
os ajustes do 
texto; 

4. O revisor 
ortográfico 
trabalho o texto; 

4.1. O designer 
instrucional valida 
o texto; 

5. O design gráfico 
faz diagramação 
do texto. 

5.1. Professor 
conteudista e 
design instrucional 
validão o texto; 

6. Gráfica faz a 
impressão do 
“boneco”; 

6.1 O boneco 
retorna para 
validação pelo 
designer gráfico 
que realiza os 
ajustes 
necessários. 

7. Gráfica imprime 
produto final. 

1. área Comercial recebe briefing 
de encomenda do curso pelo 
cliente. 

2. área     especificação recebe o 
briefing e elabora o diagnóstico 
de definição projeto (plano 
orçamentário, definição de 
recursos, definição de 
cronograma, definição de equipe, 
define objetivos e estrutura geral 
da proposta pedagógica, público 
alvo, e elaboração de documento 
gerenciais de controle de 
execução de projeto). 

3. área de conteúdo recebe 
documento e elabora o 
desenvolvimento do plano de 
ensino e de conteúdo e o 
documento Projeto Instrucional. 

4. Formação do conteudista e 
tutores; 

5. Elaboração do cronograma de 
produção de conteúdo, 
mapeamento de criação de 
editoração de recursos didáticos. 

6. área de recursos didáticos 
validação e aplicação do design 
instrucional no texto bruto e a 
criação da proposta de design 
gráfico. Com o desenvolvimento 
do storyboard e a proposta de 
diagramação e produção do 
material, correção ortográfica, 
diagramação, desenvolvimento 
da programação do AVA, 
desenvolvimento de mídias 
(vídeos, ilustrações), com 
validação contratante 

7. Envio para implementação. 
Essa etapa ocorre sempre com a 
homologação simultânea 
(acompanhamento e revisão) 
pelo designer instrucional. A área 
valida o curso e implanta. 
Prepara a impressão do material 
e a organização do espaço, 
preparação do AVA e 
acompanhamento do curso e o 
controle de certificação. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a subcategoria produção de curso obtivemos as seguintes respostas para 

a questão - Como os pesquisadores identificam a atuação do designer Educacional 

no âmbito das funções? 
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Quadro 9 - subcategoria produção de curso 
Andreza Regina Lopes da Silva Aline Freitas da Silva 

Produção, organização e adaptação de 
conteúdo para fins didáticos; 
Acompanhamento Planejamento e gestão 
do curso desde a concepção até a validação 
final. 
Acompanhamento didático do conteúdo, a 
adaptação de linguagem para EaD, a 
validação do projeto instrucional e a 
produção do conteúdo com o cliente. 
Produção e organização de telas para web. 

Auxílio do professor formador, 
Planejamento e desenvolvimento dos materiais 
instrucionais 
Desenvolvimento das mídias (no caso, 
imagens) que irão ilustrar o MDI, orientação 
sobre a linguagem ideal a ser utilizada ao 
desenvolver a escrita 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a - subcategoria produção de curso obtivemos as seguintes respostas 

para a questão - Como os pesquisadores descrevem os processos de produção? 

Quadro 10 - subcategoria produção de curso 
Andreza Regina Lopes da Silva Aline Freitas da Silva 

Passo 1 
O professor conteudista elabora o 
conteúdo e a ementa. 
Passo 2 
Elaboração do design educacional 
Passo 3 
Aprovação do professor. 
Aprovação professor  
Passo 4 
Revisão ortográfica e normativa 
Passo 5 Diagramação 
Passo 6 
Aprovação do professor 
Aprovação do designer 
educacional. 
Passo 7 
Designer gráfico faz os ajustes 
necessários. 
Passo 8 
Encaminhado à gráfica e ao AVEA 

1. O professor realiza o Mapa de Atividade (planejamento do 
conteúdo e das atividades da disciplina 
2. O professor desenvolverá o material didático impresso; 
2.2 O designer instrucional contribui para o desenvolvimento das 
mídias (no caso, imagens) que irão ilustrar o Material Didático, 
além de orientar sobre a linguagem ideal a ser utilizada ao 
desenvolver a escrita. 
2.3 Envia texto ao revisor 
2.4. Retorna para o DI, 
2.5. Encaminha para o Setor da Produção de Materiais - para 
desenvolver as imagens que comporão o material, a diagramação 
e a impressão. 
2.6. Implementação com entrega do material ao aluno. 
3. Construção dos formulários das salas virtuais e das mídias. 
3.1. Elaborações das salas no AVA Moodle - responsabilidade da 
coordenação de design instrucional. 
3.2. Elaboração das mídias (animações, ilustrações, tutoriais, 
etc.) referentes à sala a cargo da coordenação de design gráfico 
3.3. Elaboração dos vídeos, as fotografias, responsabilidade da 
coordenação de áudio e vídeo. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a subcategoria pratica profissional obtivemos as seguintes respostas para 

a questão - Como os pesquisadores identificam a atuação do designer Educacional 

no âmbito das funções? 

Quadro 11- prática profissional do designer educacional 
Otacília da Paz Pereira Cíntia Costa Macedo 

Faz a intermediação entre os 
profissionais da equipe durante 
todo o percurso de produção de 
um curso, atuando na interface 
dos agentes do processo de 
construção de um curso ou 
projeto de educação on-line em 
todas as suas etapas 

Começa seu trabalho pelo 
Levantamento de necessidades 

demandadas pela Gerências de 

Sabendo que em um processo de concepção e implementação 
de projeto educacional há uma gama de atividades distintas, e 
desse modo são necessários perfis profissionais diferenciados 
ocorre uma incompreensão desse profissional e das atividades 
que ele desempenha. 

Transposição didática em projetos de material didático, 
executando a adequação de linguagem para EaD em materiais 
impressos e digitais 

Faz contato, acompanhar e orientar a produção professores 
autor 

Planejar o que será produzido ao aplica design instrucional para 
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Desenvolvimento; 
O que o leva a discutir com 

conteudistas, webdesigners e 
programadores, como será 
possível desenvolver uma 
solução educacional que acolha 
tais necessidades em termos 
de conteúdo/atividades, 
recursos midiáticos mais 
apropriados e configuração do 
ambiente virtual de 
aprendizagem 

ajuste de linguagem 
Planeja a solução (estudando público-alvo, os objetivos do 

negócio do cliente, o problema a ser 
solucionado para a relação aluno/demanda do cliente) Seleciona 

recursos e tecnologias digitais para o projeto de curso 
Acompanha o cronograma do de produção 
Orientar e acompanhar os profissionais da equipe de produção, 

principalmente o Design Gráfico. 
Em alguns casos – faz roteirização de objetos de aprendizagem 

audiovisuais e videoaulas. 
Em alguns casos, assessoria no planejamento e gestão 

acadêmica dos cursos e na avaliação interna e externa de 
cursos. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a Subcategoria prática profissional obtivemos as seguintes respostas para 

a questão - Como os pesquisadores descrevem os processos de produção? 

 

Quadro 12 - prática profissional do designer educacional 
Otacília da Paz Pereira Cíntia Costa Macedo 

Primeira etapa é 1 Definições 
1.1 escolha do líder do projeto, estrutura do roteiro, custos e 

prazos 
Alinhamento 
Pesquisa de demandas - construção dos documentos 

pedagógicos - Plano inicial de curso, diretrizes do projeto - 
pela Gerências de Desenvolvimento e apoio da área de 
Tecnologias Aplicadas à Educação – 

Alinhamento do projeto -Orientações do conteudista - 
Gerências de Desenvolvimento – apoio da área de 
Tecnologias Aplicadas à Educação 

Desenvolvimento 
a Plano de curso - Plano de aprendizagem - Criação de 

identidade visual 
b Construção de conteúdo - DE auxiliar o conteudista sobre 

pontos de entendimento para construção de roteiro prévio 
DE faz construção do roteiro (storyboard em word) 
Revisão de português e 3.4 validação, envio do documento 

para equipe de produção web. 
Produção 
Etapa produção multimídia de roteiros chega na equipe de 

produção web - designer educacional começa a fazer a 
montagem do ambiente virtual de aprendizagem, a 
organização de ferramentas, além das atividades que 
deverão ser utilizadas na mediação pedagógica. 

Finalização 
Equipe produção web montagem do ambiente 
validação da montagem controle de qualidade 
Curso é apresentado para a unidade operacional de oferta 

e para área de negócios solicitante para validação. 
Curso segue seu ciclo e entram as etapas de divulgação, 

matrículas, início de aulas, mediação docente, avaliação 

No Ead uma equipe multidisciplinar - 
atuará na elaboração de cursos e 
materiais didáticos DE/DI atua 
diretamente nas fases de planejamento 
desenvolvimento e implementação dos 
conteúdos didáticos necessários para 
um curso online 

 
1º Adequação de linguagem para EaD 

em materiais impressos e digitais 
2º análise e avaliação de material 

didático 
3º seleção de recursos e tecnologias 

digitais para o projeto de curso 
4º acompanhamento e formação de 

professores para o desenvolvimento de 
materiais didáticos 

5° planejamento e análise de projeto de 
curso para EaD 

6º seleção da metodologia para o projeto 
de curso 

7º Implementação e avaliação de projeto 
8º assessoria na gestão de cursos 
9º soluções, serviços e inovações em 

EaD 
10° reuniões 
11° roteirização de objetos de 

aprendizagem e videoaulas 
12° assessoria no planejamento e 

gestão acadêmica dos cursos 
13º avaliação interna e externa 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 
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3.4. O designer educacional relatado pelos seus teóricos e pelas normativas 

Ao focarmos na produção teórica, em artigos, livros e textos normativos, 

procuramos identificar a descrições feitas sobre os cenários de trabalho e o perfil de 

atuação descritos pelos autores, elaboramos as questões: Como os autores 

descrevem a atuação do designer educacional no âmbito das funções? Como os 

autores descrevem os fluxos e etapas dos processos de produção? 

Para organizar a coleta criamos as subcategorias: autores que abordaram a 

atuação profissional e autores que abordaram as competências profissionais. 

Podemos observar os resultados obtidos nos quadros 13, que descreve o universo 

problematizado pelos autores, os quadros 14 e 15 apresentam as respostas 

identificadas para a categoria atuação profissional. Nos quadros 16 e 17 apresentam 

as respostas identificadas para a categoria competências profissionais 

Quadro 13: Subcategoria atuação profissional e competências profissionais 
Atuação profissional Problematizou 

Juliana Cristina da Silva Cassaro e Rita 
Aparecida da Conceição Ribeiro, 
Título: Educação e pandemia: a importância do 
designer educacional e as proximidades do 
perfil com o designer. 
Revista: Brazilian Journal of Development, 
2021. 

Expor a importância da educação 
presencial, incorporar profissionais 
especializados e apresentar uma 
perspectiva de atuação do designer 
neste novo cenário da educação, 
evidenciando a proximidade do 
design com o design educacional 
(DE). 

Marília. Milhomem 
Título: Engenharia Pedagógica: a função e o 
trabalho do design instrucional. 
Revista: Paidéi@-Revista Científica de 
Educação a Distância, 2014. 

Examina a função e o trabalho do 
design instrucional 

Maria da Graça Moreira 
Título: A composição e o Funcionamento da 
Equipe de Produção 
Livro: Educação a Distância: O Estado da Arte, 
2009. 

Examina os sistemas de produção 
e a composição de equipes na 
implantação de projetos de EaD 

Competências profissionais Problematizou 

Xiaoman Wang, Yan Chen, Albert D. Ritzhaupt 
e Florence Martin 
Título: Examining competencies for the 
instructional design professional: An 
exploratory job announcement analysis. 
Revista: International Journal of Training and 
Development. 2021 

Examina as competências 
profissionais do design instrucional 
por meio de uma análise de 
anúncio de emprego por meio de 
bancos de dados na web (Indeed, e 
Glassdoor Monster). 
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Vani Moreira Kenski 
Título: Design instrucional: conceitos e 
competências. Livro: Design instrucional para 
cursos on-line. 2015. 

