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RESUMO 

 

A NudgeRio é a primeira unidade governamental de nudging no Brasil. O termo 

“nudge” entrou em voga em 2008 com a publicação de um livro que leva exatamente 

esse nome: “Nudge – como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e 

felicidade”. De forma simples, o principal argumento do livro é o de que as pessoas 

não se comportam ou tomam decisões, necessariamente, de forma racional e em 

favor do que é melhor para elas. E é por isso que os autores propõem o uso de nudges, 

que nada mais são do que “empurrõezinhos” para incentivar as pessoas a tomarem 

decisões que levem a melhores resultados para si e para a sociedade como um todo. 

Sob a liderança de José Moulin Netto, a NudgeRio desenvolveu e implementou 

inúmeras intervenções que ajudam a demonstrar o potencial das ciências 

comportamentais aplicadas para o aprimoramento de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: nudging; ciências comportamentais aplicadas; inovação; políticas 

públicas. 
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ABSTRACT 

 

NudgeRio is the first government nudging unit in Brazil. The term “nudge” became 

popular in 2008 with the publication of a book that bears exactly that name: “Nudge: 

improving decisions about health, wealth and happiness”. Simply put, the main 

argument of the book is that people do not necessarily behave or make decisions 

rationally and in favor of what is best for them. And that's why the authors propose the 

use of nudges, which are nothing more than "subtle pushes" to encourage people to 

make decisions that lead to better results for themselves and society as a whole. Under 

the leadership of José Moulin Netto, NudgeRio has developed and implemented 

numerous interventions that help demonstrate the potential of applied behavioral 

sciences to improve public policy design. 

 

Keywords: nudging; applied behavioral sciences; innovation; public policy. 
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NudgeRio: inovação para além do Corcovado? 

 

Após um longo dia de trabalho, José Moulin levantou-se da mesa do seu 

escritório. Era o fim de uma tarde nublada de junho de 2020 e ele ficou em pé, 

contemplando a dinâmica do dia-a-dia do outro lado da janela, como se buscasse mais 

pistas para antever o futuro da NudgeRio. A trajetória da unidade que havia fundado 

e dirigido desde junho de 2018 havia sido bastante exitosa até agora: Moulin havia 

completado dois anos à frente da primeira unidade governamental de ciências 

comportamentais aplicadas do Brasil, tendo sido responsável pela criação e 

implementação de diversos experimentos inovadores de ciências comportamentais 

aplicadas. Até aquele momento, não havia ninguém que conhecesse melhor o 

potencial e os desafios da NudgeRio e, justamente por isso, uma questão o inquietava: 

qual seria o melhor caminho para aumentar o alcance do trabalho na área das ciências 

comportamentais aplicadas a políticas públicas?  

 

 

Mas afinal de contas, o que é nudging?  

 

O termo “nudge” entrou em voga em 2008 com a publicação de um livro que 

leva exatamente esse nome: “Nudge – como tomar melhores decisões sobre saúde, 

dinheiro e felicidade”. Os autores desta obra são Richard Thaler, ganhador do prêmio 

Nobel de economia, e o cientista político Cass Sunstein. De forma simples, o principal 

argumento do livro é o de que as pessoas não se comportam ou tomam decisões, 

necessariamente, de forma racional e em favor do que é melhor para elas. E é por 

isso que os autores propõem o uso de nudges, que nada mais são do que 

“empurrõezinhos” para incentivar as pessoas a tomarem decisões que levem a 

melhores resultados para si e para a sociedade como um todo. 

O nudging está associado às ciências comportamentais aplicadas, área que 

surgiu na década de 50 e é considerada multi-disciplinar, uma vez que se estabelece 

a partir das contribuições das ciências sociais, economia, psicologia, antropologia e 

biologia. As ciências comportamentais aplicadas se concentram no estudo dos fatores 

cognitivos inconscientes que influem no comportamento e processos decisórios das 

pessoas.  
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Quando se trata de políticas públicas, as ciências comportamentais aplicadas 

podem ajudar a entender o comportamento dos cidadãos e a subsidiar a elaboração 

de intervenções que favoreçam a tomada de melhores decisões tanto em nível 

individual como coletivo. Esse foi, justamente, o intuito de Thaler e Sunstein ao 

escrever um livro sobre nudging: sugerir como essa abordagem poderia ser utilizada 

para aprimorar as políticas públicas e tornar a atuação governamental mais eficaz.  

