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Resumo 
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o impacto da utilização da metodologia 
Design Thinking no processo de ensino e aprendizagem dos cursos tecnológicos do 
Centro Universitário UNA. Foi realizada pesquisa de natureza qualitativa e 
quantitativa. Foi aplicado o roteiro de entrevista  a docentes dos cursos de 
graduação tecnológica do Centro Universitário UNA e o questionário aplicado aos 
discentes, que cursaram a disciplina de Design Thinking na mesma instituição. Eles 
foram enviados via Google docs a 53 professores e a 406 alunos, obtendo-se 12 
respostas de professores e 91 de alunos.  Nos dados coletados no roteiro de 
entrevistas, foi realizada a análise de conteúdo; os dados coletados no questionário 
foram analisados por meio de estatística uni e multivariada. Na percepção dos 
docentes, os discentes perceberam os valores: criatividade, inovação, organização 
dos trabalhos, trabalhar em equipe, prazer dos discentes. A execução das etapas do 
Design Thinking, o trabalho em equipe, o envolvimento dos alunos e a resolução de 
problemas, foram as práticas determinantes para operacionalizar a metodologia. Os 
elementos contributivos do Design Thinking para a inovação do processo de ensino 
e aprendizagem foram as etapas do Design Thinking, a empatia, o processo no 
desenvolvimento, o estímulo à inovação, o fomento à criatividade, o envolvimento 
dos alunos e o compartilhamento de ideias. Quanto à percepção dos discentes a 
metodologia pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem, pois permite 
que os alunos trabalhem em grupo e com empatia para resolverem os problemas 
alheios.  
 

Palavras-chave: Design Thinking; Metodologias ativas; Inovação. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

This research had the objective of evaluating the impact of the use of the Design 
Thinking methodology in the teaching and learning process of the technological 
courses of the Alpha University Center. A qualitative and quantitative research was 
carried out. It was applied the script of interview to teachers of the technological 
graduation courses of the UNA University Center and the questionnaire applied to 
the students, who studied the discipline of Design Thinking in the same institution. 
They were sent via Google docs to 53 teachers and 406 students, obtaining 12 
responses from teachers and 91 from students. In the data collected in the interview 
script, content analysis was performed; the data collected in the questionnaire were 
analyzed by means of uni and multivariate statistics. In the perception of the 
teachers, the students perceived the values: creativity, innovation, work organization, 
teamwork, students' pleasure. The execution of the steps of Design Thinking, 
teamwork, student involvement and problem solving were the determining practices 
to operationalize the methodology. The contributory elements of Design Thinking for 
the innovation of the teaching and learning process were the stages of Design 
Thinking, empathy, the development process, the stimulation of innovation, the 
promotion of creativity, the involvement of students and the sharing of ideas. 
Regarding students' perception, the methodology can contribute to the teaching and 
learning process, as it allows students to work in groups and with empathy to solve 
the problems of others 
 
Keywords: Design Thinking; Active methodologies; Innovation. 
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1 Introdução 

 

 A educação, pilar para o desenvolvimento humano e de toda a sociedade, é um 

desafio para qualquer nação. Para Becker (1975) o aumento da escolaridade é 

condição fundamental para o desenvolvimento do capital humano de uma nação, 

influenciando na renda média de sua população e no consequente acesso a 

produtos e serviços. Ao mesmo tempo, estimula o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, uma vez que contribui para a oferta de profissionais mais qualificados no 

mercado de trabalho.  

No Brasil, a educação tem sido foco de planos nacionais e de diretrizes que 

evidenciam a sua importância e buscam formas de garantir o seu acesso a toda a 

população.  As discussões contemporâneas sobre a educação abordam o futuro do 

ensino superior.  Na Conferência Mundial de Educação Superior, todas as reflexões 

realizadas determinaram como marco que “a pertinência da educação superior deve 

avaliar-se em função da adequação entre o que a sociedade espera das instituições 

e o que estas fazem” (Unesco, 2009). 