Problematiza a atuação do 
designer instrucional e suas 
competências em relação a lista de 
competências do IBSTPI IBSTPI - 
International Board of Standards for 
Training, Performance and 
Instruction 

Hermínia Pastor Romiszowski, 
Título: Domínios, Competências e Padrões de 
Desempenho do Design Instrucional (DI) (The 
Instructional Design (ID) Domains, 
Competencies and Performance Statements). 
International Board of Standards for Training, 
Performance and Instruction (IBSTPI) 
Revista: Revista Brasileira de Aprendizagem 
Aberta e a Distância. 2002. 

Apresentou o texto da lista de 
competências e padrões dos 
desempenhos que se espera de 
profissionais de Design Instrucional 
elaborados pelo IBSTPI - 
International Board of Standards for 
Training, Performance and 
Instruction 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para os autores que abordaram a atuação profissional obtivemos as seguintes 

respostas para a questão - Como os autores descrevem a atuação do designer 

educacional no âmbito das funções? 

Quadro 14: autores que abordaram a atuação profissional 

Juliana Cristina da Silva Cassaro e 
Rita Aparecida da Conceição Ribeiro 

Marília. Milhomem 
Maria da Graça 

Moreira 

Designer educacional desenvolve, 
apoia e participa ativamente das 
ações intencionais e sistemáticas de 
ensino (curso longo ou curta duração). 
Realiza a análise e estudos para 
encontrar caminhos e soluções para 
permitir a transmissão do 
conhecimento. 
Já a atuação do design é a 
identificação de um problema, análise 
e ideação de propostas, produção e 
desenvolvimento de soluções, testes, 
avaliações e implementação da 
proposta. 
Aplicado no desenvolvimento de 
objetos de aprendizagem gráficos e 
audiovisuais didáticos (livros, 
apostilas, animações, ilustrações, 
simuladores e ambientes de imersão 
visual), assim como sua atuação na 
produção de ambientes virtuais de 
aprendizagens. 
Há um entendimento que estes dois 
profissionais possuem relações de 
competências semelhantes 

O profissional trabalha tanto com as 
funções sensoriais, fatores linguísticos, 
textuais e discursivos na estrutura e 
organização do material usado no Ead. 
Trabalha com mecanismos de escrita e de 
leitura tornando o texto/discurso mais 
didático, isso é na transposição didática. 
Responsável pela adequação do material 
do conteudista; organizando a coerência, o 
nível de abordagem, e adaptação - ao 
perfil, contexto do aluno- do conteúdo; pela 
verificação dos objetivos metodológico e 
pedagógico do curso e pela aplicação de 
uma linguagem adequadas e acessíveis 
para os sujeitos envolvidos na 
aprendizagem (professores e alunos) e as 
mídias utilizadas. 
Trabalha a criação de canais 
comunicativos entre os especialistas de 
produção: conteudistas, designer gráficos, 
ilustradores, coordenadores, etc.; 
Seu papel e de pesquisador, gerente de 
atividade, linguista, artista visual 

Geralmente, a 
equipe de 
produção se 
encarrega do 
desenvolviment
o de materiais 
didáticos para 
as diferentes 
mídias usadas 
na EAD. Faz a 
ponte entre os 
especialistas 
de diversas 
áreas para 
promover a 
melhor 
instrução e a 
aprendizagem 
mais 
significativa e 
gerência 
equipes 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 
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Para a Subcategoria autores que abordaram a atuação profissional obtivemos 

as seguintes respostas para a questão - Como os pesquisadores descrevem os fluxos 

e etapas processos de produção? 

Quadro 15: autores que abordaram a atuação profissional 

Juliana 
Cristina da 

Silva Cassaro 
e Rita 

Aparecida da 
Conceição 

Ribeiro 

Marília. Milhomem Maria da Graça Moreira 

Planejamento
, 
desenvolvime
nto e 
aplicação, 
usando 
métodos, 
materiais, 
técnicas, 
eventos, 
atividades e 
produtos 
educacionais 
para 
situações 
específicas, 
assim como, 
podendo 
auxiliar na 
produção de 
materiais e 
atividades. 

Localiza os problemas de aprendizado; 
cria, projeta, implementa e acompanha 
as ações para a solução de determinado 
problema do material que o conteudista 
responsável pela elaboração do 
conteúdo, para tornar este conteúdo 
mais didático em relação aos limites dos 
recursos tecnológicos escolhidos via 
elaboração de storyboard. 
Analisar o que foi exigido pela 
organização/instituição; 
Projetar um material ou curso que 
realmente atenda às necessidades da 
organização/instituição; 
Desenvolver um processo colaborativo 
com os outros profissionais envolvidos: 
conteudistas, designer gráficos, 
ilustradores, coordenadores, etc.; 
Implementação do curso ou do material; 
Avaliação do curso ou do material ao 
longo de sua criação e implementação. 

O modelo típico é o sequencial, com a 
separação entre a fase de planejamento e 
produção da fase de oferta e 
implementação dos projetos e com 
diferentes papéis das equipes de acordo 
com a relevância de seu envolvimento em 
diferentes estágios do processo. A 
execução de tarefas ocorre via interação e 
interdependência entre os componentes 
da equipe. E pode ser organizado com 
linha de montagem, por elos da cadeia 
produtiva, por áreas com 
responsabilidades compartilhadas por 
etapa de desenvolvimento e com equipe 
de especialistas. 
Em projetos de pequena escala um 
mesmo profissional acumula diversos 
papeis (autor, designer educacional, tutor, 
mas sempre em equipe. Em projetos mais 
complexos de produção de materiais 
didáticos e a gestão de diferentes mídias. 
A equipe é mais numerosa. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para os autores que abordaram as competências profissionais obtivemos as 

seguintes respostas para a questão - Como os autores descrevem a atuação do 

designer educacional no âmbito das funções? 

Quadro 16: Autores que abordaram as competências profissionais 

Xiaoman Wang, Yan Chen, Albert D. 
Ritzhaupt e Florence Martin 

Vani Moreira Kenski 

Classificaçã
o Brasileira 

de 
Ocupações 
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Setor corporativos, governamentais e sem 
fins lucrativos. 
Usando uma abordagem multimétodos e 
atuando como consultora. 
Analista de desempenho, - Gerente de 
projeto, - Consultor estratégico e de 
aprendizagem, - Pesquisador, - Instrutor, 
treinador, - Escritor, - Gerente de projeto, - 
Desenvolvedor de mídia e web, - Avaliador, 
Gestor de ativos Setor de educacional 
Trabalham em estreita colaboração com os 
membros do corpo docente para melhorar e 
desenvolver cursos existentes ou novos, 
promover o desenvolvimento e a 
comunicação profissional do corpo docente, 
implementar e apoiar a integração de 
sistemas de gerenciamento de aprendizado, 
manter sites ou fornecer suporte técnico. 

É o responsável por todo o processo – na 
complementação das falhas nos 
conteúdos e atividades propostos pelos 
docentes até o desenvolvimento de 
soluções digitais sofisticadas para o 
oferecimento de temas específicos, como 
figura forte do processo de produção dos 
cursos on-line. 
Adequação de conteúdo, transposição do 
conteúdo – modelagem (o curso se 
adequa ao modelo proposto. 
Criar mensagens adequadas ao público-
alvo, do conteúdo e dos objetivos 
propostos; 
Elaborar telas com layout para leitura da 
mensagem; 
Avaliar usabilidade da plataforma 
Escrever e editar mensagens claras; 
Coordenar reuniões 

Implementa
m, avaliam, 
coordenam 
e planejam o 
desenvolvim
ento de 
projetos 
pedagógico
s/instrucion 
ais nas 
‘modalidade
s de ensino 
presencial 
e/ou a 
distância; 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para a Subcategoria autores que abordaram as competências profissionais 

obtivemos as seguintes respostas para a questão - Como os pesquisadores 

descrevem os fluxos e etapas dos processos de produção? Não obtivemos respostas, 

visto que o foco dos autores não foi para os processos práticos de trabalho e sim para 

os elementos definidores ligados a habilidades e competências do profissional. 

3.5. O designer educacional relatado do mercado de trabalho 

Ao focarmos nos conteúdos publicados no descritivo de cargos e perfis 

profissionais em vagas e editais para designer educacional, procuramos identificar a 

descrições feitas sobre o perfil de atuação de empresas e instituições públicas, 

elaboramos as questões: Como as empresas ou a instituições públicas declaram as 

atividades a serem desenvolvidas pelo cargo? Com as empresas eu as instituições 

púbicas apresentam os requisitos para concorrer ao cargo? Para organizar a coleta 

criamos as subcategorias: empresas da Cidade de São Paulo, empresas do interior 

paulistano e outros Estados do Brasil e instituições públicas 

Podemos observar os resultados obtidos nos quadros 17 e 18, que descreve o 

universo das empresas da cidade de São Paulo, os quadros 19 e 20 apresentam as 

respostas empresas do interior paulistano e outros Estados do Brasil. Nos quadros 21 

e 22 apresentam as respostas identificadas das instituições públicas. 

Para empresas do interior paulistano obtivemos as seguintes respostas para a 

questão - Como as empresas ou a instituições públicas declaram as atividades a 

serem desenvolvidas pelo cargo? 
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Quadro 17: Declarações de atividades do cargo Designer Educacional empresas da 
cidade de São Paulo 

Confidencial 
1 

Universidade Mackenzie 
Confidencial 

2 
Cheil Brasil 

Medway Residência 
Médica Ltda 

Elaboração 
de materiais 
didáticos, 
roteiros e 
storyboards 
para objetos 
de 
aprendizage
m para uso 
em Educação 
a Distância. 

Promover o alinhamento entre a identidade 
institucional, o planejamento estratégico e 
o público-alvo da instituição; identificar e 
analisar o papel de diversos ambientes de 
trabalho (físicos, virtuais e mistos) no 
processo de ensino e aprendizagem, as 
características da população-alvo; 
Identificar conteudistas 
qualificados dentro da instituição e elaborar 
programas de capacitação para 
multiplicadores e futuros conteudistas; 
Atuar junto aos analistas no levantamento 
de necessidades de conteúdo; junto às 
áreas internas/conteudistas ou consultores 
internos e externos acompanhando a 
convergência do projeto, junto aos 
analistas e equipe na difusão/divulgação 
dos produtos desenvolvidos, bem como 
apoiar a comunicação interna (PortalMAC, 
Yammer, Newsletter etc.) na criação de 
conteúdos relacionados ao 
desenvolvimento. 
Avaliar a instrução e seu impacto, 
construindo itens de testes e avaliações de 
conteúdo, que sejam confiáveis e válidos 
em diversos formatos; 
Selecionar ou modificar materiais 
instrucionais existentes, utilizando análise 
de custo-benefício para decidir entre as 
alternativas de adaptação, compra e 
desenvolvimento de materiais; 
Orientar a criação de objetos e realizar o 
design de cursos e/ou ações educativas e 
construir material didático, construindo 
roteiros para os materiais didáticos, criando 
formatando os conteúdos interativos e 
recursos, adaptar o layout, conteúdo e 
interfaces (fonte, imagens, vídeos, 
funcionalidades), alterando formatos de 
banners, livros, vídeos de EAD para o 
portal de educação corporativa e seguindo 
padrões preestabelecidos pela instituição; 
Conhecer e saber como utilizar as 
tecnologias disponíveis; 

Criação de 
conteúdo 
educacional 

Adaptar e transpor 
conteúdo, criar e 
ajustar conteúdos de 
forma instrucional, 
comercial e 
educacional, via 
roteiros para 
materiais e vídeos de 
treinamento, o 
Storyboard de 
conteúdos e a linha 
de comunicação 
(storytelling) dentro 
do objetivo do 
material de 
treinamento. 
Adaptar e reformular 
linguagem técnica de 
maneira lúdica para 
formatos e linguagem 
específicos adaptada 
ao público alvo; 
Desenvolver 
avaliações de 
conhecimento e de 
reação; 
Alinhar e orientar a 
equipe de criação 
gráfica e edição de 
vídeos para os 
materiais a serem 
confeccionados.  
Realiza reuniões de 
equipe e com os 
clientes para 
direcionar a 
estratégia 
instrucional dos 
materiais de 
treinamento.  
Pesquisar diferentes 
mídias e formatos de 
conteúdo para 
constante 
atualização. 