Um dos argumentos a favor da utilização do nudging nas políticas públicas está 

ligada à própria metodologia para verificar qual a eficácia de nudges. O teste de 

intervenções baseadas em behavioral insights é feito através de “randomized 

controlled trials” (RCTs) ou os testes randomizados controlados. Na prática, isso 

significa que experimentos piloto são desenhados, implementados e analisados antes 

de serem escalados. Essa metodologia – que envolve a comparação dos efeitos das 

intervenções em grupos de tratamento com grupos de controle – permite justamente 

a aferição prévia dos nudges mais eficazes antes de escalar a implementação destes.  

Além disso, outra vantagem comumente associada ao universo de intervenções 

baseadas em behavioral insights é o custo reduzido. Este pode ser um fator atrativo 

para governos que, invariavelmente, se deparam com orçamentos bastante limitados 

e crescente pressão social por melhores serviços públicos.  

 

 

Unidades de behavioral insights 

 

A publicação do livro de Thaler e Sunstein sobre nudging exerceu uma forte 

influência sobre líderes no mundo todo. De fato, a emergência de unidades e 

laboratórios de inovação e de ciências comportamentais aplicadas faz parte de um 

movimento global que começou com a criação do Behavioural Insights Team (BIT) na 

Grã-Bretanha, em 2010, sob a liderança do entrão primeiro-ministro James Cameron, 

à época um dos maiores entusiastas da incorporação dos behavioral insights no 

policy-making. Na ocasião, afirmou-se que o objetivo do BIT era ajudar as pessoas a 

fazerem melhores escolhas. O BIT ficou conhecido como o primeira Nudge Unit e, de 

lá para cá, muitos centros como esse foram criados com propósitos similares. A 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) realizou um 

mapeamento das instituições que estão aplicando behavioral insights na formulação 

de políticas públicas e o número total até agosto de 2018 é 202: 
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              Fonte: OCDE, 2018 

 

Vale notar que a maioria das unidades governamentais e não-governamentais 

de behavioral insights se concentra em países desenvolvidos, especialmente na 

América do Norte e Europa. Essas instituições foram categorizadas pela OCDE como 

aquelas que estão (i) dentro do governo; (ii) fora do governo e (iii) as que são 

organizações transnacionais. Nesta primeira categoria se enquadram as unidades de 

nudging que existem no Brasil1, incluindo a NudgeRio.  

 

 

O nudging chega à cidade maravilhosa   

 

José Moulin é engenheiro pela UFRJ e conta com um MBA pela Wharton 

School, da Universidade da Pensilvânia. A sua trajetória profissional inclui duas 

décadas de experiência na área de gestão e estratégia no Brasil e no exterior. Com 

 
1 Além da NudgeRio, o Brasil também conta outras unidades públicas de inovação: no mapa da OCDE 
constam a Gnova, o laboratório de inovação do governo federal inaugurado em 2016 e alocado na 
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e o Núcleo de Inovação em Tecnologias Financeiras 
(FinTech Hub), da Comissão de Valores Imobiliários (CVM). Além dessas iniciativas, em 2017 a 
prefeitura da cidade de São Paulo estabeleceu o 011lab e, mais recentemente, em janeiro de 2019 o 
governo do estado do Rio de Janeiro criou o Laboratório de Aceleração de Eficiência Pública (LAEP) 
e, no início de 2020, o governo do estado do Ceará criou o Íris – Laboratório de Inovação e Dados do 
Governo. É importante destacar que nem todas as unidades trabalham com nudging. 

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160607/PORTARIA-105.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/decisoes/anexos/2016/20160607/PORTARIA-105.pdf
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uma carreira já bem estabelecida, Moulin teve um primeiro contato com o universo do 

nudging numa conferência em Harvard, em 2014. O entusiasmo com essa abordagem 

o levou a participar de muitas conferências sobre o tema e ele pôde ver em primeiro 

mão o impacto positivo que essas área do conhecimento poderia trazer para as 

políticas públicas e, por conseguinte, para os cidadãos de forma geral. 