De acordo com o censo sobre a Educação no Brasil (Brasil, 2015), realizado em 

2015, no país eram ofertados 33 mil cursos de graduação em 2.364 instituições de 

ensino superior. Os dados apontavam que 8.033.574 alunos estavam matriculados 

no ensino superior. O número supera a estatística de 2014 em 2,5%, quando havia 

7.839.765 matriculados. Os números também revelam acréscimo desordenado na 

taxa de desistência do curso de ingresso, na avaliação da trajetória dos alunos entre 

2010 e 2014. Em 2010, 11,4% dos alunos abandonaram o curso para o qual foram 

admitidos. Em 2014, esse número chegou a 49%. Essa taxa elevada de evasão dos 

alunos de graduação é um demonstrativo de que o segmento educacional precisa 

inovar os seus processos. Além de adequar os projetos políticos pedagógicos de 

curso à realidade do mercado de trabalho, as instituições de ensino devem inovar as 

metodologias utilizadas pelos seus professores em sala de aula.  

A educação é fundamental para diminuir as desigualdades sociais, combater a 

pobreza, produzir conhecimento e contribuir para o alcance de um futuro melhor e 

mais justo. A conclusão da graduação permite, em diversos casos, aumento 
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significativo da remuneração dos estudantes. Portanto, a educação do século XXI 

exige o desenvolvimento de competências, habilidades, saberes, e acima de tudo, 

necessita de novos paradigmas para formação e desenvolvimento humano, de 

acordo com as expectativas atuais (Gonçalves et al., 2006). 

Contudo, boa parte dos que ingressam no sistema formal de ensino não consegue 

cumprir seus objetivos iniciais: aprender novos caminhos intelectuais, conhecer 

científica e tecnicamente seu campo de interesse e ter o diploma como forma de 

reconhecimento social de seu esforço, além de se inserir no mercado de trabalho 

(Freitas, 2009). 

Segundo Ribeiro (2005, p. 56), a evasão é o “desligamento do curso superior em 

função de abandono (não- matrícula), transferência ou re-escolha, trancamento e/ou 

exclusão por norma institucional; evasão da instituição na qual está matriculado; 

evasão do sistema: abandono definitivo ou temporário do ensino superior”. Moraes 

et al. (2006) definem evasão como o desligamento da instituição de ensino sem que 

esta tenha controle sobre esse comportamento. 

Mas a situação da evasão nas Universidades não se limita às condições 

socioeconômicas dos estudantes. Outros fatores aparecem nos estudos sobre o 

tema, tais como a falta de informação sobre os cursos, a dificuldade de acompanhar 

as aulas por ter realizado um ensino médio precário, muitas vezes em etapas, assim 

como a desistência e o abandono do curso diante da didática docente e das tensões 

na relação aluno-professor (Silva Filho et al., 2007).  

No cenário de mudanças em diversos segmentos da sociedade, as instituições de 

ensino superior enfrentam desafios, entre eles: modernizar e adaptar-se neste novo 

contexto, modificando sua gestão, planejamento, interação e resignificando sua 

função social, diagnosticando e apresentando soluções para problemas que 

impactam uma sociedade em transformação (Regnier, 2003). 

Diante da evasão as Instituições de Ensino Superior estão buscando soluções para 

reter seus alunos.  Uma das formas a ser utilizada é a inovação de seus processos. 

Para Oslo (2007, p. 20) a inovação é uma ferramenta para melhorar o desempenho 

de uma empresa com o ganho de uma vantagem competitiva, e ainda complementa 
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que “a inovação de processos visa à adoção de métodos novos ou 

significativamente melhorados”. 

A inovação é vista como uma das melhores estratégias para as empresas se 

manterem competitivas (Conforto, 2015). Inovação é um conceito relacionado ao 

valor. É algo novo e que consegue alterar, gerando valor, o seu ambiente. O 

tamanho da inovação é diretamente relacionado com o tamanho do impacto desta 

mudança. 

A inovação de processos traz um conceito diferente de gerir projetos baseados em 

conhecimento, exploração e experimentação que utiliza as competências de todos 

os envolvidos no projeto (Brown, 2010).  

