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RESUMO 
 

O presente artigo visa descrever a experiência por meio de conceituação teórica, do             

uso do Design Thinking para identificar, abordar e resolver problemas a partir de tema              

gerador dentro da disciplina de Projeto Integrador do Curso de Graduação em            

Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), localizado no            

Centro Municipal de Educação Adamastor na Cidade de Guarulhos/SP. Essa          

abordagem possibilitou aos alunos experimentarem e praticarem conhecimentos        

relevantes para a carreira docente. Respeitando-se a subjetividade dos participantes na           

aplicação das fases do Design Thinking e dos artefatos produzidos enquanto estratégia            

pedagógica para apropriar-se ao processo como abordagem interdisciplinar e         

transversal. Os resultados da pesquisa atestam os potenciais do Design Thinking no            

pensamento abdutivo cujo raciocínio produz a criatividade e a inovação, por introduzir            

uma ideia nova para o desenvolvimento de soluções inovadoras em projetos           

educacionais. 
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1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que o mundo contemporâneo está cada vez mais ligado ao uso das             

tecnologias. Diante desse cenário e da observação direta da mediação presencial do            

curso de Pedagogia, o trabalho foi desenvolvido com alunos de Licenciatura em            

Pedagogia da instituição de ensino denominada UNIVESP, que tem por objetivo o            

ensino, pesquisa e extensão, obedecendo o princípio de sua indissociabilidade,          

integrados pelo conhecimento como bem público, visando constituir uma universidade          

dedicada à formação de educadores para a universalização do acesso à educação            

formal e à educação para cidadania. 

Os alunos desta instituição têm como base da aprendizagem as metodologias           

ativas, aprendizagem baseadas em problemas (PBP), em projetos (PBP), Design          

Thinking (DT) dentre outras metodologias, sendo o aluno, o protagonista de seu próprio             

conhecimento. Durante o processo de mediação constatou-se que estes alunos          

necessitavam de formação específica sobre a abordagem das ferramentas do Design           

Thinking para o desenvolvimento de soluções inovadoras para a disciplina de Projeto             

Integrador – (PI) que constitui uma disciplina importante na interdisciplinaridade e a            

transversalidade dos temas abordados no currículo, integrando as teorias estudadas          

com as práticas realizadas no mundo do trabalho. 

Nessa esfera de educar na era digital, dentro das metodologias ativas de            

aprendizagem a qual esses alunos estão inseridos, vislumbrou-se a necessidade de           

uma oficina sobre os métodos do Design Thinking enquanto prática inovadora, que            

incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar protótipos/soluções diante dos           

desafios, competências tão necessárias aos professores na atualidade. 

Neste desafio, um grupo de estudantes foi motivado a usar a tecnologia para o              

aprendizado de um novo assunto, para aplicação e validação do processo do Design             

Thinking na inter-relação educacional para disciplina de PI do curso de Pedagogia com             

propósito de fazer com que os alunos aprendessem através da resolução colaborativa,            

desafios dentro de contextos específicos da área de formação. 

A presente pesquisa descreve a experiência da oficina com uso da abordagem            



 

Design Thinking aplicada a um problema educacional da disciplina de PI dos alunos do               

3° semestre de 2019 do curso de Licenciatura em Pedagogia e apresenta um relato do               

uso significativo da referida abordagem, onde podemos constatar avanços e          

alternativas para enriquecer a formação dos estudantes com a utilização da           

metodologia Design Thinking enquanto estratégia pedagógica para a formação de          

estudantes em professores de Pedagogia.  

Desta forma, coloca-se as seguintes questões em discussão no desenvolvimento          

da pesquisa: O que é o Design Thinking? É possível por meio do Design Thinking               

inspirar práticas educativas inovadoras?  

2 DESIGN THINKING E O CONTEXTO EDUCACIONAL 

A educação vive um ciclo permanente de aperfeiçoamento, pois a prática pedagógica             

faz parte do contexto sociocultural, que está em constante movimento, o que provoca             

mudanças no âmbito da educação. Neste processo é preciso considerar a subjetividade            

do aluno e também da equipe pedagógica. É importante entender os resultados da prática              

pedagógica para que o professor possa agir de maneira inovadora, buscando a satisfação             

pessoal e profissional, para tanto, a prática reflexiva, autocrítica e avaliação contínua do             

processo e dos resultados da aprendizagem, aliados ao uso de mídias na educação,             

provocam um efeito transformador no aluno e na comunidade a qual estão inseridos             

(AMIEL, 2012). 