Conhecer a fundo as 
necessidades do 
cliente, do projeto e 
focar seu trabalho na 
geração de valor;  
Criar, formatar e revisar 
materiais didáticos em 
diferentes mídias; 
Roteirizar as aulas, 
simulações 
(storyboards), módulos, 
capítulos, textos e 
objetos de 
aprendizagem; 
Aplicar as melhores 
práticas da função com 
embasamento teórico 
em conformidade com 
os padrões 
estabelecidos; 
Definir as melhores 
formas de interação 
entre professores e 
alunos, e entre os 
próprios alunos; 
Fazer alinhamentos e 
revisões técnicas com 
o time de conteudistas 
médicos; 
Garantir o controle de 
qualidade dos objetos 
educacionais 
produzidos. 
Processos do Design 
Instrucional, 
abordagens 
educacionais e 
metodologias de ensino 
e aprendizagem; 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para empresas do interior paulistano obtivemos as seguintes respostas para a 

questão - Como as empresas ou as instituições púbicas apresentam os requisitos para 

concorrer ao cargo? 

Quadro 18: Declarações de requisitos para o cargo Designer Educacional empresas 
da cidade de São Paulo 

Confidencial 
1 

Universidad
e 

Mackenzie 

Confidencial 
2 

Cheil Brasil 
Medway 

Residência 
Médica Ltda 

Conheciment
o de 
plataformas 
Educacionais 
(LMS) de 
Educação a 
distância. 

Formação 
Superior 
completo na 
área: 
Educação/D
esign 
gráfico; 
desejável 

Vivência na 
função 

Ensino Superior Completo em Pedagogia, 
Psicologia, RH e áreas afins. Cursos do designer 
Instrucional (será um diferencial). 
Conhecimentos: Pacote Office; Inglês (necessário) 
Conhecimentos pedagógicos sobre educação 
corporativa; Técnicas de aprendizagem; 
Metodologias educacionais para treinamento com o 
6Ds (será um diferencial) 

Experiência como 
Designer 
Instrucional; 
Experiência Com 
gravações e 
dinâmica de 
estúdio são um 
diferencial. 
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ter 
conhecimen
to em 
mídias 
digitais e 
design 
gráfico. 

Criação de roteiros para vídeo. 
Conhecimento em ferramentas de autoria será um 
diferencial (Rise Captivate) Storytelling 
Competências Comportamentais - Comunicação 
clara e objetiva; Senso de organização; Agilidade e 
proatividade; Atenção aos detalhes; altos padrões 
de qualidade; Interesse por tecnologia e inovação; 
Disponibilidade para visitas ao cliente; reuniões no 
horário de trabalho; trabalhar presencialmente na 
sede da agência. 

Habilidades 
Capacidade de 
trabalhar em várias 
frentes ao mesmo 
e ser hands-on; 
Visão sistêmica; 
Perfil colaborativo. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para empresas do interior paulistano e outros Estados do Brasil obtivemos as 

seguintes respostas para a questão - Como as empresas ou a instituições públicas 

declaram as atividades a serem desenvolvidas pelo cargo? 

Quadro 19: Declarações de atividades do cargo Designer Educacional empresas do 
interior paulistano e outros Estados do Brasil 
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Planejamento, 
supervisão e 
execução de 
rotinas 
administrativas e 
para operação e 

funcionamento 
de sistemas e 
equipamentos; 
Planejamento e 
assessorament
o na criação do 
Design 
instrucional do 
AVA e do 
material 
didático 
(identidade 
visual inclusa); 
via análise da 
Conspeção de 
itinerário 
formativo (trilha 
do 
conhecimento), 
revisão de 
Plano Político 
Pedagógico; 
Caracterização 
do 
funcionamento 
do Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem 
(AVA); 
Acompanhar a 
revisão de 
materiais 
didático e no 
AVA por 
técnicos 
especializados; 
Acompanhar a 
entrega de 
cursos no AVA 

Contribuir e criar 
ativamente com a 
produção editorial; 
Edição e validação 
de materiais 
didáticos e 
elementos dos 
projetos, em todas 
as fases da 
produção. Participar 
da formação das 
equipes e da 
produção de 
diversos 
documentos 
componentes do 
processo de 
produção editorial; 
Participação em 
reuniões de 
orientação a 
autores, pedagogos, 
revisores, 
diagramadores, 
ilustradores, 
desenvolvedores e 
sobre definições 
pedagógicas e 
técnicas específicas 
e para a criação de 
projetos de 
materiais didáticos; 
Garantir a qualidade 
editorial orientada 
pela coordenação, 
gerência e direção 
da empresa e 
demandada pelo 
mercado via 
reuniões com 
diretoria, gerência, 
coordenação e 
colaboradores da 
empresa, com 

Desenvolvimento 
de materiais 
(roteiros e 
storyboards) e 
soluções 
educacionais para 
treinamentos de 
formação inicial, 
reciclagens 
(técnicos e 
comportamentais) 
presencial e e-
learning:  
Gerir a plataforma 
LMS e todas suas 
potencialidades, 
além de buscar e 
desenvolvimento 
novas tecnologias 
para evolução do 
programa de 
treinamento; 
Criar e 
implementar 
planos de 
treinamentos 
através de 
reuniões de 
briefings com as 
áreas 
demandantes; 
Garantir o 
desenvolvimento 
de conteúdos de 
treinamento por 
meio da utilização 
de metodologias 
modernas e 
motivadoras; 
Alinhar com 
analistas e 
agentes 
multiplicadores 
maneiras de 

Planejar 
situações 
de 
aprendizag
em/execuç
ão das 
soluções. 
Criar e 
desenvolve
r soluções 
de 
tecnologia 
educaciona
l. Aplicar 
estilos de 
linguagens 
e formatos 
variados 
como: 
Storyboard, 
vídeo 
aulas, e-
books, 
guias 
infográficos
, roteiros 
para 
games, 
podcasts, 
dentre 
outros. 
Criar e 
cadastrar 
os cursos 
no LMS. 
Busca 
contínua 
por 
soluções 
inovadoras 

Homologar 
e/ou 
consolidar 
conteúdos 
externos, de 
acordo com 
as 
especificaçõe
s s do produto 
e/ou cliente; 
Desenvolver 
atividades e 
estratégias 
que permitam 
que os 
conteúdos 
sejam 
ensinados de 
forma lúdica, 
motivadora e 
significativa 
ao discente; 
Elaborar 
roteiros de 
cursos, 
transpondo o 
conteúdo 
homologado 
para o formato 
a ser 
desenvolvido. 

Desenvolvi 
mento de 
conteúdo 
para 
treinamento 
os 
presenciais 
e EAD. 
Atuar 
presencial 
mente no 
cliente 2 
vezes na 
semana 
próximo ao 
Shopping 
Morumbi 
(custo da 
empresa) e 
em São 
Caetano 
nos outros 
dias 

Planejar, desenhar e 
desenvolver, 
programas de 
capacitação, 
materiais didáticos, 
contendo, e jornadas 
de ensino, 
gasificadas ou não, 
por meio de 
roteirização de aulas, 
módulos, capítulos, 
textos, cursos, 
materiais didáticos, 
vídeos, diferentes 
mídias, tecnologias e 
metodologias. 
Conhecer, adaptar e 
criar modelos de 
design instrucional 
proprietários para os 
processos de 
trabalho, assim como 
atualizar as jornadas 
de aprendizagem às 
teorias e práticas 
educacionais de 
novas tecnologias e 
de habilidades e 
competências de 
forma eficaz e 
interessante do 
grupo econômico. 
Conduzir pesquisa e 
análise instrucional 
sobre alunos e 
contextos. Identificar 
as necessidades de 
capacitação dos 
diversos públicos-
alvo. Estruturar e 
acompanhar 
processos de 
implementação de 
projetos que sigam 
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e do de 
material 
desenvolvido; 
Testar os 
cursos 
disponibilizado
s no AVA; 
Propor 
melhorias no 
AVA e material 
didático. 

empresas parceiras 
e com outras 
pessoas envolvidas 
na criação de 
soluções 
educacionais e no 
aprimoramento da 
produção editorial. 

aplicar e os 
discursos 
utilizados nas 
turmas de 
treinamento. 

as etapas 
predefinidas. Decidir 
os critérios usados 
para julgar o 
desempenho do 
aluno e desenvolver 
instrumentos de 
avaliação por 
competências. 
Manter a 
documentação. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para empresas do interior paulistano e outros Estados do Brasil obtivemos as 

seguintes respostas para a questão - Com as empresas eu as instituições púbicas 

apresentam os requisitos para concorrer ao cargo? 

Quadro 20: Declarações de requisitos para o cargo Designer Educacional empresas 
do interior paulistano e outros Estados do Brasil 
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Formação Curso 
Superior Completo 
em Pedagogia, 
Psicologia, 
Comunicação Social, 
Administração e 
áreas afins. 
Especialização ou 
Pós-graduação lato 
Sensu em Design 
Instrucional ou 
Educacional; 
Experiência Com o 
desenvolvimento de 
storyboards e roteiros 
de materiais 
educacionais; 
Levantamento de 
necessidades com os 
conteudistas; 
Educação à 
distância; 
Conhecimento 
pedagógicos 
Design Instrucional 
para educação 
corporativa 
Ambientes virtuais de 
aprendizagem 
Processos de 
produção, 
roteirização para 
cursos EAD; 
Tecnologias 
educacionais e 
Pacote Office 
Inglês intermediário: 
leitura e fala 
Regularmente 
inscrito do conselho 
profissional na região 
de atuação; 
Não integrar o 
quadro técnico e nem 
ser responsável 

Formação 
Graduação em 
Pedagogia, 
Letras, 
Comunicação 
Social, Design 
Instrucional, 
Produção 
Editorial, Arte, 
Educação 
Física e outros. 
Especialização, 
pós- 
graduações, 
MBAs e cursos 
extracurricular 
es em áreas 
afins serão um 
diferencial. 
Conhecimento 
Domínio da 
língua 
portuguesa; 
Habilidades 
Ótima 
comunicação 
interpessoal, 
tanto por 
escrito quanto 
oralmente; 
Inteligência 
socioemocion 
al, Capacidade 
de resolução 
de problemas, 
Proatividade e 
espírito de 
equipe. 

Formação 
Superior 
completo. 
Conheci 
mento 
PacoteOffi 
ce: Excel 
e Power 
point nível 
intermediá 
rio 
Em 
atuação 
em sala 
de aula 
Técnicas 
de 
dinâmica 
de grupo. 
Experiênci
a 
Com as 
ferrament
as: Ispring 
suíte, 
Adobe 
Gamificaç
ão. 

Formação 
Ensino 
Superior 
completo. 
Conhecime
nto 
Dos 
conceitos 
de 
storyboard 
e materiais 
educaciona
is. 
Noções de 
andragogia 
Metodologi
as de 
aprendizag
em. 
Conhecim
entos em 
informática. 
Experiência 
Prática 
com 
storytelling. 
Desejável 
experiência 
na criação 
de 
infoproduto
s e aulas 
para ensino 
à distância. 
Habilidades 
Facilidade 
com a 
cultura Ágil 
e suas 
metodologi
as. 

Formação 
Graduação em 
Pedagogia, Letras ou 
Comunicação; 
Especialização ou pós-
graduação em 
Educação a Distância 
ou Design Instrucional; 
Conhecimento Teorias 
da Pedagogia 
Andragogia e 
Heutagogia, assim 
como teorias da EAD; 
Aplicativos e sistemas 
informatizados básicos, 
tais como: Word, Excel, 
Power Point e outros 
sistemas específicos do 
Grupo NT; Copyspider; 
Norma Padrão da 
Língua Portuguesa e 
Novas Regras 
Ortográficas e Redação 
própria e fluência 
verbal; Gamification; 
Design Instrucional e 
elaboração de 
Avaliações de 
Aprendizagem; Projetos 
Educacionais a 
Distância; Habilidades 
Comprometimento; 
Proatividade; 
Comunicação; 
Relacionamento 
interpessoal; 
Planejamento e 
administração do tempo 
e dos processos de 
trabalho da unidade de 
lotação; Facilidade de 
aprendizado de novas 
tecnologias. 