A aplicação do modelo, ou processo de inovação, chamado Design Thinking está 

sendo considerada uma competência estratégica para as organizações que buscam 

a diferenciação e vantagem competitiva por meio da inovação (Conforto, 2015). O 

termo design está sendo muito utilizado no século XXI, no entanto, teve a sua 

origem na Universidade de Stanford na década de 1960, conforme Brown (2010), 

utilizando em sua base o pensamento do design “como ferramenta de trabalho 

mental de uma forma holística, usando ideias de criatividade e inovação numa 

abordagem holística e interativa” (Nitzsche, 2012 p.33). No Brasil, começou a se 

desenvolver em 1960, quando a palavra design passou a ser associada à 

preocupação apenas com as propriedades formais dos objetos e a estética dos 

produtos, já que as próprias definições tradicionais da atividade do design enfatizam 

esses aspectos. 

A inovação guiada pelo design veio complementar a visão do mercado de que para 

inovar é preciso focar no desenvolvimento ou integração de novas tecnologias e na 

abertura e/ou atendimento a novos mercados: além desses fatores tecnológicos e 

mercadológicos, o Design Thinking inova principalmente ao introduzir novos 

significados aos produtos, serviços ou relacionamentos. Uma vez que “as coisas 

devem ter forma para serem vistas, mas devem fazer sentido para serem entendidas 

e usadas” (Krippendorf, 1989). O design é por natureza uma disciplina que lida com 

significados. Ao desafiar os padrões de pensamento, comportamento e de 

sentimento “Design Thinkers” produzem soluções que geram novos significados e 
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que estimulam os diversos aspectos (cognitivo, emocional e sensorial) envolvidos na 

experiência humana. 

No ambiente das instituições de ensino, o Design Thinking coloca o aluno como 

principal personagem do processo educacional, permitindo que ele participe 

ativamente, proponha soluções e construa as melhorias que ele deseja de forma 

colaborativa. O processo é empregado para a identificação e solução do problema, 

permitindo que o aluno tenha autonomia e faça suas escolhas. Desenvolvem 

competências e habilidades como trabalho coparticipativo, inovação, criatividade, 

desperta a empatia. 

Em vista desses conceitos, apresenta-se a seguinte pergunta orientadora desta 

pesquisa: Qual a percepção da utilização da metodologia Design Thinking no 

processo de ensino e aprendizagem dos cursos tecnológicos do Centro Universitário 

UNA? 

Para responder a essa pergunta, são propostos os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: 

 

Avaliar a percepção da utilização da metodologia Design Thinking no processo de 

ensino e aprendizagem dos cursos tecnológicos do Centro Universitário UNA. 

 

Objetivos Específicos: 

 

a) Descrever o uso da metodologia Design Thinking nos processos de ensino 

aprendizagem no Centro Universitário UNA; 

b) Analisar as percepções dos docentes dos cursos de graduação tecnológica 

do Centro Universitário UNA sobre a aplicação do Design Thinking; 

c) Analisar as percepções dos discentes dos cursos de graduação tecnológica 

do Centro Universitário UNA sobre a aplicação do Design Thinking. 

Para atingir os objetivos propostos, será realizada uma pesquisa de natureza 

qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

realizadas  docentes e questionário aplicado aos discentes do Centro Universitário 

UNA, uma instituição de ensino superior localizada em Belo Horizonte. 
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 Estudar o assunto é importante na perspectiva acadêmica, pois se trata de um tema 

inovador para a comunidade acadêmica. Em busca realizada na base de dados da 

plataforma Scientific Periodicals Eletronic Library - Spell, foram encontrados 7 artigos 

que continham a palavra-chave “Design Thinking”, no período de 1970 a 2017.  