Neste sentido de transformação, cabe destacar que além de ferramentas como o            

Design Thinking, a utilização de Recursos Educacionais Abertos (REA) proporcionam          

novas possibilidades de construção de conhecimento. Portanto, esse conceito permite          

adaptar matérias de acordo com a necessidade e objetivo da prática docente,            

permitindo facilitar a compreensão da pesquisa e a disseminação de algo que pode ser              

produzido, reproduzido, editado, modificado e compartilhado por todos. 

O pesquisador Tel Amiel da UNICAMP sugere que o material didático seja aberto             

para que deixe de ser somente um convite à construção e reflexão, mas para que               

possa ser utilizado como base para construir novos materiais.  



 

O acesso aos REAs e as novas mídias são propulsores de novas            
configurações de ensino aprendizagem, tornando o ensino híbrido, assim         
como, de acordo com o pesquisador Pretto pensar a educação mais           
especificamente os recursos educacionais abertos significa pensar em        
banda larga, conectividade, acesso para a população, novas leis e políticas           
públicas. (AMIEL, 2011, p. 24-25)  

As relações são intensificadas com as novas mídias, que privilegiam a           

comunicação, a mobilidade e a ubiquidade. Portanto, conversas, narrativas e produção           

de artefatos educacionais ocupam esses espaços e se constituem em novos meios            

para o desenvolvimento dos estudantes.  

Dentre as metodologias que circundam nos meios educacionais, recentemente o          

Design Thinking se apresenta como uma nova metodologia inovadora enquanto          

integradora de colaboração multidisciplinar, seja para alunos ou professores. Se          

apresenta como ferramenta eficaz para a formação no exercício da docência.  

O Design Thinking foi se desenvolvendo através dos anos com diferentes nomes,            

mas sempre a base foi o Design. O grande desenvolvimento foi focar no processo de               

inovação nas pessoas, que realmente são os usuários do produto ou do serviço.             

Segundo o autor Herbert Alexandre Simon (1969), o conceito de Design é com o              

conhecimento nos processos da engenharia, gestão ou medicina, aqueles preocupados          

com "o que deveria ser". No seu livro Administrative Behavior (1947), expõe a             

importância do design na tomada de decisões, a qual compreende três (3) elementos:             

inteligência, design e escolha. Daí uma frase dele sobre Design Thinking: "Quem            

projeta cursos de ação para transformar situações existentes em outras preferidas, faz            

design”. 

Peter Gorb (1970), contribuiu argumentando que para que os designers fossem           

integrais deveriam aprender a linguagem dos negócios (linguagem contábil e          

financeira). Para Robert Mckim (1980), o Design Thinking é composto por três            

atividades: desenho da ideia (ideasketching), visualização (seeing), e imaginação         

(imagining). 

Rolf Faste (1980 - 1990), expandiu os estudos feitos por Mckim na Universidade             

de Stanford no curso de Engenharia Mecânica e trouxe grandes contribuições,           



 

escreveu vários livros como, "Forget Design Thinking and Try Hybrid Thinking" e foi o              

mentor de David Kelley, o fundador de IDEO. Faste, trabalhou muito para a definição              

de Design Thinking e tentou expressar o único rol que os designers poderiam             

desenvolver para fazer quase tudo. 

IDEO (1991), empresa fundada por David Kelley, é a empresa mais respeitada no             

mundo da inovação por apresentar e testar a sua metodologia de Design Thinking, a              

qual é centrada no usuário e é composta por cinco passos: compreender, observar,             

visualizar, avaliar e implementar. Como resultado, a metodologia é hoje empregada em            

diversos setores e contextos, inclusive na educação, e tem alcançado bons resultados            

na criação inovadora de produtos, projetos, modelos e serviços. 