Experiência. 
Com 
ferramentas 
de autoria 
(Rize, 
Articulate, 
Storyline, 
Captivate) 
Com 
desenvolvi
mento de 
SB tanto 
para 
treinamento 
presencial 
quanto 
EAD. 
Como ponto 
focal do 
cliente 
levantando 
necessidad
es, público 
alvo, 
objetivo e 
fazendo 
curadoria e 
levantament
o de 
conteúdo 
transforman
do isso em 
método 
educacional 
Ter atuado 
em 
Consultoria 

Experiência 
Como design 
instrucional, 
tecnologia 
instrucional. 
Em projetos de 
design 
instrucional na 
área de 
educação, 
especialmente em 
EAD; 
Conhecimentos 
Em teoria de 
aprendizado e 
modelos de 
design 
instrucional, 
Redação de 
textos gerais, 
instrucionais e 
scripts de 
áudio/vídeo, 
Tutoria de cursos 
on-line. 
Gestão de 
projetos e equipes 
multiprofissionais, 
Dinâmica de 
grupos 
presenciais. 
De softwares de 
desenvolvimento 
didático e de 
Sistema de 
Gestão da 
Aprendizagem 
Gestão dos 
custos de 
produtos, 
precificação, 
Programação em 
HTML e Flash. 
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técnico de empresa. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para instituições públicas obtivemos as seguintes respostas para a questão - 

Como as empresas ou a instituições públicas declaram as atividades a serem 

desenvolvidas pelo cargo? 

Quadro 17: Declarações de atividades do cargo Designer Educacional empresas da 
cidade de São Paulo 
Confidencial 

1 
Universidade Mackenzie 

Confidencial 
2 

Cheil Brasil 
Medway Residência 

Médica Ltda 

Elaboração 
de materiais 
didáticos, 
roteiros e 
storyboard s 
para objetos 
de 
aprendizage
m para uso 
em 
Educação a 
Distância. 

Promover o alinhamento entre a identidade 
institucional, o planejamento estratégico e o 
público-alvo da instituição; identificar e 
analisar o papel de diversos ambientes de 
trabalho (físicos, virtuais e mistos) no 
processo de ensino e aprendizagem, as 
características da população-alvo;  
Identificar conteudistas qualificados dentro da 
instituição e elaborar programas de 
capacitação para multiplicadores e futuros 
conteudistas; 
Atuar junto aos analistas no levantamento de 
necessidades de conteúdo; junto às áreas 
internas/conteudistas ou consultores internos 
e externos acompanhando a convergência do 
projeto, junto aos analistas e equipe na 
difusão/divulgação dos produtos 
desenvolvidos, bem como apoiar a 
comunicação interna (PortalMAC, Yammer, 
Newsletter etc.) na criação de conteúdos 
relacionados. 
Avaliar a instrução e seu impacto, construindo 
itens de testes e avaliações de conteúdo, que 
sejam confiáveis e válidos em diversos 
formatos; 
Selecionar ou modificar materiais instrucionais 
existentes, utilizando análise de custo-
benefício para decidir entre as alternativas de 
adaptação, compra e desenvolvimento de 
materiais; 
Orientar a criação de objetos e realizar o 
design de cursos e/ou ações educativas e 
construir material didático, construindo 
roteiros para os materiais didáticos, criando 
formatando os conteúdos interativos e 
recursos, adaptar o layout, conteúdo e 
interfaces (fonte, imagens, vídeos, 
funcionalidades), alterando formatos de 
banners, livros, vídeos de EAD para o portal 
de educação corporativa e seguindo padrões 
preestabelecidos pela instituição; Conhecer e 
saber como utilizar as tecnologias disponíveis; 

Criação de 
conteúdo 
educacional 

Adaptar e transpor 
conteúdo, criar e 
ajustar conteúdos de 
forma instrucional, 
comercial e 
educacional, via 
roteiros para materiais 
e vídeos de 
treinamento, o 
storyboard de 
conteúdos e a linha de 
comunicação 
(storytelling) dentro do 
objetivo do material de 
treinamento. 
Adaptar e reformular 
linguagem técnica de 
maneira lúdica para 
formatos e linguagem 
específicos adaptada 
ao público alvo;  
Desenvolver avaliações 
conhecimento e de 
reação;  
Alinhar e orientar a 
equipe de criação 
gráfica e edição de 
vídeos para os 
materiais a serem 
confecionados. 
Realiza reuniões de 
equipe e com os 
clientes para direcionar 
a estratégia instrucional 
dos materiais de 
treinamento. 
Pesquisar diferentes 
mídias e formatos de 
conteúdo para 
constante atualização 

Conhecer a fundo as 
necessidades do 
cliente do projeto e 
focar seu trabalho na 
geração de valor; 
Criar, formatar e 
revisar materiais 
didáticos em diferentes 
mídias; 
Roteirizar as aulas, 
simulações 
(storyboards), 
módulos, capítulos, 
textos e objetos de 
aprendizagem; 
Aplicar as melhores 
práticas da função com 
embasamento teórico 
em conformidade com 
os padrões 
estabelecidos;  
Definir as melhores 
formas de interação 
entre professores e 
alunos, e entre os 
próprios alunos;  
Fazer alinhamentos e 
revisões técnicas com 
o time de conteudistas 
médicos; 
Garantir o controle de 
qualidade dos objetos 
educacionais 
produzidos. 
Processos do Design 
Instrucional, 
abordagens 
educacionais e 
metodologias de 
ensino e 
aprendizagem; 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

 

Para empresas do interior paulistano obtivemos as seguintes respostas para a 

questão - Com as empresas eu as instituições púbicas apresentam os requisitos para 

concorrer ao cargo? 

Quadro 18: Declarações de requisitos para o cargo Designer Educacional empresas 
da cidade de São Paulo 
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Confidencial 
1 

Universidade 
Mackenzie 

Confidencial 
2 

Cheil Brasil 
Medway Residência 

Médica Ltda 

Conhecime
nto 
De 
plataformas 
Educaciona
is (LMS ) 
De 
Educação a 
distância. 

Formação 
Superior 
completo na 
área: 
Educação/Design 
gráfico;  
Desejável ter 
conhecimento em 
mídias digitais e 
design gráfico. 

Vivência na 
função 

Ensino Superior Completo em Pedagogia, Psicologia, RH 
e áreas afins. Cursos do designer Instrucional (será um 
diferencial). 
Conhecimentos: Pacote Office; Inglês (necessário) 
Conhecimentos pedagógicos sobre educação corporativa; 
Técnicas de aprendizagem; Metodologias educacionais 
para treinamento com o 6Ds (será um diferencial)  
Criação de roteiros para vídeo. 
Conhecimento em ferramentas de autoria será um 
diferencial (Rise Captivate) Storytelling Competências 
Comportamentais - Comunicação clara e objetiva; Senso 
de organização; Agilidade e proatividade; Atenção aos 
detalhes; altos padrões de qualidade; Interesse por 
tecnologia e inovação; Disponibilidade para visitas ao 
cliente; reuniões no horário de trabalho; trabalhar 
presencialmente na sede da agência. 

Experiência como 
Designer 
Instrucional; 
Experiência Com 
gravações e 
dinâmica de estúdio 
são um diferencial. 
Habilidades 
Capacidade de 
trabalhar em várias 
frentes ao mesmo e 
ser hands-on; Visão 
sistêmica; Perfil 
colaborativo. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para empresas do interior paulistano e outros Estados do Brasil obtivemos as 

seguintes respostas para a questão - Como as empresas ou a instituições públicas 

declaram as atividades a serem desenvolvidas pelo cargo? 
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Quadro 19 Declarações de atividades do cargo Designer Educacional empresas do 
interior paulistano e outros Estados do Brasil 
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Planejamento, 
supervisão e 
execução de 
rotinas 
administrativas e 
para operação e 
funcionamento de 
sistemas e 
equipamentos; 
Planejamento e 
assessoria na 
criação do Design 
instrucional do 
AVA e do material 
didático 
(identidade visual 
inclusa); via 
análise da 
Concepção   de 
itinerário formativo 
(trilha do 
conhecimento), 
revisão de Plano 
Político 
Pedagógico; 
Caracterização do 
funcionamento do 
Ambiente Virtual 
de Aprendizagem 
(AVA); 
Acompanhar a 
revisão de 
materiais didático 
e no AVA por 
técnicos 
especializados;  
A companhara 
entrega de cursos 
no AVA e do de 
material 
desenvolvido; 
Testar os cursos 
disponibilizados 
no AVA;  
Propor melhorias 
no AVA e material 
didático. 

Contribuir e criar 
ativamente com a 
produção editorial; 
Edição e validação 
de materiais 
didáticos e 
elementos dos 
projetos, em todas 
as fases da 
produção. 
Participar da 
formação das 
equipes e da 
produção de 
diversos 
documentos 
componentes do 
processo de 
produção editorial;  
Participação em 
reuniões de 
orientação a 
autores, pedagogos, 
revisores, 
diagramadores, 
ilustradores, 
desenvolvedores e 
sobre definições 
pedagógicas e 
técnicas específicas 
e para a criação de 
projetos de 
materiais didáticos;  
Garantir a qualidade 
editorial orientada 
pela coordenação, 
gerência e direção 
da empresa e 
demandada pelo 
mercado via 
reuniões com 
diretoria, gerência, 
coordenação e 
colaboradores da 
empresa, com 
empresas parceiras 
e com outras 
pessoas envolvidas 
na criação de 
soluções 
educacionais e no 
aprimoramento da 
produção editorial. 

Desenvolvimento 
de materiais 
(roteiros e 
storyboards) e 
soluções 
educacionais para 
treinamentos de 
formação inicial, 
reciclagens 
(técnicos e 
comportamentais) 
presencial e e- 
learning: 
Gerir a plataforma 
LMS e todas suas 
potencialidades, 
além de buscar e 
desenvolvimento 
novas tecnologias 
para evolução do 
programa de 
treinamento; 
Criar e 
implementar 
planos de 
treinamentos 
através de 
reuniões de 
briefings com as 
áreas 
demandantes; 
Garantir o 
desenvolvimento 
de conteúdos de 
treinamento por 
meio da utilização 
de metodologias 
modernas e 
motivadoras; 
Alinhar com 
analistas e 
agentes 
multiplicadores 
maneiras de 
aplicar e os 
discursos 
utilizados nas 
turmas de 
treinamento. 

Planejar 
situações de 
aprendizage 
m/execução 
das 
soluções. 
Criar e 
desenvolver 
soluções de 
tecnologia 
educacional. 
Aplicar 
estilos de 
linguagens e 
formatos 
variados 
como: 
Storyboard, 
vídeo aulas, 
e-books, 
guias 
infográficos, 
roteiros para 
games, 
podcasts, 
dentre 
outros. 
Criar e 
cadastrar os 
cursos no 
LMS. 
Busca 
contínua por 
soluções 
inovadoras. 

Homologar 
e/ou 
consolidar 
conteúdos 
externos, de 
acordo com 
as 
especificaçõ
es do 
produto e/ou 
cliente; 
Desenvolver 
atividades e 
estratégias 
que 
permitam 
que os 
conteúdos 
sejam 
ensinados 
de forma 
lúdica, 
motivadora 
e 
significativa 
ao discente; 
Elaborar 
roteiros de 
cursos, 
transpondo 
o conteúdo 
homologado 
para o 
formato a 
ser 
desenvolvid
o. 