Nesse mesmo período, foram encontrados 162 artigos que continham a palavra-

chave “educação”, mas não foi identificada nenhuma publicação com as palavras-

chaves “Design Thinking na educação”. Em busca realizada na RAC- Revista de 

Administração Contemporânea, não foram encontrados resultados que continham a 

palavra-chave “Design Thinking” e foram encontrados 7 resultados com a palavra-

chave “educação”. Não foram encontrados resultados com as palavras-chaves 

“Design Thinking na educação”. Em busca realizada na Revista RAE- Revista de 

Administração de Empresas, foram encontrados 6 resultados que continham a 

palavra-chave “Design Thinking” e foram encontrados 25 resultados com a palavra-

chave “educação”, mas não foram encontrados resultados com as palavras-chaves 

“Design Thinking na educação. Esses resultados demonstram haver poucos estudos 

sobre ambos os assuntos. Sendo assim, a pesquisa em questão pode fortalecer o 

campo científico da administração, fornecendo subsídios para pesquisas futuras com 

base na análise do uso de um processo inovador aplicado à educação. 

 Na perspectiva prática, o estudo aprofundado do tema é importante já que o Design 

Thinking é utilizado pelas empresas como forma de solucionar os problemas, 

desenvolvendo novos projetos. Para a Instituição de Ensino Superior, essa pesquisa 

poderá descobrir a percepção do docente e discente em relação à metodologia 

Design Thinking para desenvolver projetos acadêmicos. 

Finalmente, além de se tratar de questão importante para as instituições de ensino, 

também é importante para a trajetória profissional da pesquisadora, que atua como 

professora da disciplina de Projeto Aplicado, que utiliza a metodologia Design 

Thinking para o seu desenvolvimento.  Acredita-se que esta investigação será de 

grande auxílio na elaboração de estratégias importantes para a disciplina. 

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional e está inserida na 

linha de pesquisa Inovação e Organizações, no Núcleo de Estudos Gestão do 

Conhecimento e Inovação do Mestrado Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo. Esse estudo é complementar a outros já desenvolvidos, ou em 
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andamento, sob a orientação da Professora Dra. Eloísa Helena Rodrigues 

Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da Inovação no Setor 

Educacional (Apêndice A). 

Este projeto está estruturado em cinco capítulos. O primeiro corresponde a esta 

introdução que contempla o tema, a contextualização, a problemática, os objetivos e 

as justificativas da pesquisa. O segundo capítulo, referencial teórico, irá abranger os 

principais conceitos, tipos e modelos de inovação com um maior detalhamento do 

Design Thinking e a sua aplicação em educação, das metodologias ativas de 

aprendizagem e o Design Thinking como metodologia ativa. Os procedimentos 

metodológicos desenvolvidos na pesquisa são apresentados no terceiro capítulo. No 

quarto capítulo, faz-se a apresentação e a análise dos resultados. No quinto e último 

capítulo, são apresentadas as considerações finais a respeito de todo o trabalho.  
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo divide-se em cinco subcapítulos e contempla a teoria que dará 

sustentação à pesquisa. A primeira seção explora o tema inovação, em que faz uma 

contextualização do tema, discutem-se seus principais conceitos, tipos e modelos. A 

segunda seção trata da definição do Design Thinking. A terceira seção exemplifica o 

Design Thinking aplicado à educação. A quarta seção trata o tema metodologias 

ativas de aprendizagem, sua abordagem, princípios. A quinta seção exemplifica o 

uso do Design Thinking como metodologia ativa de aprendizagem. 

 

2.1 Inovação 
  

Schumpeter (1934) conceituou inovação como “a inovação de novos produtos, 

novos métodos de produção, a abertura de novos mercados, a conquista de novas 

fontes de fornecimento e a adoção de novas formas de organização”. 

O verbo inovar vem do latim innovo, innovare, que significa renovar ou introduzir 

novidades de qualquer espécie e, inovação, da palavra innovatus, que significa 

renovado ou tornado novo (Barbieri, 2004). Sakar (2007), com base em suas 

pesquisas, retrata a palavra “inovar” também derivando do latim “in+novare”, que 

significa “fazer novo”, renovar ou alterar. Inovação é ter uma nova ideia ou desejar 

fazer algo de forma diferente.  

Inovação, segundo a OECD é “a implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 

marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OECD, 2005, p 55). 