O Design Thinking é um processo exploratório de ideias e novos direcionamentos,            

além disso, busca aceitar as limitações e restrições, pois estas constituem seu            

fundamento. “As restrições podem ser mais bem visualizadas em função de três            

critérios sobrepostos para boas ideias”, a praticabilidade que refere-se ao o que é             

funcionalmente possível num futuro próximo; a viabilidade é o que se adéqua ao             

modelo de negócios da organização; e a desejabilidade o que desperta o interesse das              

pessoas, o que faz sentido para elas (BROWN, 2010). 

A metodologia do Design Thinking visa criar práticas e métodos na busca de             

soluções inovadoras referentes aos problemas cotidianos escolares. Essa metodologia         

é pautada na [...] abordagem focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade e              

colaboração de pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras           

[...] (Vianna [et.al.], 2012 p.12).  

O Design Thinking é guiado pela inovação e já é muito utilizado para             
encontrar soluções para a área de business. No Design Thinking, a Arte            
se junta à Ciência e à Tecnologia para encontrar novas soluções de            
negócio. Usa-se vídeo, teatro, representações visuais, metáforas e        
música junto com estatística, planilhas e métodos de gerência para          
abordar os mais difíceis problemas de negócio e gerar inovação.          
(VIANNA [et.al.], 2012 p.08).  

Segundo Oliveira (2014), Design Thinking é um modelo de pensamento. (p.14).           

Ou seja, é necessário acreditar na proposta e desenvolver a metodologia a partir de              



 

intencionalidade pedagógica (no caso de processos de formação). A ideia principal é            

potencializar a ação do participante para que os desafios se transformem em            

oportunidades de desenvolvimento e inovação. Prioriza a colaboração de equipe em           

trabalhos multidisciplinares, permitindo aprendizado através de interações.  

Design Thinking é uma expressão que se refere à forma de pensar dos             
designers. Um bom designer preza pelo bem-estar de todos. Seu          
trabalho inovador, além de envolver beleza e estética, também está          
associado ao conforto e ao bom funcionamento dos elementos que          
compõem um projeto. Além disso, o modo de pensar de um designer é             
peculiar, pois considera contextos socioculturais do seu público, que         
está em primeiro lugar em sua lista de prioridades. (SCHIAVON, 2017,           
p.193-194)  

A intensa necessidade de diferenciação pelas empresas faz com que estas optem            

por mudanças, transformações e inovações em seus produtos/serviços e processo,          

isso torna o design cada vez mais estratégico. As empresas que já adotaram o              

processo de design em sua estrutura, ou seja, focando no ser humano e na              

multidisciplinaridade, guiam o consumidor para uma experiência de interação com um           

produto ou serviço (VIANNA et al, 2012). Dessa forma, a presente pesquisa tem como              

finalidade demonstrar como ações de Design podem auxiliar empresas no que diz            

respeito à inovação. 

Para o Design Thinking, um desafio consiste de um problema que tenha uma             

solução factível (VIANNA et al., 2012). O desafio escolhido neste trabalho foi: Como             

podemos encontrar meios de estimular alunos e professores de diferentes cursos de            

ensino superior a trabalharem de maneira integrada e colaborativa no desenvolvimento,           

propiciando a troca de conhecimento com finalidades práticas voltadas ao mercado de            

trabalho através da disciplina de Projeto Integrador? 

Observamos que na primeira fase da descoberta, por exemplo, sugere-se que           

estejamos atentos a elementos desafiadores no seu contexto. É a partir do desafio que              

se desdobram os passos seguintes do processo de Design Thinking como a fase de              

Descoberta, a qual estrutura-se em três passos: entender o desafio, preparar a            

pesquisa e coletar inspirações. 

No desenvolvimento pela resposta ao desafio da pesquisa, foram utilizadas as           



 

ferramentas do Design Thinking para analisar o problema, gerar conhecimento, avaliar           

informações e propor soluções. O processo de Design Thinking (VIANNA et al., 2012)             

compreende cinco fases: Imersão; Interpretação; Ideação; Experimentação e Evolução. 

Na Imersão, o objetivo principal é o entendimento inicial do problema e a             

identificação das necessidades ou oportunidades que poderão guiar a equipe em           

direção à solução da questão (VIANNA et al., 2012). 