Desenvolv
imento de 
conteúdo 
para 
treinament 
os 
presenciai
s e EAD. 
Atuar 
presencial 
mente no 
cliente 2 
vezes na 
semana 
próximo 
ao 
Shopping 
Morumbi 
(custo da 
empresa) 
e em São 
Caetano 
nos outros 
dias 

Planejar, desenhar e 
desenvolver, 
programas de 
capacitação, materiais 
didáticos, contendo, e 
jornadas de ensino, 
gamificadas ou não, 
por meio de 
roteirização de aulas, 
módulos, capítulos, 
textos, cursos, 
materiais didáticos, 
vídeos, diferentes 
mídias, tecnologias e 
metodologias. 
Conhecer, adaptar e 
criar modelos de 
design instrucional 
proprietários para os 
processos de trabalho, 
assim como atualizar 
as jornadas de 
aprendizagem às 
teorias e práticas 
educacionais de novas 
tecnologias e de 
habilidades e 
competências de forma 
eficaz e interessante do 
grupo econômico. 
Conduzir pesquisa e 
análise instrucional 
sobre alunos e 
contextos. Identificar as 
necessidades de 
capacitação dos 
diversos públicos-alvo. 
Estruturar e 
acompanhar processos 
de implementação de 
projetos que sigam as 
etapas predefinidas. 
Decidir os critérios 
usados para julgar o 
desempenho do aluno 
e desenvolver 
instrumentos de 
avaliação por 
competências, 
Manter a 
documentação 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

Para empresas do interior paulistano e outros Estados do Brasil obtivemos as 

seguintes respostas para a questão - Com as empresas ou as instituições púbicas 

apresentam os requisitos para concorrer ao cargo? 

Quadro 20: Declarações de requisitos para o cargo Designer Educacional empresas 
do interior paulistano e outros Estados do Brasil 
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Formação Curso 
Superior Completo 
em Pedagogia, 
Psicologia, 
Comunicação Social, 
Administração e 
áreas afins. 
Especialização ou 
Pós-graduação lato 
Sensu em Design 
Instrucional ou 
Educacional; 
Experiência 
Com o 
desenvolvimento de 
storyboards e roteiros 
de materiais 
educacionais; 
Levantamento de 
necessidades com os 
conteudistas; 
Educação à 
distância; 
Conhecimento 
pedagógicos. 
Design Instrucional 
para educação 
corporativa 
Ambientes virtuais de 
aprendizagem 
Processos de 
produção, 
roteirização para 
cursos EAD; 
Tecnologias 
educacionais e 
Pacote Office 
Inglês intermediário: 
leitura e fala 
Regularmente 
inscrito do conselho 
profissional na região 
de atuação; 
Não integrar o 
quadro técnico e nem 
ser responsável 
técnico de empresa. 

Formação 
Graduação 
em 
Pedagogia, 
Letras, 
Comunicaçã
o Social, 
Design 
Instrucional, 
Produção 
Editorial, 
Arte, 
Educação 
Física e 
outros. 
Especializaç
õ es, pós- 
graduações, 
MBAs e 
cursos 
extracurricula
r es em 
áreas afins 
serão um 
diferencial. 
Conhecimen
to. Domínio 
da língua 
portuguesa; 
Habilidades 
Ótima 
comunicação 
interpessoal, 
tanto por 
escrito 
quanto 
oralmente; 
Inteligência 
socioemocio
nal, 
Capacidade 
de resolução 
de 
problemas, 
Proatividade 
e espírito de 
equipe. 

Formação 
Superior 
completo. 
Conheci 
mento 
PacoteOffi 
ce: Excel 
e Power 
point nível 
intermediá 
rio 
Em 
atuação 
em sala 
de aula 
Técnicas 
de 
dinâmica 
de grupo. 
Experiênci
a. 
Com as 
ferrament
as: Ispring 
suíte, 
Adobe 
Gamificaç
ão. 

Formação 
Ensino 
Superior 
completo. 
Conhecime
nto. 
Dos 
conceitos 
de 
storyboard 
e materiais 
educacionai
s. Noções 
de 
andragogia 
Metodologia
s de 
aprendizag
em. 
Informática 
Experiência 
Prática com 
storytelling. 
Desejável 
experiência 
na criação 
de 
infoproduto
s e aulas 
para ensino 
à distância. 
Habilidades 
Facilidade 
com a 
cultura Ágil 
e suas 
metodologia
s 

Formação 
Graduação em 
Pedagogia, Letras ou 
Comunicação; 
Especialização ou pós-
graduação em 
Educação a Distância ou 
Design Instrucional; 
Conhecimento Teorias 
da Pedagogia 
Andragogia e 
Heutagogia, assim como 
teorias da EAD; 
Aplicativos e sistemas 
informatizados básicos, 
tais como: Word, Excel, 
Power Point e outros 
sistemas específicos do 
Grupo NT; Copyspider; 
Norma Padrão da 
Língua Portuguesa e 
Novas Regras 
Ortográficas e Redação 
própria e fluência verbal; 
Gamification; 
Design Instrucional e 
elaboração de 
Avaliações de 
Aprendizagem; Projetos 
Educacionais a 
Distância; Habilidades 
Comprometimento; 
Proatividade; 
Comunicação; 
Relacionamento 
interpessoal; 
Planejamento e 
administração do tempo 
e dos processos de 
trabalho da unidade de 
lotação; Facilidade de 
aprendizado de novas 
tecnologias. 

Experiência 
Com 
ferramentas 
de autoria 
(Rize, 
Articulate, 
Storyline, 
Captivate). 
Com 
desenvolvim
ent o de SB 
tanto para 
treinamento 
presencial 
quanto 
EAD. Como 
ponto focal 
do cliente 
levantando 
necessidade
s, público 
alvo, 
objetivo e 
fazendo 
curadoria e 
levantament
o de 
conteúdo 
transforman
do isso em 
método 
educacional. 
Ter atuado 
em 
Consultoria 

Experiência Como 
design instrucional, 
Com tecnologia 
instrucional. 
Em projetos de 
design instrucional 
na área de 
educação, 
especialmente em 
EAD; 
Conhecimentos. 
Em teoria de 
aprendizado e 
modelos de design 
instrucional, 
Redação de textos 
gerais, instrucionais 
e scripts de 
áudio/vídeo, Tutoria 
de cursos on-line. 
Gestão de projetos 
e equipes 
multiprofissionais. 
Dinâmica de grupos 
presenciais. 
De softwares de 
desenvolvimento 
didático e de 
Sistema de Gestão 
da Aprendizagem 
Gestão dos custos 
de produtos, 
precificação, 
Programação em 
HTML e Flash. 

Fonte: elaborado pela autora, 2022. 

4. Os bens culturais percebidos como herança cultural 

Nas últimas décadas a sociedade brasileira enfrenta debates, muitas vezes 

desgastantes, sobre: (i) o papel e composição da família (ii) a falência do sistema 

escolar (iii) a transformação e a crise do mundo do trabalho (iv) a insegurança e 

fragilidade do Estado, isso apenas para citar alguns pontos do problema. 

Esses debates, sempre apresentados com conotação negativa, evidenciam 

problemas mundiais relacionados ao enfraquecimento das instituições organizadoras 

das sociedades modernas (IAIES e DELICH, 2009). Tal enfraquecimento institucional, 
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afeta a produção e reprodução do tecido social e, geraram, como tendência, a 

desagregação das sociedades. 

Na atualidade, questões relativas ao pertencimento, identidades e 

interdependência dos indivíduos e das nações, são cada vez mais colocadas em cena 

e amplamente debatidas por atores políticos (Chwartzman e Cox, 2009). 

O exame apurado sobre as formas e como os cidadãos participam na vida 

cultural de suas comunidades é questão central para o desenvolvimento de soluções 

equitativas para as atuais Nações, e deve ser referência no modelo a ser 

implementado de forma institucional para as atuais agendas de Gestores Públicos 

(CHWARTZMAN E COX, 2009). 

As formas e as práticas de existência comum dos indivíduos são os novos 

contornos do processo de assimilação do mundo ao nosso redor, e o que possibilitam 

criar indicadores e estabelecer quais princípios devem orientar decisões políticas e 

normativas governamentais (CHWARTZMAN E COX, 2009). 

O acesso às fontes culturais e o pleno exercício dos direitos culturais, são 

mecanismos concretos que favorecem o fortalecimento de uma cidadania ativa e 

vinculada aos valores de respeito e compreensão do viver junto. 

A herança cultural hoje é percebida como um valor e um recurso que 

materializa os anseios de desenvolvimento humano. É, também, utilizada como 

referência e alavanca para o desenho de modelos de desenvolvimento econômico- 

social e hoje são apresentadas, de forma pragmática, nos debates sobre patrimônio 

cultural24. Para Canclini patrimônio cultural 

expressa a solidariedade que une os que compartilham um conjunto de bens e prática 
que os identifica, mas também costuma ser um lugar de cumplicidade social e faz uma 
importante reflexão, cuja discussão tornou-se fundamental na questão da preservação 
do patrimônio no século XXI, no que trata a formação e a apropriação desigual do 
patrimônio, além do reconhecimento como lugar de luta material e simbólica entre as 
classes, etnias e grupos (apud Soares, 2017, p. 7). 

 
24 A cultura passou a figurar como questão nas políticas internacionais de desenvolvimento na década de 1950, 

sobre tudo pelo trabalho da UNESCO em consolidar recomendações aos estados membros. Podemos citar, o que 
passou a ser conhecido como cartas patrimoniais, os documentos de 1952 Convenção Universal sobre Direito de 
Autor, 1956 Recomendação de Nova Delhi, 1966 Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional, 
1972 Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 1986 Carta (Recomendação) 
Internacional acerca da Salvaguarda das Cidades Históricas, 1989 Recomendação para a Salvaguarda da Cultura 
Tradicional e Popular, 1992 com a Convenção sobre Diversidade Biológica, 2003 Convenção para a Salvaguarda 
do Patrimônio Imaterial e 2001 ocorre à publicação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. No 
âmbito da Organização dos Estados Americanos em 1967 a Normas de Quito. O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento BID e o Grupo Banco Mundial passaram a apoiar iniciativas inovadoras e também a construir 
metodologias de intervenção para utilizar a riqueza do patrimônio cultural como impulsionadora da economia. E no 
Brasil em 2006, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) incorporar o apoio à 
economia da cultura. 
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A materialização do conceito de Patrimônio Cultural está ligada a compreensão 

de herança cultural, que se apresenta como procedimento e elemento dinamizador de 

uma cidadania aberta, garantidora das várias possibilidades de pertencimento e de 

uma autêntica diversidade cultural como fator de coesão entre pessoas e 

comunidades. 

Trata-se de passar da perspectiva de ‘como preservar o Património, segundo que 
procedimento?’. A questão do ‘porquê e para quem lhe dar valor?’. E esta ideia 
concretizou-se no entendimento segundo o qual o conhecimento e a prática 
respeitantes ao Patrimônio Cultural têm a ver, antes do mais, com o direito dos 
cidadãos participarem na vida cultural, de acordo com os princípios do Estado de direito 
(...) (Martins, 2017, p. 9). 

Esses novos princípios orientadores do desenho dos direitos dos cidadãos 

foram transportados e inseridos a proposta e debates sobre educação patrimonial. Em 

outras palavras, constatou-se a necessidade de se reconstruir conceitos e formas de 

conceber a educação patrimonial. 

Esse redesenho do campo investigativo e teórico foi incorporado nas ações de 

educação patrimonial no âmbito do Instituto Histórico Artística Nacional (IPHAN)25, 

cujas balizas são fortemente marcadas por todo o processo de pertencimento e 

participação integrantes na metodologia de Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC)26. 