No Brasil a Lei de Inovação Federal (Lei nº 10.973 de 11/2004) traz a definição de 

Inovação como “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços”. 

A inovação surge a partir da criatividade organizacional. Bedani (2012) apresenta o 

termo criatividade organizacional como sendo um processo originário das 

características de personalidade, conhecimento, habilidades e motivação dos 

membros da organização.  
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Para Barbieri (2004), as inovações estão presentes em qualquer atividade humana 

que por sua vez necessite de renovação e atualização, desempenhando um papel 

importante para as organizações.  

Bedani (2012) e Alencar (1995) remetem ao fato de que as ideias criativas podem 

gerar inovação. Neste sentido, essas ideias criativas, quando aplicadas, “teriam a 

capacidade de promover a inovação de estruturas, estratégias, gestão e processos 

organizacionais, bem como dos produtos e serviços ofertados ao mercado” (Bedani, 

2012, p.154). 

No entanto, para que seja reconhecida como algo significativo, é necessário que a 

novidade seja aplicável ao ambiente, operacionalizável e indutora de resultados 

concretos. Dessa forma, afirma-se que a criatividade contribui para a produtividade, 

competitividade e sobrevivência organizacionais (Borges, 2014). 

Os conceitos de inovação evoluíram com o decorrer do tempo, assim como a 

classificação e suas tipologias. Existem várias formas de classificar as inovações. 

Em sua pesquisa bibliográfica para inovação de processos em empresas de 

serviços, Furtado (2012) propõe uma primeira abordagem de classificação de 

inovações, conforme ilustrado na Tabela 1. 

Tabela 1 
Tipos de Inovação e Características 
Tipo de Inovação Esfera de aplicação Características 

Inovação de Produto  Inovações relacionadas a 
produtos e serviços. 

Melhorias significativas nas 
especificações técnicas 
componentes e materiais, no 
software incorporado, no grau 
de aceitação para o utilizador 
ou outras características 
funcionais. 

Inovação de Processo Implementação de métodos 
novos (ou significadamente 
melhorados) de produto ou 
entrega de produto. 

Mudanças significativas em 
tecnologia, equipamentos de 
produção e ou softwares. 

(continua) 
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(conclusão) 

Inovação de Mercado 
 

Implementação de novos 
métodos de marketing, 
incluindo mudanças 
significativas na concepção ou 
embalagem do produto durante 
o seu armazenamento, 
promoção de mercado e preços 
de mercado. 

O aumento no grau de 
satisfação dos consumidores, 
criando novos mercados ou 
uma melhoria no 
posicionamento de mercado, 
mais favoráveis para as 
empresas manufatureiras para 
aumentar as vendas. 

Inovação  Mercadológica Implementação de novos 
formas e métodos de 
organização das empresas de 
negócios, a organização dos 
postos de trabalho e as 
relações externas.  

Implementação de práticas de 
negócio nas organizações ou 
nas relações externas usadas 
anteriormente, que 
representem uma 
implementação de decisões 
estratégicas. 

Fonte: Furtado, I.M.T. (2012). Proposta de um processo de análise para caracterizar a inovação e 
seus diferentes tipos. (Dissertação de Mestrado em Tecnologia na  Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil). 

 

De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 2005, p.36), Schumpeter (1934) 

propôs cinco tipos de inovação: 

 

1. introdução de novos produtos; 

2. introdução de novos métodos de produção; 

3. abertura de novos mercados; 

4. desenvolvimento de novas fontes de matérias-primas e outros 

insumos; 

5. criação de novas estruturas de mercado em uma indústria. 

 

O Manual de Oslo (OECD, p. 57-60) exemplifica o conceito dos quatro 

tipos principais de inovação que atualmente compõem a definição 

utilizada pela OECD. 