Na fase da Interpretação, busca-se estruturar as oportunidades para encontrar          

condições de inovação na mediação do problema proposto.  

A Ideação visa descobrir uma oportunidade, gerar e refinar ideias, que dentro no             

nosso escopo buscou ser desenvolvida com a aplicação de uma oficina. 

A fase de Experimentação delineia-se por ser a fase de concentração e            

implementação da ideia, a qual resultou na estruturação da oficina. Por fim, a fase de               

Evolução beneficia-se das análises e sínteses para obter os feedbacks e propor            

resultados de todo o processo. 

No decorrer do próximo capítulo, faremos a apresentação metodológica da          

aplicação da pesquisa e do Design Thinking no presente trabalho. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente pesquisa utilizou subsídios da pesquisa descritiva, estudo bibliográfico          

e de natureza qualitativa. As pesquisas descritivas têm como objetivo “a descrição das             

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de          

relações entre variáveis” (GIL,1999, p. 44). A pesquisa bibliográfica, por sua vez, é             

“desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e            

artigos científicos”, tanto em meio impresso como eletrônico, a fim de aprofundar o             

tema estudado e ligá-los com a temática proposta (GIL, 1999, p. 65). As pesquisas              

qualitativas segundo Gil (1999), o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da            

investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações,            

mediante a máxima valorização do contato direto com a situação estudada,           



 

buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a            

individualidade e os significados múltiplos. 

Com o objetivo de avaliar a assertividade do processo de Design Thinking quando             

aplicado ao contexto educacional foi realizado um estudo de caso em que participaram             

nove alunos de graduação e professoras mediadoras presenciais do curso de           

Pedagogia da disciplina de Projeto Integrador.  

Uma visão linear de causa e efeito não seria capaz de compreender a             

complexidade envolvida e identificar necessidades e expectativas de alunos e da           

professora mediadora em relação a este modelo de ensino híbrido que utiliza            

metodologias ativas num ambiente que acolhe relações sociais e comunicacionais          

decorrentes do processo educacional de um curso superior semipresencial.  

A partir das observações de mediação da disciplina percebeu-se a necessidade           

de uma oficina que se atende a necessidade de explicação/formação sobre a            

abordagem metodológica do Design Thinking para que os alunos compreendessem          

como utilizar esses métodos em suas próprias pesquisas para a construção de seus             

Projetos Integradores seguindo o modelo proposto. 

Delimitado o tema proposto foi oferecido aos alunos a oficina de Design Thinking             

usando todas as informações coletadas e acima destacadas. Com base neste contexto,            

buscamos proporcionar aos alunos a experimentação das metodologias ativas que o           

Design Thinking proporciona visando avaliar a assertividade do processo quando          

aplicado ao contexto educacional. 

O estudo de caso se iniciou com o acompanhamento e mediação da disciplina             

semestral do Projeto Integrador, unidade curricular que tem como foco a Educação            

Infantil, mediada por tecnologias. A primeira proporcionou aos alunos compreender a           

abordagem da Educação Infantil na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e seus            

campos de experiência. 

A mediação e a construção e desenvolvimento da pesquisa foram          

concomitantemente realizadas durante a proposta do PI que objetivou desenvolver com           

os alunos um projeto em seis módulos, contemplando as seguintes etapas: estrutura do             



 

relatório, título, introdução, problema, metodologia, teorização do problema, linguagens         

e referências.  

O primeiro módulo iniciou-se na semana do dia 14/08/2019 para delimitar o tema             

de trabalho: Educação Infantil na BNCC, Campos de Experiência e Projeto Integrador.            

A segunda semana, teve início na data de 28/08/2019, onde foi definindo o problema a               

ser abordado na estratégia didática a partir das observações de campo. A terceira             

semana, iniciou no dia 11/09/2020, e foi trabalhado em soluções para desenvolver a             

estratégia didática que abordasse o problema identificado com a utilização de           

metodologias ativas (brainstorming). Na quarta semana, a qual iniciou no dia           

25/09/2019, foi abordado estratégias didáticas (protótipos). Na quinta semana,         

iniciando no dia 16/10/2019, foi preparado a entrega do relatório parcial sobre as ações              

desenvolvidas na disciplina de Projeto Integrador. Na sexta e última semana, que            

iniciou na data de 30/10/2019, refletimos sobre o processo e aprimoramento do            

resultado final do PI, bem como realizamos feedback com orientações para a entrega             

final do trabalho com o objetivo de refletir sobre o percurso vivenciado pelo grupo até o                

momento na disciplina o qual contou com a participação de 11 (onze) pessoas.  