De volta ao Brasil, quando ainda era presidente da Fundação João Goulart - 

Instituto de Estudos de Administração Pública da Cidade do Rio de Janeiro, em 2014, 

Moulin e outros funcionários desta instituição começaram a desenhar projetos de 

nudging  junto à prefeitura do Rio de Janeiro e voltados a diversas áreas de políticas 

públicas.  

Moulin e a equipe envolvida com esses projetos estava, de alguma forma, 

criando as bases de uma unidade de nudging. Os experimentos eram considerados 

inovadores e interessantes, mas o que realmente deflagrou o interesse de outros 

órgãos e criou a oportunidade para a criação e a formalização da NudgeRio enquanto 

unidade governamental de behavioral insights aplicados às políticas públicas foi o 

primeiro experimento realizado para aumentar a arrecadação de impostos, mais 

especificamente através da redução da inadimplência do Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU). A intervenção consistia no envio de cartas para pessoas em situação 

de inadimplência, com argumentos e, especialmente,  facilidades para que as pessoas 

saldassem suas dúvidas. Segundo o relatório “O Rio do amanhã”, o resultado da 

intervenção foi o resgate de R$ 15 milhões de IPTU cujo pagamento estava atrasado. 

De fato, em 2017, Moulin reportou num artigo publicado no Estadão que uma 

mensagem com nudges teve um retorno de 200% a mais de arrecadação do que o 

que se obtinha até então com a carta padrão: a mensagem incluída foi “o bom cidadão 

paga os impostos”2. O valor acumulado de recuperação de IPTU entre 2014 e 2018 é 

de R$ 160 milhões e Moulin comenta que foram justamente os resultados positivos 

dos experimentos na área da fazenda que ajudaram a gerar credibilidade3 em torno 

dos nudges. 

Diante do crescente interesse e demanda de órgãos da prefeitura do Rio de 

Janeiro por projetos com essa abordagem, em junho de 2018 Moulin fundou e passou 

a dirigir a NudgeRio, unidade de nudging que integra a estrutura da prefeitura da 

 
2 https://www.jota.info/coberturas-especiais/inova-e-acao/nudges-o-que-sao-de-onde-vem-para-onde-
vao-22062021 
3 https://www.youtube.com/watch?v=zdWgcfw6flY 
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cidade do Rio de Janeiro. Tratava-se da primeira estrutura dessa natureza no âmbito 

da administração pública no Brasil e por essa iniciativa pioneira no Brasil, Moulin 

recebeu uma mensagem congratulatória do próprio Richard Thaler.  

Na prática, a NudgeRio continuou atrelada à Fundação João Goulart e a sua 

equipe inicial era composta por três servidores da própria instituição que já tinham 

familiaridade com ciências comportamentais aplicadas e que passaram a se dedicar 

exclusivamente aos projetos de nudging. Posteriormente, a equipe passou a contar 

com mais dois profissionais: um cientista de dados e uma psicóloga.  

A missão da NudgeRio, conforme consta no site da Fundação João Goulart, é 

“disseminar o conceito e realizar projetos de Ciência Comportamental Aplicada, 

principalmente com a metodologia Nudge, nos órgãos da Prefeitura da cidade do Rio 

de Janeiro, com o intuito de aumentar a efetividade de iniciativas e políticas públicas, 

beneficiando o cidadão”4. Desde a criação da unidade, já foram realizados diversos 

projetos inovadores em parceria com as secretarias da fazenda, educação, saúde e 

ordem pública. 

 

 

Iniciativas da NudgeRio  

 

Desde a sua criação, a NudgeRio liderou ao menos dez projetos em áreas 

diversas. Além das iniciativas voltadas para o aumento da arrecadação do IPTU, 

Moulin frequentemente destaca a experiência com o simulado do SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica)5 como uma das mais interessantes realizadas pela 

NudgeRio até hoje. A demanda, neste caso, veio da Secretária Municipal de 

Educação: o intuito dela era verificar se seria possível o desenho de alguma 

intervenção para favorecer o bom desempenho dos estudantes na avaliação oficial. 