 

Inovação de produto – refere-se a bem ou serviço novo ou com 

melhoramento inquestionável em termos de especificação técnica, 

componente, material, software agregado, facilidade de utilização ou 

outras características funcionais. Pode ser a utilização de novas 

tecnologias e conhecimentos ou a combinação dos já existentes é o caso 

dos pioneiros microprocessadores e câmeras digitais. O primeiro MP3 

player portátil, por exemplo, combinou padrões de software existentes à 

tecnologia do disco rígido miniaturizado. Essa inovação pode advir do 
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desenvolvimento de um novo uso para um produto já existente; assim 

como mudanças em materiais, componentes e outras características que 

aprimorem o desempenho. 

 

Inovação de processo – introdução de um novo ou melhorado método de 

produção ou distribuição em técnicas, equipamentos e software, 

objetivando reduzir custos deprodução e distribuição. Um exemplo é a 

utilização de uma ferramenta de gestão que consiste na identificação por 

radiofreqüência (RFID), tecnologia que utiliza ondas de rádio para 

identificar objetos e ler dados usada em cartões de acesso e identificação 

(que veio para substituir o método de leitura do código de barras). Novas 

ou otimizadas tecnologias de informação e comunicação (TIC) incluem-se no 

conceito de inovação de processo quando se busca tornar mais eficiente e 

elevar a qualidade de uma atividade auxiliar. 

 

Inovação de marketing – traz mudanças significativas na concepção de 

um produto, embalagem, posicionamento, promoção ou fixação de preço, 

com o objetivo de atender às necessidades do consumidor, ou 

reposicionando um produto no mercado para vender mais. Inovação em 

marketing relaciona-se ao método que ainda não tenha sido utilizado pela 

empresa e envolve mudanças de design, como forma e aparência, desde 

que não haja alteração nas características funcionais. Entre os exemplos 

estão os métodos usados para vender bens e serviços, como a 

implantação de um sistema de franquias, venda direta ou exclusiva e 

licenciamento do bem ou serviço; ou exposições temáticas para 

comercialização de móveis ou materiais de construção, que permitem 

visualizar o ambiente. Veicular a marca em filmes ou programas de 

televisão, com o endosso de celebridades, ou associar a marca a um time 

de futebol, por exemplo, são também incluídas neste tópico. 

 

Inovação organizacional – introdução de métodos organizacionais na 

empresa, local de trabalho ou relações externas que resultem em redução 

de custos administrativos ou de suprimentos ou que estimulem a satisfação 

(e a produtividade) no local de trabalho, com o ganho de ativos não 



22 

 

negociáveis, como conhecimento externo não codificado. Novas práticas 

para melhorar o compartilhamento do aprendizado e do conhecimento 

internamente na empresa, como sistemas de educação e treinamento, 

assim como gerenciamento da cadeia de fornecedores, reengenharia de 

negócios e sistemas de controle de qualidade consideram-se inovação 

organizacional. Igualmente os novos métodos de distribuição de 

responsabilidades e poder de decisão, com o encorajamento de 

contribuição de idéias. 

 

Para Tidd, Bessant e Pavitt (2008) a inovação pode ser classificada em quatro tipos, 

conhecidos como os “4P” da inovação:  

 

a) Inovação de produto – mudanças nas coisas (produtos/serviços) que uma 

empresa oferece; 

 b) Inovação de processo – mudanças na forma em que os produtos/serviços são 

criados e entregues; 

c) Inovação de posição – mudanças no contexto em que produtos/serviços são 

introduzidos; 

d) Inovação de paradigma – mudança nos modelos mentais subjacentes que 

orientam o que a empresa faz. 

 

Existem outras formas de classificação da inovação, que podem ser incrementais, 

semi radicais e radicais. 

 

 Inovações Incrementais: são pequenas, mas importantes mudanças que 

podem ser aplicadas em modelos de negócios, produtos ou serviços. Para 

Dávila, Epstein e Shelton (2007), é uma maneira de extrair o máximo valor 

possível de produtos e serviços existentes sem a necessidade de fazer 

mudanças significativas ou grandes investimentos. Por exemplo, as fábricas 

de automóveis fazem, com grande frequência, modificações de pequena 

monta nos modelos consagrados, visando exclusivamente à criação de um 

convencimento de que eles proporcionam algo realmente novo, e para 

incentivar as vendas sem que sejam necessários mudanças ou investimentos 

de grande porte; 
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  Inovações Semi Radicais: Para Davila, Epstein, Shelton( 2007) é aquela que 

consegue alavancar mudanças imprescindíveis que envolvem alterações no 

modelo de negócio ou na tecnologia da empresa.  