 
25 O contexto de redemocratização no Brasil, vivido a partir do final da década de 1980, abre caminho para a 

configuração de uma nova forma de participação social. O chamado período da redemocratização e com os 
avanços sociais conquistados como a Constituição de 1988 que disparou essas mudanças, porém vemos com 
bastante clareza que as preocupações quanto à “dignidade igualitária de direitos” passaram a ser pauta de 
organismos internacionais. Em 1948 a Organização das Nações Unidas (ONU) via Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) passou a emitir, com frequência, documentos 
normatizadores ou orientadores sobre essa questão. Vale destacar que a cultura passou a figurar como questão 
nas políticas internacionais de desenvolvimento na década de 1950, sobre tudo pelo trabalho da UNESCO em 
consolidar recomendações aos estados membros. Podemos citar, o que passou a ser conhecido como cartas 
patrimoniais, os documentos de 1952 Convenção Universal sobre Direito de Autor, 1956 Recomendação de Nova 
Delhi, 1966 Declaração dos Princípios da Cooperação Cultural Internacional, 1972 Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 1986 Carta (Recomendação) Internacional acerca da Salvaguarda das 
Cidades Históricas, 1989 Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, 1992 com a 
Convenção sobre Diversidade Biológica, 2003 Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e 2001 
ocorre à publicação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. No âmbito da Organização dos Estados 
Americanos em 1967 a Normas de Quito. O Banco Interamericano de Desenvolvimento BID e o Grupo Banco 
Mundial passaram a apoiar iniciativas inovadoras e também a construir metodologias de intervenção para utilizar 
a riqueza do patrimônio cultural como impulsionadora da economia. E no Brasil em 2006, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) incorporar o apoio à economia da cultura. 
26 Em 1995 o IPHAN realizou experiência-piloto de Inventário de Referências Culturais na cidade do Serro 

“inicialmente como um módulo do Inventário de Bens Imóveis (INBI) [...]O aprofundamento dessas reflexões teve 
continuidade em 1997 [...] em nova experiência de realização do inventário de referências culturais em Diamantina 
– MG, como parte do processo de instrução do dossiê da candidatura daquela cidade à lista do Patrimônio Mundial 
da UNESCO” (Brasil. 2000, p. 7). A metodologia foi apresentada formalmente em 1999, juntamente com suas 
fichas e o banco de dados. Em 2000, com o Decreto 3.551, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial e o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), o IPHAN desenvolveu uma metodologia para 
identificação, documentação, sistematização de dados acerca das referências culturais das diferentes 
comunidades, denominada Metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, no qual são 
inventariados em cinco categorias: celebrações, edificações, formas de expressão, lugares e ofícios e modos de 
fazer; que permite que as informações das diferentes fichas sejam cruzadas e relacionadas. Desta forma, e com 
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Falar de educação patrimonial necessariamente nos remete ao campo do 

patrimônio cultural, que possui duas categorias: a de natureza material e a imaterial. 

No Brasil a definição de Patrimônio Cultural é fruto de uma leitura Antropológica, ao 

qual o ato legal regulamentou os itens a serem protegidos e preservados, segundo a 

Constituição Federal no artigo 216º, que o define como: Os bens de natureza material 

e imaterial, portadores de referência à identidade, I- as formas de expressão; II- os 

modos de criar, fazer e viver (...). 

Em decorrência desse processo de alargamento da patrimonialização27 e 

consequentemente da identificação dos itens culturais passíveis de preservação surge 

e se amplia as preocupações sobre os potenciais de atuação que educação 

patrimonial possui. 

A educação patrimonial como campo de reflexão no Brasil vem ganhando 

espaço, e passou a figurar como tema e reflexão teórica acadêmica apenas nas 

últimas décadas dos anos 2000. A produção do conhecimento sobre atividades 

educativas ligadas ao patrimônio cultural viveu um longo período de hibernação28, com 

discursos baseados em pouca reflexão crítica e práticas que reduziam sua aplicação 

à mera metodologia como apresentado por Monte (1933) Busch (1936), Backheuser 

(1942), Misan (2005), Horta (1999), Sily (2008), Grunberg (2007). 

A educação patrimonial dentro do Iphan passou a figurar como campo 

estratégico29 dentro da Política Nacional de Patrimônio Cultural à partir de 2004 e 

somente em 2014 foi apresentado os parâmetros e princípios para a Política Nacional 

de Educação Patrimonial, no qual deixa de ser entendida como metodologia 

 
ênfase na construção conjunta dos dados se faz o Registro dos bens em quatro Livros: dos Saberes (que engloba 
os ofícios e os modos de fazer), das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares (naturais ou 
edificados). Essa ação é um instrumento jurídico de reconhecimento do bem cultural. 
27 A patrimonialização concede ao artefacto uma nova forma de existência e um novo valor, ele deve ser 

preservado pois se transforma em semióforo, isso é, item perde seu valor de uso e troca e passa a se tornar 
portador de sentido (Pomian, 1987). 
28 Segundo Souza e Thompson (2015) a relação entre Educação e Patrimônio era feita desde as origens da política 

patrimonial nacional e internacionalmente, porém o uso do termo educação patrimonial como conjunto de princípios 
e práticas aplicadas no campo do patrimônio cultural só foi adotada no Brasil a partir do 1º Seminário Sobre o Uso 
Educacional de Museus e Monumentos, realizado em 1983 pelo Museu Imperial de Petrópolis-RJ. 
29 O IPHAN passa por reformulação estrutural e regimental que institucionaliza a Coordenação de Educação 

Patrimonial - Ceduc, decreto nº 6.844, de 7 de maio de 2009. Anteriormente as questões de educação patrimonial 
estavam a cargo da Gerência de Projetos e Educação Patrimonial (Geduc), datada de 2004 dando passos iniciais 
e significativos para uma política nacional de educação patrimonial. 
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acessória30 do campo da preservação e passa ser um Campo de Conhecimento31, 

baseado nos conceitos de diversidade cultural e identidade local como balizador de 

práticas que agregam diversas metodologias aplicáveis a processos participativos e 

decisórios “para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as 

suas manifestações” (IPHAN, 2014, p. 21). 

Em outras palavras, educação patrimonial assume a finalidade de processo de 

mediação empenhado na identificação e no fortalecimento dos vínculos das 

comunidades que são estabelecidos pelos referenciais culturais derivados Patrimônio 

Cultural (IPHAN, 2014). 

Essas diretrizes foram desenhadas na Carta de Nova Olinda 30 e no I Fórum 

Nacional do Patrimônio Cultural, ambos em 2009, e no Documento do II Encontro 

Nacional de Educação Patrimonial, em 2011 que desenharam os Macroprocessos 

Institucionais Política Nacional de Educação Patrimonial, estruturados em três eixos: 

a) Inserção do tema Patrimônio Cultural na educação formal, b) Gestão compartilhada 

das ações educativas, e c) Instituição de marcos programáticos no campo da 

educação patrimonial. 

Concebendo a educação patrimonial como um processo indutor do 

desenvolvimento humano e fomentador das liberdades culturais em uma nação 

diversa visto que “a circulação de saberes e bens culturais pode ser uma operação 

pedagógica e política, suscetível de instaurar outras formas de organização social 

bem como outras visões de aprendizagem estruturadas em noções mais amplas de 

saberes” (Brasil, 2009b, p. 23). 

4.1. Inventariar ou captar as formas de atribuição de valores culturais. 

Pretendemos nesse capitulo analisar a política pública de educação 

 
30 Essa abordagem pode ser percebida nas publicações Guia básico de Educação Patrimonial (HORTA, 1999), e 

o Manual de atividades práticas de Educação Patrimonial (GRUNBERG, 2007). As publicações apresentam leituras 
e bases argumentativas controversas, muito ligadas a visão, já superadas pelo campo, de alfabetização cultural, 
conscientização da população para a preservação, patrimônio tutelado pelo Estado e do conhecer para preservar. 
Para maior conhecimento sobre a crítica a essas abordagens ver TOLENTINO, Átila B. O que não é educação 
patrimonial: cinco falácias sobre seu conceito e sua prática. In TOLENTINO, Átila B.; BRAGA, Emanuel Oliveira 
(orgs.). Educação Patrimonial: políticas, relações de poder e ações afirmativas. Caderno Temático de Educação 
Patrimonial nº 05. João Pessoa: Iphan/PB; Casa do Patrimônio da Paraíba, 2016, pp 38-48. 
31 Essa abordagem pode ser percebida nas publicações Guia básico de Educação Patrimonial (HORTA, 1999), e 

o Manual de atividades práticas de Educação Patrimonial (GRUNBERG, 2007). As publicações apresentam 
leituras e bases argumentativas controversas, muito ligadas a visão, já superadas pelo campo, de alfabetização 
cultural, conscientização da população para a preservação, patrimônio tutelado pelo Estado e do conhecer para 
preservar. Para maior conhecimento sobre a crítica a essas abordagens ver TOLENTINO, Átila B. O que não é 
educação patrimonial: cinco falácias sobre seu conceito e sua prática. In TOLENTINO, Átila B.; BRAGA, Emanuel 
Oliveira (orgs.). Educação Patrimonial: políticas, relações de poder e ações afirmativas. Caderno Temático de 
Educação Patrimonial nº 05. João Pessoa: Iphan/PB; Casa do Patrimônio da Paraíba, 2016, pp 38- 48. 
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patrimonial, sob o viés da problematização dos princípios norteadores do 

discursopatrimonial apresentados no instrumento denominado Inventário Pedagógico 

do Patrimônio Local32. 

O referido documento foi desenvolvido no âmbito do Programa Mais 

Educação33, fruto da parceria entre Ministério da Educação (MEC) e o então34 

Ministério da Cultura, como instrumental para o desenvolvimento de práticas 

formativas em patrimônio cultural, portanto aqui será encarado como prescrições para 

uma prática educativa do ensino regular. 

Utiliza- se aqui como fontes os documentos elaborados pelos órgãos 

envolvidos na implementação do Programa os documentos “Educação Patrimonial: 

Manual de aplicação”, “Educação Patrimonial no Programa Mais Educação: Fascículo 

1 – Apresentação”, “Educação Patrimonial no Programa Mais Educação: Fichas de 

Inventário”, publicados em 2013, buscando ponderar de forma qualitativa sobre as 

terminologias, as formas e as metodologias adaptadas, criadas e empregadas com 

base no Inventário Participativo do INRC e aplicados nas ações do programa Mais 

Educação. 

Tais documentos foram selecionados pois representam modelos didáticos de 

aplicação simples e por serem elaborados pelos Órgão Públicos como instrumento de 

difusão da metodologia do Inventário Participativo. 

As orientações apresentadas, no Programa Mais Educação, pelo Iphan iniciam 

sua argumentação indicando como sujeito da preservação as pessoas, ao qual o 

patrimônio cultural está intimamente associado as suas vidas, esses sujeitos da ação 

são entendidos como guardiões dos saberes e fazeres. Orienta que a atividade a ser 

desenvolvida pela escola deve partir da reflexão da noção de bem e bem cultural, 

conceitos centrais da educação patrimonial, e postula que tudo que se atribui valor e 

enriquece o sujeito se torna um bem e como consequência o patrimônio cultural se 

refere ao conjunto de bens que nos enriquece enquanto povo (IPHAN, 2013a). 

A proposta de ação define o inventário como “instrumento para se conhecer o 

 
32 Esse instrumento publicado em 2012 é o produto da ação de educação patrimonial do Programa Mais Educação, 

segundo instrumento desenvolvido para aplicação da metodologia INRC de 1999. Em 2016, o IPHAN publica 
Educação Patrimonial: inventários participativos - manual de Aplicação. 
33 O Programa Mais Educação (PME), é uma política pública indutora de educação integral, teve início em 2008 e 

estava em vigência em 2019. Tem a proposta de ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas a fim 
de proporcionar melhora na qualidade do processo ensino-aprendizagem dos alunos. 
34 A partir 2019 a pasta da cultura foi incorporada ao Ministério da Cidadania, se transformando Secretaria Especial 

da Cultura. 
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patrimônio cultural e perceber sua presença na vida das pessoas” (IPHAN, 2013a, p. 

10). A prática de inventariar é descrita como ação de descrever, registrar por meio de 

diferentes suportes - fotografia, vídeo, gravações sonoras, textos – e deve ser 

realizada por meio da pesquisa coletiva com vista 

a integração de professores de diversas áreas, monitores, estudantes, comunidade – 
sejam pais e familiares, mestres e produtores de cultura – é que vai determinar a 
qualidade do inventário. Quanto mais pessoas envolvidas no projeto, mais divertido 
será fazê-lo e melhor será o seu resultado (IPHAN, 2013c, p.6). 