Tendo isso em mente, foi proposta a realização de um experimento um dia antes do 

simulado – que ocorre um mês antes da prova oficial – para testar a mensagem de 

incentivo mais eficaz. Após a realização dos experimentos, verificou-se que a 

mensagem mais eficaz combinava uma mensagem de áudio, da própria Secretária, e 

uma imagem. Esta foi enviada para os pais dos estudantes que fariam a prova, por 

whatsapp, e o objetivo era incentivar os pais a encorajarem os estudantes a se 

 
4 https://www.rio.rj.gov.br/web/fjg/exibeconteudo?id=8060290 
5 Esta avaliação acontece a cada dois anos com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes. 
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dedicarem e darem o seu melhor na prova. O resultado do simulado foi surpreendente: 

houve um aumento de 4,1% nas notas dos estudantes cujos responsáveis haviam 

sido alvo da intervenção desenhada pela NudgeRio. Moulin não consegue evitar a 

empolgação ao lembrar desse projeto: “esta mensagem foi enviada às 19h30 da noite, 

um dia antes do exame e, mesmo assim houve uma aumento significativo nas notas. 

Eu ainda tenho arrepios quando penso sobre isso”6. 

Mais recentemente, a NudgeRio tem se dedicado a projetos que vão desde o 

incentivo à leitura, o combate à violência contra a mulher e o isolamento social, diante 

da pandemia do coronavírus. Sobre este último tema, tendo como objetivo o 

fortalecimento da política estabelecida pelo governo do estado do Rio de Janeiro, a 

equipe da unidade elaborou mensagens informadas pelos behavioral insights para 

incentivar as pessoas a ficarem em casa. Uma delas usa a paisagem da capital 

carioca para demonstrar como o esforço coletivo pode ajudar a diminuir a curva de 

contaminações: 

 

 

                                       Fonte: NudgeRio, 2020 

 

Essa iniciativa rendeu uma reportagem na revista britânica “The Guardian”: 

segundo a matéria publicada, a prefeitura de Rio de Janeiro providenciou a circulação 

de drones que propagassem mensagens elaboradas pela equipe da NudgeRio sobre 

a importância de lavar as mãos constantemente e de evitar aglomerações. Na 

entrevista concedida ao jornal inglês, Moulin também comentou o envolvimento numa 

 
6 https://www.theguardian.com/society/2020/apr/24/change-thinking-save-lives-rio-nudge-unit-
coronavirus 

https://www.theguardian.com/society/2020/apr/24/change-thinking-save-lives-rio-nudge-unit-coronavirus#img-2
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/24/change-thinking-save-lives-rio-nudge-unit-coronavirus#img-2
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/24/change-thinking-save-lives-rio-nudge-unit-coronavirus#img-2
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iniciativa voltada para o enfrentamento a um dos efeitos colaterais das políticas de 

distanciamento social e de lockdown: o aumento da violência doméstica.  

Para conferir maior visibilidade ao potencial das ciências comportamentais 

aplicadas, além da divulgação do trabalho na mídia, a NudgeRio também realizou 

diversas oficinas sobre metodologias ligadas à aplicação do nudging junto a 

servidores públicos e apresentou o seu trabalho em conferências e seminários 

nacionais e internacionais. 

 

 

Desafios para a adoção do nudging no setor público 

 

 Apesar do sucesso de vários projetos desenvolvidos pela NudgeRio e da 

crescente visibilidade da unidade, Moulin e seu time reconhecem que ainda há muitos 

desafios e entraves de diversas naturezas para consolidar o trabalho da unidade e a 

inovação no setor público, de forma mais ampla. Sobre o potencial do nudging 

aplicado a políticas públicas, Moulin comenta que ainda “é difícil convencer as 

pessoas e fazer com que os servidores se envolvam”7. Além disso, ele reconhece que 

a inovação no setor público é uma empreitada particularmente difícil: “o setor público 

deve seguir algumas regras. Há definições muito específicas sobre o que você pode 

fazer”8. Moulin também afirma que “enquanto no setor privado você pode fazer tudo 

aquilo que não está proibido pela lei, no setor público você só pode fazer o que está 

previsto pela lei, e inovar é justamente fazer aquilo que não está previsto”9. 

 Essas dificuldades específicas impõem aos policy-makers que desejam 

implementar estratégias baseadas em insights comportamentais a realização de 

muitos esforços no sentido da sensibilização e do engajamento de pessoas-chave 

dentro da administração pública. Isto porque a própria noção de experimentação, 

através da realização e avaliação de testes rigorosos – os RCTs – ainda não é tão 

comum no Brasil e pode suscitar resistências apesar de se tratar de uma abordagem 

baseada em evidências. 