 

  Inovações Radicais: é aquela que consegue realizar mudanças significativas. 

Tigre (2006) afirma que esse fenômeno ocorre quando são rompidas as 

trajetórias existentes, inaugurando uma nova rota tecnológica. 

 

Para Van Rijnbach (2007), as empresas estão em busca de como e onde começar, 

tentando descobrir formas de fomentar a criatividade, organizar, produzir e alcançar 

a inovação. Para as organizações realizarem as atividades de inovação elas 

desenvolvem processos para aumentar sua eficiência e gerar inovações alinhadas à 

sua estratégia. Sendo importante estabelecer processos organizacionais que 

auxiliem na coordenação das práticas das diferentes áreas para que elas não se 

desenvolvam sem contato entre si. Para Davila et al. (2007), “o processo de 

inovação é definido como novas ideias, que são desenvolvidas e implementadas 

para atingir resultados desejados, por pessoas que se empenham em transações 

(relações) com outras, para mudar contextos institucionais e organizacionais”. 

 

Para Baxter (1998), a divisão do processo de desenvolvimento de novos produtos 

em diversas etapas é importante para seu planejamento e controle de qualidade. A 

determinação de cada etapa pode ser alterada, em função da natureza do produto e 

do funcionamento da empresa onde ela se desenvolve. 

 

De acordo com Schumpeter (1984) no processo de inovação existem três fases: 

 

 Invenção - contempla os processos de descoberta, geração de ideias e de 

princípios técnicos novos, potencialmente abertos para exploração comercial;  

  Inovação - é o processo de desenvolvimento de uma invenção de forma 

comercial;  

 Difusão - é a expansão de uma inovação em uso comercial, por meio de 

novos produtos e processos. 
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Para Vasconcelos (2008), as inovações ocupam, portanto, no cenário atual um papel 

de destaque. Podem estar na origem de baixos custos, aumentos na produtividade, 

melhoria na qualidade dos produtos e/ou diferenciação, agregação de serviços, 

adequação às necessidades dos clientes etc. As inovações podem rejuvenescer 

setores, abrir novos negócios assim como tornar negócios anteriormente rentáveis 

em negócios obsoletos; isto é, possuem a capacidade de transformar o ambiente 

econômico, mudar os parâmetros da concorrência, mudar as escolhas estratégicas 

das organizações. 

 

As empresas que não se preocupam em inovar estão fadadas à extinção, conforme 

sugerem Bessant e Tidd (2009, p. 20):  

 

A inovação realmente faz uma grande diferença para empresas de todos os 
tipos e tamanhos. A explicação é bastante simples: se não mudarmos o que 
oferecemos ao mundo (bens e serviços) e como criamos e ofertamos, 
corremos o risco de sermos superados por outros que o façam. Em última 
instância, é uma questão de sobrevivência – e a história é bastante clara a 
esse respeito; a sobrevivência não é compulsória! As empresas que 
sobrevivem são capazes de mudança focada e regular. É importante 
observar que a Microsoft – uma das maiores e mais bem-sucedidas 
empresas do mundo – adota a visão de que está sempre a dois anos de sua 
extinção. 

Foi buscando novos caminhos para a inovação que se criou o  “Design Thinking”: 

uma abordagem focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração 

e tangibilização de pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções 

inovadoras para negócios (Vianna et al., 2012). Esse será o tema da discussão da 

próxima seção.  