Na organização da oficina foi elaborado um roteiro de entrevistas e apresentação            

detalhada das fases do Design Thinking a ser utilizado no trabalho também, foi             

solicitado aos envolvidos autorização para uso de imagem as quais estão apresentadas            

no decorrer do trabalho. 

Inicialmente para gerar conexão entre os integrantes do grupo a oficina iniciou            

com uma dinâmica por meio de Cards dinâmicos que alavancam inteligência coletiva e             

facilitaram o processo de construção de soluções criativas. Essa dinâmica foi uma            

prática de descontração que funcionou como um “quebra gelo”, ou seja, um            

aquecimento para iniciar os trabalhos, cujo objetivo além de descontrair é despertar o             

desenvolvimento de habilidades de inovação. Segundo a ECHOS esse tipo de           3

atividade pode ser o diferencial em um processo de facilitação de grupos ou times em               

que o facilitador tem o desafio de alavancar a inteligência coletiva dos indivíduos e              

3 Echos é um laboratório de inovação com o objetivo de formar a nova geração de inovadores no Brasil e no mundo. Para tanto, 
trabalham com projetos de inovação com empresas e organizações e também capacitações para pessoas e organizações em 
busca de transformação de mindset e desenvolvimento de habilidades de inovação. 



 

construir soluções inovadoras por meio de abordagens colaborativas centradas no ser           

humano.  

O trabalho iniciou com a Imersão, revisando o desafio proposto e compartilhando            

informações sobre o tema-gerador para o desenvolvimento da disciplina de Projeto           

Integrador. Nesta fase de Imersão, ilustrada pela figura 1, iniciou com a elaboração de              

um plano de pesquisa e procurou focar no ser humano com o objetivo central do               

processo, com perguntas como: O que as pessoas falam? Como agem? O que             

pensam? e como se sentem? 

 

Figura 1 - Fase de Imersão 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla  
Uma das técnicas recomendadas para os alunos começarem com o          

desenvolvimento do projeto foi utilizar as abordagens dos métodos do Design Thinking            

a partir da observação de campo. Essa observação teve como objetivo buscar histórias             

e tentar descobrir desafios que existem no entorno, avançando as etapas e relatando             

um pouco mais sobre a definição do problema.  

O próximo passo foi realizar a entrevista com duração de aproximadamente 15            

minutos com os alunos visando identificar problemas reais no processo de ensino e             

aprendizagem para a construção do PI, as entrevistas ocorreram de forma aleatória,            

utilizando o roteiro destacado na Figura 2 na data de 05/11/2019, iniciou às 20 horas e                

durou aproximadamente 02 (duas) horas para aplicação com os grupos envolvidos. 



 

 

Figura 2 - Roteiro de Perguntas 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 
Uma das principais técnicas utilizadas na fase de Imersão Preliminar foi a            

pesquisa exploratória, pesquisa de campo preliminar, que teve por objetivo fornecer           

informações e dados para o projeto. Na fase da Imersão o desafio foi entender o               

contexto da pesquisa para propor a oficina, através da escuta feita em reuniões             

presenciais e videoconferência (Figura 3) por meio da ferramenta Google Meet nos            

dias 14/08/2019, 28/08/2019, 11/09/2020, 25/09/2019, 16/10/2019, 30/10/2019 nas        

quais observou-se constantemente a necessidade de desenvolver a oficina sobre o           

Design Thinking para tratar os itens tratados no relatório de PI de forma a estender e                

aprofundar as competências e habilidades necessárias. Foi o momento de entender o            

desafio para delimitar o problema e preparar a pesquisa dando rumo à solução que              

consiste na execução das fases do Design Thinking.  