 
7 https://www.theguardian.com/society/2020/apr/24/change-thinking-save-lives-rio-nudge-unit-
coronavirus 
8 https://www.theguardian.com/society/2020/apr/24/change-thinking-save-lives-rio-nudge-unit-
coronavirus 
9 https://eesp.fgv.br/noticia/ciencia-que-engana-para-o-bem-chega-gestao-publica 
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No caso da NudgeRio, esse esforço se dá através da constante apresentação 

e elucidação de dúvidas acerca dos conceitos e metodologias da área das ciências 

comportamentais aplicadas em oficinas e seminários: mais recentemente, a NudgeRio 

organizou um seminário em 2019 no Museu Histórico Nacional e Moulin palestrou em 

seminários no Brasil e no exterior. O objetivo da unidade é, justamente, promover a 

progressiva familiarização dos servidores públicos com uma abordagem que pode 

aumentar a efetividade das políticas públicas, apesar da sua aplicação ainda ser 

pouco usual na administração pública.   

 

 

Empurrãozinho ou manipulação? 

 

Apesar das dificuldades e desafios, Moulin e a equipe da NudgeRio 

permanecem bastante engajados com o trabalho na área das ciências 

comportamentais aplicadas pelos resultados obtidos até agora. Esse tipo de 

abordagem, entretanto, não é aclamado unanimemente: as principais ressalvas dizem 

respeito ao que alguns percebem como um limite nebuloso entre o que é ético e anti-

ético no processo de influenciar o comportamento das pessoas. É ético que as 

pessoas sejam alvos de iniciativas que buscam influenciar o comportamento delas, 

sem autorização prévia e expressa? Thaler e Sunstein argumentariam que nenhum 

ambiente é livre de influências - sejam estas intencionais ou não - e que os nudges 

não retiram a liberdade de escolha das pessoas. Ao mesmo tempo, esforços para 

tornar os nudges mais transparentes não asseguram, automaticamente, que as 

pessoas serão totalmente capazes de reconhecer de que forma se está tentando 

influenciar o seu comportamento; isto não anula a relevância das preocupações 

éticas, mas demonstra a complexidade de endereçá-las. 

A premissa de que as pessoas precisariam de ajuda para tomar melhores 

decisões também é questionada por aqueles que consideram que as pessoas são 

perfeitamente capazes de escolher o que é melhor para si. Thaler e Sunstein refutam 

essa noção veementemente, afirmando que “pessoas não fazem boas escolhas 

quando se encontram em cenários nos quais lhes faltam experiência, informações e 

feedback rápido”10. Da forma como os próprios autores exemplificam essa afirmação, 

 
10 Thaler & Sunstein, 2008, p. 18 
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a escolha do sabor de sorvete não pode ser equiparada à escolha de um tratamento 

de saúde. 

Finalmente, também é comum que se levante a preocupação com o fato de que  

essa abordagem pode ser erroneamente utilizada para oferecer soluções que 

terminam sendo superficiais e ineficazes porque os problemas que tentam resolver 

exigiriam, na verdade, maior investimento e intervenções muito mais robustas e 

estruturais. Por exemplo: nudges que incentivem estudantes a permanecer na escola 

poderiam ajudar a prevenir o abandono e a evasão escolar a despeito de variáveis 

tais como precariedade da estrutura escolar, gravidez na adolescência e trabalho 

infantil? 

 

 

Revolução do nudging no Brasil? 

 

A despeito das críticas e discussões sobre a pertinência da nudging, a 

proliferação de unidades de behavioral insights mundo afora e a relevância que esse 

tema tem ganhado é indiscutível. É possível que isso se deva ao fato de que as 

ciências comportamentais aplicadas contam com rigorosos métodos científicos para 

testar a validade das intervenções. Tendo ciência disto e sendo convidado para dar 

entrevistas e palestras sobre esse tema, Moulin percebe que no Brasil também existe 

um crescente interesse nesse tema. Ao mesmo tempo em que isso parece promissor, 

existem vários dilemas que se apresentam para uma unidade de nudging. Um deles 

tem relação com o próprio estabelecimento dessas unidades, que pode se dar de 

diferentes formas e a partir de diversos arranjos. Se imaginarmos que no Brasil, além 

da esfera federal, cada município e estado poderia contar com uma unidade de 

nudging vinculada ao poder executivo, legislativo e judiciário, por exemplo, fica 

evidente que a pauta dos behavioral insights ainda não faz parte da estrutura da 

administração pública brasileira.  