Levantar informações via inventario tem por objetivo “fazer com que diferentes 

grupos e gerações se conheçam e compreendam melhor uns aos outros, promovendo 

o respeito pela diferença e a importância da pluralidade” (IPHAN, 2013c, p.6). 

Para a execução das atividades de educação patrimonial foram elaborados 

materiais de orientação reunidos na série Educação Patrimonial35 34 e publicados no 

site do Ministério da Educação, sob os títulos 

• Educação Patrimonial: Manual de aplicação; 

• Educação Patrimonial no Programa Mais Educação: Fascículo 1 – 

Apresentação; 

• Educação Patrimonial no Programa Mais Educação: Fichas de 

Inventário. 

Ao escolher atividades de educação patrimonial a escola recebe recursos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola – Educação Integral - para aquisição de 

equipamentos, para elaboração e divulgação do inventário do patrimônio local 

produzido. 

Para sua execução foi elaborado um kit de materiais pedagógicos e de apoio 

composto por cinco câmeras fotográficas com função filmagem e cinco gravadores de 

áudio digitais, um HD externo e um tripé de câmera; mais o custeio dos serviços de 

transporte dos estudantes para as aulas de campo, aquisição de fichários, de 

cartuchos coloridos para impressora e serviço de impressão, e demais materiais 

necessários à confecção de produtos como cartazes, ou exposições, ou 

documentários, e outros produtos de divulgação dos resultados (IPHAN, 2013a, p. 10). 

A proposta formulada orienta que os estudantes elaborem um inventário de 

conhecimentos sobre os bens culturais a partir do território em que se localiza a 

escola. Vivenciando o Patrimônio Cultural ao longo do processo e constituindo 

 
35 Ver site http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/publicacoes. 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/publicacoes
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comunidades educativas e/ou territórios educativos. A proposta colocava a cidade 

como espaço potencialmente pedagógico. Nessa proposta o olhar patrimonial se 

desloca do item para as práticas, isso é, compreender o patrimônio cultural como 

conjunto de práticas apropriadas socialmente como recurso e não como objeto de 

processos educativos, deixa-se de contemplar a reconstruções do passado para 

focalizar manifestações culturais vivas e pulsantes como festas, rituais, saberes, 

conhecimentos tradicionais. 

Ao defender que o patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto de 

expressões, práticas, saberes, fazeres e seus produtos, que remetem a história, 

memória e identidades coletivas o Iphan consolida uma visão de patrimonialização 

das diferenças36 35 , rompendo com a visão tradicional da preservação do único, do 

notável, do monumental, mediante o reconhecimento dos sujeitos e dos grupos 

sociais, não incorporados historicamente às políticas, como atores sociais. 

A proposta de educação patrimonial desenvolvida pelo Iphan define que o 

patrimônio cultural de uma sociedade como fruto de escolhas coletivas, feitas a partir 

do que se considera mais importante, afirma e reafirma que o que deve ser 

patrimonilizado é o mais representativo das suas identidades, da sua história, da sua 

cultura. O Bem Cultural é resultado dos múltiplos significados atribuídos pelas pessoas 

a objetos, lugares ou práticas de uma coletividade. 

A pesquisa a ser executa na escola deve classificar os diversos bens culturais 

nos segmentos denominados como Lugares, Objetos, Celebrações, Formas de 

Expressão, Modos de Fazer e Saberes, tais subdivisões são resultantes da 

metodologia que dá ênfase à investigação das práticas e referências culturais que 

foram baseadas nas categorias que o próprio Iphan utiliza em seus trabalhos de 

identificação e reconhecimento do patrimônio cultural do Brasil. 

Na publicação Educação Patrimonial: Manual de aplicação observa-se as 

orientações para planejamento e execução da pesquisa em linguagem simples e 

direta, dialogando com o aluno de forma clara. Afirma que “documentar um bem 

cultural é produzir conhecimento sobre ele, o que é fundamental para preservá-lo” 

 
36 Conceito que combate o fetichismo da cultura material e o excesso de “objetificação” das culturas, pois cria a 

ilusão que, ao vermos estes objetos em um museu, estaríamos vendo as culturas neles representadas. Movimento 
que se fortalece nos anos de 1980, “estimulando uma dinâmica globalizada de identificação, proteção, difusão e 
circulação de valores e signos patrimoniais [e pela] noção de que os homens eram seres biologicamente 
semelhantes e que poderiam marcar suas diferenças pela cultura foi apropriada como um dos fundamentos da 
UNESCO em que a meta seria a troca e o intercâmbio entre as culturas para uma maior aproximação e, 
consequentemente, um maior entendimento entre os seres humanos”( ABREU, 2007, p. 69). 
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(2013, p. 10). 

A ação de inventariar o patrimônio se dá pelo preenchimento das Fichas do 

Projeto, Ficha do Território, Ficha de Fontes Pesquisadas, Ficha de Roteiro de 

Entrevista, Ficha de Relatório de Imagens e as Fichas das Categorias: lugares, 

objetos, celebrações, forma de expressão e saberes. 

A publicação detalha como deverá ser utilizada cada ficha, propondo um roteiro 

de execução da pesquisa e detalhando características a serem registradas de acordo 

com suas especificidades patrimoniais. A Ficha do Projeto é estruturante de todo o 

trabalho de pesquisa. 

Para a Ficha do Território e reservada a função de registro das características 

gerais do objeto patrimonial estudado e será mais detalhada na ficha da categoria 

lugares, para registro das formas como o território é utilizado ou valorizado por certo 

grupo, pois os lugares não entendidos como bens, podendo ser uma edificação, um 

sítio urbano, um equipamento urbano, isso é qualquer lugar valorizado de forma 

especifica pelo grupo. 

Perceber determinadas formas de atribuição de valores para os lugares podem 

ser captadas pelo cruzamento de dados registrados na ficha da categoria celebrações, 

que são preenchidas com diversas informações sobre processos complexos que 

envolvem ações coletivas do grupo estudado. A ficha de celebrações apresenta 

campos diferentes das outras fichas de categoria, visto que, tem como objeto o 

registro de práticas variadas e com naturezas diferentes para a execução de uma 

celebração. 

Outra ficha complexa é a de formas de expressão, pois nessa categoria: 

estão presentes os valores e significados da cultura de um grupo. Elas fazem parte de 
todos os momentos da vida coletiva. Desde o cotidiano até os momentos de 
celebração, transmitindo a visão que as pessoas têm da vida. Dentre elas, algumas 
são marcantes para os grupos sociais, pois dão visibilidade e sintetizam suas 
identidades (Iphan, 2013, p. 30). 

Vale lembrar que em uma manifestação cultural executamos/vivenciamos 

várias formas de expressão, como exemplo a dança, a música, a encenação, que são 

praticadas todas ao mesmo tempo. Tão complexa como as formas de expressão 

temos a ficha de saberes categoria que pretende captar práticas especificas de 

produzir algo, um modo próprio e específico de produzir pelo grupo, que agrega 

sentido prático e/ou ritual ao fazer e ao produto gerado por esse saber. 

A produção do inventário ainda contém as fichas da categoria objetos e as 
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fichas de registros de pesquisa para fontes pesquisadas. Como parte dos 

instrumentos de registro de pesquisa temos os relatórios de imagens registrados, bem 

como, os roteiros de entrevistas realizados, compondo uma metodologia de ação 

detalhada. 

Podemos identificar em todas as fichas pontos de relacionamento entra cada 

categoria estudada, servindo de ancoras que constrói elos narrativos do todo 

estudado. Outro ponto a ser destacado, nas fichas de categorias patrimoniais, é o 

cuidado em descrever o atual estado de conservação e/ou manutenção do bem e um 

campo de registro de possível solução construída pelo pesquisador para o resguardo 

da integridade física do mesmo37. 

Ao final orienta para que depois de realizada pesquisa sobre as referências 

culturais locais, os participantes dessa atividade devem apresentar suas descobertas 

para a comunidade escolar, indicando a necessidade de garantir a guarda dos 

documentos produzidos na pesquisa junto a escola construindo um arquivo de registro 

de preservação e descrevendo maneiras de planejar a difusão dos resultados como 

forma final da prática de preservação. 

O objetivo principal do Inventário Participativo é a mobilização e sensibilização 

das comunidades em relação ao patrimônio a ser preservado. Sua realização é uma 

atividade formativa em educação patrimonial no qual as pessoas não são seu público 

alvo, já que são sujeitos envolvidos na produção de conhecimento por ele gerado. A 

participação da comunidade no processo de identificação e valoração das referências 

culturais é condição para que se realize. 

A prática do Inventário Participativo é uma ação educativa que não tem o 

patrimônio em si como protagonista, e não compreende que sua atuação deve ocorrer 

como transmissão de conhecimento, nem como prática que apresenta ou revela algo 

desconhecido para a comunidade. Pelo contrário, é atividade que respeita a 

autonomia e a centralidade do sujeito, visto que, sem ela a atividade não ocorre. 

Portanto deve ser encarado como mecanismo facilitador do exercício da cidadania e 

da igualdade social. 

Figura 10: Etapas de trabalho de elaboração de inventário participativo 

 
37 Notadamente essa proposta é uma adaptação da Metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais 

– INRC e antecipa a proposta metodologia e a Política Nacional de Educação Patrimonial assumida pelo Iphan, 
publicada em Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos (IPHAN, 2014). 
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Fonte: elaborado pela autora, 2022. Adaptado de REPEP, 2019. 

As metodologias aplicadas em um inventário participativo constituem-se como 

experiência de atuação do campo da proteção ao Patrimônio Cultural e como ação de 

mobilização que fortalece a comunidade na busca de soluções coletivas. Como já 

vimos as bases para sua elaboração são fundamentadas na metodologia 

desenvolvida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e 

partem da noção que a produção de conhecimento e a participação no processo de 

identificação e valoração das referências culturais não são apenas ações técnicas 

chanceladas pelo Estado, e nem devem ser só isso, portanto não se pode 

compreender sua função de educação como ato de meramente transmitir conteúdos 

sobre os referenciais culturais gerados fora dela38. 

 
38 Tradição amplamente realizada no Brasil, e ainda não totalmente superada. 
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Divide-se a atividade de inventariar em 3 etapas: Levantamento Preliminar, 

Identificação, Documentação. 

A fase Levantamento Preliminar é o momento da formação da equipe, e de se 

elaborar o levantamento geral, com a busca de temas como a: formação histórica do 

território, a legislação incidente, a caracterização socioeconômica, a existência de 

patrimônio reconhecido, as políticas e projetos urbanos para a área, assim como uma 

lista de contatos de grupos, coletivos, instituições e associações atuantes no território. 

Na fase de identificação se aprofunda as informações coletadas na fase 

anterior, para melhor qualifica-las, e se realiza a aproximação com os grupos sociais. 

A equipe deve ter profundo conhecimento sobre as razões do trabalho, a metodologia 

do inventário participativo e o conceito de referência cultural via categorização das 

referências, pois é nesse momento que se seleciona e categoriza as referências 

culturais pela comunidade. É o momento da definição dos pressupostos do 

Inventário, isso é, compreender de quais maneiras serão trabalhadas as 

metodologias para se capitar as marcas identitárias distintivas da comunidade que se 

identifica as referências culturais. É, também, o momento da delimitação do território 

e da atividade de identificação propriamente dita, via entrevistas com grupos locais. 

Segundo REPEP (2019), essa fase apresenta a maior dificuldade, pois “apresentar o 

tema e dialogar sobre ele com interlocutores de diferentes naturezas e diante de um 

repertório da metodologia que, muitas vezes, não é facilmente compreendido pelos 

grupos populares” (REPEP, 2019, p. 37). 

Vale pontuar aqui, que nesta fase o profissional do designer educação pode 

contribuir de forma estratégica em projetos que utilizam materiais de apoio didático 

(tecnológico ou não) pois o contato com sujeitos sociais intérpretes do seu patrimônio 

cultural demandam a conversão do repertório da metodologia do inventário 

participativo 

em termos passíveis de compreensão para os interlocutores. Por outro lado, é preciso 
que o pesquisador traduza o que coletou nos trabalhos de campo, novamente, agora 
nos termos propostos no inventário Trata-se de uma operação de tradução, na qual o 
pesquisador se aproxima e compreende o universo de representações simbólicas dos 
grupos e de que forma eles são capazes de enunciar estas referências a partir da fala 
cotidiana (REPEP, 2019, p. 37). 