 

 

Figura 3 – Videoconferência para atividades de Imersão com os estudantes 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 
Os objetivos principais da descoberta foram o entendimento inicial do problema e            

a identificação das necessidades e oportunidades que poderão guiar a equipe em            

direção à solução da questão (VIANNA et al., 2012).  

A etapa de Imersão pode ser dividida em 02 sub etapas: Preliminar e             
em Profundidade. A Preliminar busca o entendimento inicial do         
problema, enquanto a Profundidade destina-se à identificação de        
necessidades e oportunidades que irão nortear toda a criação de          
soluções, e também embasar as demais etapas do projeto (VIANNA et           
al., 2012).  

Para cada fase da Imersão existem diferentes técnicas que se adequam melhor e             

através delas pode-se buscar informações sobre sentimentos, experiências e         

pensamentos do público-alvo da pesquisa. A Imersão Preliminar tem como propósito           

“definir o escopo do projeto e suas fronteiras, além de identificar os perfis de usuários e                

outros atores-chave que deverão ser abordados” (VIANNA et al., 2012, p. 22). 

Na fase de imersão que apurou as áreas e as informações que foram             

pesquisadas, que no futuro promoveram as informações e dados para as seguintes            



 

etapas do projeto, que foram investigadas na fase de Profundidade como podemos            

constatar na Figura 04. 

 

Figura 4 - Fase de Imersão Profunda (Perguntas levantadas) 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 
Durante a Imersão Profunda a ideia é identificar comportamentos extremos e           

mapear seus padrões e necessidades latentes. Dessa maneira, a pesquisa deve ter um             

enfoque qualitativo e o objetivo de levantar oportunidades de perfis extremos,           

permitindo que soluções específicas sejam criadas (VIANNA et al., 2012). 

Posteriormente, estas informações ajudaram a definir os temas que foram          

explorados na Imersão em Profundidade, tais como: perfis de usuários; atores;           



 

ambientes, e os momentos do ciclo de vida do produto/protótipo/sequência didática.  

No final da Imersão, após o levantamento dos dados das pesquisas preliminares            

e de profundidade, agrupou-se os principais resultados através da ferramenta mapa           

conceitual. Após a fase de imersão, os resultados foram consolidados e           

transformaram-se em insumos para os artefatos da fase de interpretação.  

O primeiro artefato elaborado nesta fase foi o Mapa da Empatia como ilustrado             

pela Figura 5, o qual possibilitou reunir e sintetizar as informações coletadas e             

descobrir as dores e desejos dos entrevistados.  

 

Figura 5 - Mapa de Empatia 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 

Após a etapa de levantamento de dados, foi realizada a análise e síntese das              

informações coletadas. Os insights resultado da análise foram organizados de maneira           

a criar desafios que auxiliassem na compreensão do problema. 

Segundo Vianna et al. (2012), Insight pode ser definido como reflexões           

embasadas em dados reais obtidos por meio de Pesquisas Exploratórias. Esses dados            



 

reais são transformados em Cartões de Insights que facilitam a rápida consulta e o seu               

manuseio. 

As restrições podem ser mais bem visualizadas em função de três           
critérios sobrepostos para boas ideias”, a praticabilidade que refere-se         
ao o que é funcionalmente possível num futuro próximo; a viabilidade é            
o que se adéqua ao modelo de negócios da organização; e a            
desejabilidade o que desperta o interesse das pessoas, o que faz           
sentido para elas (BROWN, 2010). 

A Figura 6 apresenta dois Cartões de Insights produzidos, no qual 

apresentam-se os fato s coletados por meio da interpretação das entrevistas.  

Figura 6 - Cartões de Insight 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 
 

 

A figura 7 apresenta as ideias selecionadas como as mais promissoras dentre as             

diversas ideias geradas nos processos dos fatos e a partir destas foram elaborados os              

desafios que poderiam ser solucionados. 

 



 

 

Figura 7 - Ideias Selecionadas 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 
 

Foram realizados reuniões e sessões de brainstorming para que os alunos           

entendessem como delimitar o tema proposto no Projeto Integrador do semestre que é:             

"apresentação de uma proposta didática voltada para as brincadeiras e socialização           

das crianças", competências exploradas na Educação Infantil, focando mais         

particularmente uma situação específica de brincadeira: aquela realizada na natureza e           

de forma não estruturada.  