Após dois anos à frente da NudgeRio, Moulin se concentra no futuro: tendo 

superado o desafio de criar uma unidade governamental de ciências comportamentais 

aplicadas, quais devem ser os próximos passos para ampliar e consolidar a utilização 

do nudging nas políticas públicas, considerando que a experimentação, a inovação e 

a elaboração e implementação de políticas públicas baseadas em evidências ainda 

carecem de maior aprofundamento na gestão pública brasileira?  
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Notas de ensino 

 

Nudge Rio: inovação para além do Corcovado? 

 

1. Sinopse do caso 

 

O caso “Nudge Rio: inovação para além do Corcovado?” apresenta a trajetória 

da primeira unidade governamental de nudging do Brasil. A partir dos casos de 

sucesso e os desafios enfrentados pela unidade, propõe-se aos leitores uma reflexão 

sobre possíveis caminhos e implicações da ampliação da utilização do nudging nas 

políticas públicas. 

 

2. Objetivos pedagógicos do caso de ensino 

 

A utilização do nudging nas políticas públicas é o tema central do caso. Os 

objetivos pedagógicos deste, portanto, são assegurar aos estudantes de 

administração pública a familiarização com: 

 

- os principais conceitos e discussões em torno do uso das ciências comportamentais 

aplicadas em políticas públicas. 

- as oportunidades e desafios da adoção do nudging na formulação e implementação 

de políticas públicas, de forma mais ampla. (É recomendável que se explique aos 

estudantes que inovação não se resume ao uso ou implementação de ferramentas 

tecnológicas). 

- as oportunidades e implicações da implementação de behavioral policies, 

considerando a estrutura e experiência da Nudge Rio. 

 

3. Recursos pedagógicos 

 

Recomendações de leitura prévia podem ser apresentadas para os estudantes, 

dependendo do objetivo de discussão preponderante. A lista a seguir apresenta 

sugestões relacionadas aos temas abordados no caso: 

• Livro: “Nudge: como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e 

felicidade”, por Sunstein e Thaler 
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• Artigo: Nudge and the Manipulation of Choice A Framework for the Responsible 

Use of the Nudge Approach to Behaviour Change in Public Policy 

• Experimentos implementados pelo BIT: https://www.bi.team/bit10/ 

 

4. Principais conceitos 

 

Ciências comportamentais aplicadas 

 

• Nudging em políticas públicas: oportunidades, limites, críticas e dilemas éticos 

Cultura de experimentação 

• Políticas públicas baseadas em evidências 

• Racionalidade limitada 

• Vieses e heurísticas 

 

5. Roteiro de aula sugerido 

 

• 5 min: fazer uma breve apresentação do caso e perguntar aos estudantes o 

que mais chamou a atenção.  

• 15 min: dividir os estudantes em pequenos grupos, e propor que discutam as 

seguintes questões:  

(i) a partir do caso, das leituras recomendadas e da sua própria experiência, 

quais as principais implicações da adoção do nudging nas políticas públicas 

para os cidadãos?;  

(ii) considerando a trajetória da Nudge Rio e os desafios de implementar 

intervenções baseadas em insights comportamentais, que cursos de ação 

seriam os mais assertivos para assegurar a ampliação da atuação da unidade? 

(iii) com base na leitura do caso e das demais leituras indicadas, é possível 

identificar dilemas relacionados à utilização de nudges nas políticas públicas? 

Se sim, quais? Se não, justifique. 

• 30 min: solicitar aos representantes de cada grupo a apresentação de uma 

síntese das principais considerações. À medida em que as apresentações 

avançam, identificar os principais pontos de divergência e concordância entre 

https://www.bi.team/bit10/
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os grupos de estudantes e realizar perguntas que provoquem o debate e a 

reflexão sobre os conceitos da seção 4. 

• 5 min: encerramento da aula com a apresentação das questões mais 

relevantes que emergiram durante o debate. 
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