Na fase documentação elabora-se o produto final, com o registro de todo o 

processo, e os materiais de divulgação para ampla divulgação. Nesta fase o designer 

educação possui plena aderência e pode contribuir de forma contundente na 

elaboração dos mais variados instrumentos de difusão que o projeto planejar. 
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5. Visualidade de cenário de atribuições, ações e atividades em projetos de 

identificação do patrimônio cultural que Designer Educacional podem ser 

incorporado – conclusão. 

O retorno obtido no levantamento sobre o posicionamento das produções de 

pesquisas acadêmicas, teóricas e normativas, em relação à atuação profissional, 

coloca o designer educacional como um dos agentes de bastidor, que acompanha o 

processo de planejamento de projetos de ensino. Essa posição é reforçada ao 

confrontarmos as expectativas declaradas em vagas de empregos e editais de 

instituições públicas. 

No que se refere ao trabalho do profissional a pesquisa demostrou a 

importância e o reconhecimento de seu papel na atuação em EaD, sobretudo na 

elaboração de material didático e recursos educacionais (livros, animações, 

ilustrações, sites, entre outros). 

Ao analisarmos as descrições de cargos e perfis profissionais em vagas e 

editais para designer educacional, especificamente quando analisamos os pré-

requisitos necessários para o recrutamento de pessoal e as indicações de 

conhecimento, habilidades, competências esperadas para a ocupação de uma vaga, 

o designer educacional surge como sujeito que atua, majoritariamente, na produção 

de material didático. Com menor ênfase notou-se os recrutamentos para as atividades 

de gestão de projetos e nenhuma vaga para atuação em atividades de gestão 

pedagógica. 

Um elemento a ser destacado é que as habilidades interpessoais39 possuírem 

significativo espaço, como elemento de destaque na declaração de pré-requisitos que 

as empresas buscam no designer educacional. Evidenciando que para o mercado de 

trabalho este profissional é relevante nas camadas invisíveis do seu fazer em serviços. 

Podemos perceber que as demandas apresentadas por empregadores colocam essa 

ocupação como elemento da cadeia de suprimentos, em atividades de prestação de 

serviços. Exigindo do designer educacional habilidades de gerenciamento de projetos, 

capacidade de estimar requisitos, desenvolver processos e padrões para a execução 

de projetos, bem como, as habilidades, mais tradicionais, de modelagem de conteúdo 

 
39 Como tivemos a oportunidade de observar em muitos anuncio as habilidades mais citadas são as 

de boa comunicação interpessoal, tanto por escrito quanto oralmente; Inteligência socioemocional, 
capacidade de resolução de problemas, proatividade e espírito de equipe, comprometimento, 
planejamento e administração do tempo e dos processos de trabalho, facilidade de aprendizado de 
novas tecnologias. 
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e o gerenciamento de processos para essa atividade. Sendo assim, o mercado aponta 

que na prática de trabalho o designer educacional vivencia uma sobreposição de 

papéis. 

As leituras realizadas sobre a atuação profissional do Designer Educacional 

possibilitaram compreender que, embora o debate teórico científico desse campo 

identifique divergências quanto a nomenclatura, tanto do profissional quanto da teoria, 

e como consequência em relação aos diferenciais em seu perfil de atuação, ao 

descreverem o exercício de trabalho na prática não se visualiza diferença, logo ser 

designer educacional ou designer instrucional é a mesma coisa para o mercado de 

trabalho. 

Ao voltarmos o olhar para o inventário de bens culturais e suas práticas, um 

conceito-chave, emanado do campo da preservação do patrimônio, foi o da educação 

patrimonial e suas ações educativas, pois, se constitui como processo e produto da 

sistematização de dados que identifica, descreve e classifica elementos tangíveis e 

intangíveis como bens coletivos passiveis de serem patrimonializados para a garantia 

da sua preservação. 

Já o aprofundamento elaborado sobre o inventário participativo possibilitou 

perceber que tal instrumento e suas metodologias possuem o mesmo objetivo, registro 

do bem coletivo, porém, adotam como prática a construção coletiva para a 

manutenção das referências culturais construídas e ligadas à presença, ação e 

definições dos que os próprios grupos sociais elaboram ao ocuparem o território. 

O inventário participativo é uma ferramenta do campo do patrimônio e da 

museologia social e é um instrumento de estímulo para que grupos locais identifiquem, 

selecionem, registrem, e difundam o que é mais significativo para a memória e história 

social. 

Sobre a análise dos procedimentos utilizados no inventário participativo, o 

elemento central de sua prática é a compreensão sobre a definição de Referência 

Cultural, pois, é o resultado das experiências de um grupo, e se concretiza como 

marca distintiva que compõe as identidades coletivas. As referências se manifestam 

na edificação, na paisagem natural, nas excreções artísticas, nos ofícios, nas formas 

de expressão e nos modos de fazer da comunidade. Por ser uma atividade que 

demanda habilidades de campos teóricos como a antropologia, a história, a sociologia, 

a psicologia, com vistas nas compreensões do significado adquirido por uma 

referência cultural, o designer educacional não se enquadra nestas funções, mas pode 
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contribuir nos processos de tabulação e sistematização de dados coletados por 

especialistas e comunidade. 

Nesta função, de compilador, sua experiência e habilidades em atividades mais 

ligadas a editoração e a transposição didática de textos são relevantes para serem 

incorporadas em equipes técnicas. Sobre tudo, em projetos que optarem em utilizar 

ferramentas tecnológicas para mediação dos processos de coleta, sistematização e 

publicização dos resultados do inventário. 

A produção científica que aborda a profissão do designer educacional o indicou 

como um elemento na cadeia de suprimentos de negócios. Visto que sua atuação 

ocorre de fato em nível micro e macro nos gerenciamentos de operações de prestação 

de serviços. Dada essa constatação o contato com a produção em Design, 

especificamente as voltadas ao Pensamento do Design (Design Thinking) como 

teoria, percebeu-se que seus princípios são aplicados – como modelo e como 

abordagens - não só no campo prático de atuação dos designers (industrial, de 

móveis, gráficos e etc), mas sim como base da Ciência do Design (Design Science) e 

se desdobrou, como metodologias e ferramentas, para fundamentar o Design de 

Serviços. 

O entendimento sobre a aproximação do designer educacional como 

profissional que atua em Design de Serviços se deu, pois, essa área, coloca foco na 

abordagem centrada no usuário para propor soluções em relação às etapas de 

execução da operação de realização de serviço. Logo, como um profissional que 

executa elementos dentro das operações de desenvolvimento, como no caso o 

designer educação atuando em atividades de coordenação e alinhamento de ações 

junto a produção de material didático, curso e ao mesmo tempo coordenando, 

organizando e orientando as atividades das equipes de produção destes artefatos e 

produtos. 

Sem dúvida olhar o designer educacional como um profissional que atua como 

interfaces interativas comunicacionais na cadeia de suprimentos e possuidor do papel 

de executar a modelagem da interface de conhecimento dos produtos, é perceber que 

seu ofício está no centro da prestação do serviço, como usuário do sistema projetado 

(material didático e artefatos e ensino – pois os modela tais itens), bem como, em 

mesmo nível que do cliente que recebe e agrega valor a esse serviço, operação que 

estrutura a oferta de cursos e produtos educacionais (pois gerenciar processos e 

pessoas para execução da oferta). 
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Focar nas soluções apresentadas pela abordagem em serviços, por basear 

suas propostas na aplicação do Pensamento do Design, gerou a sustentação para a 

construção deste trabalho, pois, permitiu refletir sobre as possíveis incorporações do 

designer educacional em processos de produção do inventário de bens culturais. Tal 

escolha se deu, pois, a abordagem focada no desenho de serviços demonstra ser 

ferramenta teórica que melhor estrutura os movimentos analíticos sobre ofício do 

designer educacional. 

O designer de serviços como campo teórico incorpora princípios das áreas do 

marketing de serviços, gestão estratégica, gestão de operações, isso é, Gestão de 

Design, e que se utiliza, e adapta elementos do design de produtos, design gráfico, 

design de interação e design etnográfico em suas práticas projetais. É um modelo e 

uma referência para estruturar as etapas de desenvolvimento e os procedimentos de 

análise construídos para esse trabalho. 

Vale lembrar que o serviço não é tangível, isto é, se manifesta como atividade 

no qual o consumidor não detém a posse exclusiva do bem adquirido. A relação 

comercial ocorre na geração de benefícios do serviço prestado junto ao comprador, 

esse consumidor o percebe pelo nível/qualidade no atendimento de necessidades 

buscadas. Não sendo um bem tangível, a sua produção não possui padronização, se 

compararmos aos processos de produção de produtos, logo torna- se impossível 

neste trabalho apresentar um resultado na forma de produto material, constituído de 

materialidade e função expressa de uso. 

Os serviços são criados pela interação entre o provedor e o usuário. E se 

realiza em um processo simples composto de três etapas aparentes: a criação, a 

prestação e o consumo, no entanto esse ciclo não evidencia uma infinidade de 

camadas invisíveis do seu fazer. Atividades que se iniciam e se encerram em pessoas. 

Nessa linha, ao problematizarmos os possíveis papéis que o designer 

educação pode assumir e contribuir, de forma estratégica, em ações de identificação 

do patrimônio cultural, constatamos que a fase identificação em projetos de inventário 

participativo pode ser um cenário favorável de atuação, visto que as atividades 

desenvolvidas em projetos desta natureza, caso utilizarem materiais de apoio didático 

(tecnológico ou não) como recurso facilitador para o contato com sujeitos sociais 

intérpretes do seu patrimônio cultural. Essa etapa, por demandarem dos especialistas 

um duplo exercício de conversão do repertório da metodologia de coletas de 

informações, é, também, o momento que esse mesmo técnico deve executar a 
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reconversão das informações coletadas para o modelo teórico do inventário 

participativo. Nesta fase, de um processo de inventário, a equipe gerar informações 

para comporem documentos e registros de patrimônio, e o designer educacional 

assumiria um papel de gerência de processos e pessoas, em suas ações pós-campo 

de coleta. 

No entanto, entendemos que, é na fase documentação que este profissional 

possui plena aderência, contribuindo assim com o desdobramento do inventário de 

identificação dos bens culturais, ao criar materiais de difusão de seus conteúdos 

coletados. Os resultados dos inventários de bens patrimoniais ganhariam 

esteticamente e poderiam se desdobrar como informação clara e objetiva escalável 

para um maior estímulo para a ampliação de demandas por processos de 

formalização de pedidos de Registro do patrimônio imaterial e de Tombamento 

para patrimônio edificado, junto às instituições públicas, ou proteção via legislativa, 

com a proposição de algum mecanismo legal constante no Plano Diretor ou outras 

propostas. Bem como, o estímulo para as transferências de itens, ou mesmo a criação 

de museus e arquivos nas localidades inventariadas, visto que, o designer 

educacional assumiria a modelagem da interface de conhecimento gerado pelos 

processos disparadores do inventário participativo, delineando os conteúdos 

propostos pelas comunidades, de forma a garantir a comunicação de equipes técnicas 

e do público em geral ao desenvolver atividades editoriais, contribuindo para a criação 

de instrumentos de socialização e difusão dos conhecimentos gerados pelo inventário 

participativo. 

Como forma de demonstrar uma possível contribuição do designer educacional 

junto a projetos de elaboração dos Inventários de Bens do Patrimônio Cultural, que 

utilizam a metodologia do inventário participativo mediado por tecnologia, 

estruturamos o instrumento, aqui denominado de: cenário de atribuições, ações e 

atividades em projetos de identificação do patrimônio cultural que Designer 

Educacional podem ser incorporado (figura 11). 
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Figura 11 - Cenário de atribuições, ações e atividades em projetos de 

identificação do patrimônio cultural no qual o Designer Educacional pode ser 

incorporado. 
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