A fase de Ideação teve por objetivo gerar ideias de solução para o problema em               

questão. As ideias foram geradas por meio de sessões de brainstorming a partir da              

análise dos artefatos produzidos nas fases anteriores no decorrer da oficina. 



 

 

Figura 8 - Ideação 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 

Um Cardápio de Ideias como apresentado na Figura 8 foi produzido para            

satisfazer os insights identificados pelo time. A estratégia adotada para elaboração do            

Cardápio de Ideias foi apontar pelo menos uma solução para cada desafio descrito nos              

Cartões de Insights. Nesse artefato constam todas as ideias geradas ao longo do             

processo. 

No total foram geradas aproximadamente 30 ideias das quais três foram           

selecionadas pela equipe como as mais promissoras (Figura 9). A seleção das ideias             

mais promissoras ocorreu em duas rodadas, primeiro a equipe votou nas seis melhores             

ideias existentes no cardápio e numa nova rodada o número de ideias foi reduzido a               

três. 

A partir da identificação das ideias mais promissoras, foi elaborado outro artefato            

do processo de design denominado Matriz de Posicionamento, a qual foi usada para             

validar as ideias selecionadas em relação aos critérios norteadores extraídos dos           

Cartões de Insights. Os critérios norteadores servem para identificar qual das ideias            

melhor atende e se adéqua ao desafio proposto. 



 

 

Figura 9 - Seleção das Ideias 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 

Por se tratar de um trabalho acadêmico foi necessário realizar algumas           

adequações na metodologia. Algumas etapas foram realizadas individualmente,        

seguindo o rigor metodológico do Design Thinking. A investigação foi conduzida em            

três fases: investigativa, exploratória e prototipagem. Em cada fase da investigação           

adotou-se, de forma articulada e não linear, as etapas e ferramentas/técnicas do            

Design Thinking visando atender aos objetivos da investigação como mostra pesquisa           

que culminou na oficina de Design Thinking (Figura 10).  

 

Figura 10 - Oficinas de Design Thinking 

FONTE: Mary Selma Alves Ramos Bulla 



 

Os instrumentos de pesquisa adotados foram: observação não-participante,        

entrevista e grupo focal o que proporcionou ampliar a compreensão do contexto do             

problema. 

Os dados coletados por meio das entrevistas assim como os artefatos do Design             

Thinking foram sintetizados e organizados e serviram de insumos para diversos outros            

produtos de trabalho que foram produzidos ao longo do processo e que tinham como              

foco direcionar as ações em busca da solução. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

O principal aspecto analisado foi à aplicabilidade dos processos e métodos do             

Design Thinking na identificação de problemas no contexto educacional e na           

contribuição para a busca da solução mais adequada. 

A partir da análise dos dados coletados na implementação dessa oficina de            

Design Thinking chegou-se aos seguintes resultados, observou que os alunos          

compreenderam os conceitos de cada fase utilizada no Design Thinking, bem como a             

importância de adotá-los para o desenvolvimento de uma aprendizagem baseada em           

problema e em projetos, desde a etapa da definição, ideação, prototipação e testes, e              

como reconhecer a possibilidade de capitalizar os elementos inerentes a essa           

abordagem metodológica a um recurso educacional para proporcionar a oportunidade          

de reflexão para a solução sobre questões educativas. 

Pôde-se ainda refletir brevemente sobre a transição cultural contemporânea,         

iniciada pela digitalização, e experimentar o universo tecnológico que nos rodeia, sendo            

que o principal aspecto analisado foi a validação da aplicação da oficina sobre o Design               

Thinking, e os benefícios para produzir protótipos como um recurso didático na solução             

aos desafios propostos em um Projeto Integrador. 

Fica entendido que a dificuldade encontrada por tantos alunos para utilização           

dessa metodologia, primeiramente é a falta de formação específica sobre o conceito e             

utilização dos métodos do Design Thinking. A importância de um planejamento para o             



 

projeto, que é no momento em que o grupo deve estar alinhado para a definição do                

problema que conduzirá o caminho para pesquisa, dar um olhar amplo aos objetivos a              

serem alcançados para superar as adversidades de se trabalhar coletivamente para           

transpor as dificuldades para se chegar a um objetivo específico. 

Verificou-se que a etapa de planejamento teve um papel primordial para o bom             

desempenho do processo. Momento que a equipe precisa trabalhar na definição do            

problema que norteará toda a pesquisa. Por meio do planejamento foi possível ter uma              

percepção global dos objetivos que deveriam ser alcançados, das dificuldades a serem            

ultrapassadas e de todo o trabalho necessário para alcance dos objetivos. 

A etapa da imersão também conhecida como descoberta, ajudou os alunos a se             

aproximarem do problema a ser resolvido, considerando as experiências e os desejos            

e/ou necessidades do público-alvo do Projeto Integrador. 

A etapa de interpretação possibilitou sintetizar e organizar todo o conhecimento           

adquirido nas fases anteriores. Utilizaram-se diversos artefatos, por exemplo, técnicas          

de entrevista, observações e sessões generativas, para saber o que as pessoas:            

Dizem/ Pensam; Fazem/ Usam; Sabem/ Sentem / Sonham; aplicando o conhecimento:           

Explícito; Observável; Tácito e Latente o qual gera o raciocínio abdutivo que produz a              

criatividade e inovação.  

O mapa da empatia foi a base para a elaboração dos cartões de insights, artefato               

este que estabeleceu o desafio em que o grupo deveria trabalhar. No processo de              

design os cartões de insights formam a base para geração de ideias em busca da               

solução. 

Na etapa de Ideação foram utilizadas sessões de Brainstorm para a escolha de             

uma solução factível para o desafio do problema nesta fase houve a escolha da              

solução considerada mais promissora para o problema em análise. Ainda durante a            

oficina na fase de ideação foi utilizado pelo grupo a Matriz de Posicionamento como              

ferramenta de análise estratégica em cima da geração de insights com critério            

norteadores para eleger a ideia mais viável, identificando a que se adequa ao interesse              

mútuo entre aluno e professor no desenvolvimento da proposta do PI. 



 

A experimentação através da vivência das etapas, processos, utilização de          

estratégias e ferramentas na criação e experimentação de um protótipo para a oficina             

de Design Thinking propiciou uma boa percepção quanto a validação dessa           

metodologia inovadora quanto à funcionalidade do processo ao contexto educacional.  

Considerando o desafio de pesquisar sobre as fases do Design Thinking e            

apresentar um resultado do uso desses métodos, podemos concluir que a aplicação            

teve seu objetivo alcançado, a qual proporcionou encontrar soluções para problemas           

concretos da área de educação e inspirar práticas educativas inovadoras, utilizando           

uma proposta multidisciplinar. 

Com esta oficina espera-se que os alunos de graduação entendam a importância            

do processo do Design Thinking como “uma abordagem de inovação estruturada que            

busca gerar soluções que alinham o desejo e as necessidades do usuário”, e neste              

meio educacional é possível utilizá-la na elaboração de uma sequência didática, plano            

de aula, exploração de estratégias de ensino e na construção de protótipos inovadores.  

A abordagem experimentada auxilia a emersão e a compreensão dos fatores           

chave para direcionar a concepção, design e construção da solução. A solução            

proposta visa melhorar a interação entre estudantes e professores durante as aulas a             

partir de um mecanismo de feedback em tempo real do conteúdo ensinado e             

aprendido. 

Por fim, a experiência de uma oficina com alunos por meio o Design Thinking tem               

por objetivo exemplificar, elucidar a relevância dessa metodologia enquanto prática          

inovadora de construção colaborativa e de cocriação de novos saberes à possibilidade            

de trabalho e o uso das tecnologias como apoio ao processo de ensino e              

aprendizagem na construção do Projeto Integrador dos alunos do Curso de Pedagogia            

da UNIVESP. 

Neste sentido, informar que a ideia principal do Design Thinking é que ela pode              

ser usada para a busca de um desafio/problema e solução do mesmo. Com isso,              

buscou-se facilitar a compreensão da pesquisa e a disseminação de algo que pode ser              

pensado, produzido, editado, experimentado e avaliado por todos através da          

implementação dos métodos do Design Thinking. 
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