2.2 Design Thinking 

O termo teve a sua origem na Universidade de Stanford na década de 60, conforme 

Brown (2010), utilizando em uma base o pensamento do design “como ferramenta 

de trabalho mental de uma forma holística, usando ideias de criatividade e inovação 

numa abordagem holística e interativa” (Nitzsche, 2012 p.33). Mas foi a partir da 

década de 70 que se torna notória a introdução da aplicação do Design Thinking na 

abordagem estratégica, buscando um caminho mais ágil para a inovação 

organizacional e de alta performance.  Nitzsche (2012) define que a metodologia 
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Design Thinking faz parte de um enorme movimento intelectual do século XX para 

entender os processos mentais diante de problemas bem definidos, mal definidos e 

os problemas incômodos, aqueles tão confusos ou traiçoeiros que as soluções não 

são corretas ou incorretas, porém, mais ou menos plausíveis. 

Segundo Brown (2010) a definição de Design Thinking envolve atender às 

necessidades dos clientes, desvendando as melhores alternativas, levando em 

conta as restrições e a estratégia do negócio, com criação de valor para as partes 

interessadas.  Para Viana (2012), é uma abordagem centrada no ser humano cujo 

envolvimento é fundamental para garantir resultados, assim como a interação e 

aprendizado constante. 

Os períodos de mudanças estimulam a busca por inovação e criatividade. Nesse 

contexto, o Design Thinking serve não apenas como uma metodologia de apoio, 

mas como um instrumento essencial. A utilização de suas ferramentas serve para 

inovação dos produtos e serviços em diversas áreas. A aplicação do Design 

Thinking, está sendo considerado uma competência estratégica para as 

organizações que buscam a diferenciação e vantagem competitiva por meio da 

inovação (Conforto, 2015). O autor destaca que Design Thinking pode ser útil para 

dar maior presteza aos resultados de projetos, visto que seu foco é antecipar 

oportunidades e demandas dos clientes através da interação das partes 

interessadas na busca das necessidades e expectativas alinhadas aos objetivos dos 

projetos. 

Para Viana (2012), é uma abordagem centrada no ser humano e que o envolvimento 

das pessoas é fundamental para seu resultado, assim como a interação e 

aprendizado constante. A Tabela 2 mostra o conceito de Design Thinking na ótica de 

alguns autores estudiosos do assunto. 

Tabela 2  

Conceitos de Design Thinking 
Autor Conceito de Design Thinking 

Deschamps (1997) A percepção de que design vai além do estilo; design está se tornando crítico 
para um número cada vez maior de indústrias; design transmite qualidade e 
aumenta a margem de lucro; e design pode e precisa ser administrado. 

Kotler (2006) Conjuga a satisfação do cliente com o lucro da empresa, combinando de 
maneira inovadora os cinco principais componentes do design: performance, 
qualidade, durabilidade, aparência e custo 
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Cooper, Junginger, 
& Lockwood (2009) 
 
 

Envolve a habilidade de rapidamente visualizar problemas e conceitos, o 
desenvolvimento de cenários baseados em pessoas, e a construção de 
estratégias de negócio baseada nos métodos de pesquisa dos designers. 

Tim Brown (2010) Disciplina que utiliza a sensibilidade do designer e métodos para atingir as 
necessidades das pessoas com o que tecnologicamente factível e o que a 
viável estratégia de negócio possa converter em valores para o consumidor e 
oportunidade de mercado. 

Cardon (2010) 
 

Ferramenta útil que aplica o pensamento criativo e crítico para compreender, 
visualizar e descrever os problemas complexos ou mal estruturados e, em 
seguida, desenvolver abordagens práticas para resolvê-los. 

Fonte: elaborada pela autora (2018) com base em Deschamps, J. P., & Nayak, P. R. (1997). Produtos 
irresistíveis. São Paulo: Makron Books; Kotler, P., & Keller, K. (2006). Administração de Marketing. 
São Paulo: Pearson Education; Cooper, R., Junginger, S., & Lockwood, T. (2009). Design Thinking e 
design management: A  perspectiva de pesquisa e prática. Design Management Journal. Brown, T. 
(2010). Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de 
Janeiro: Elsevier.  Cardon, E. C. (2010). Unleashing design: planning and the art of battle command. 
Military Review, 90(2).  

 

Ao analisar os conceitos apresentados na Tabela 2, nota-se a relação que se 

estabelece entre a inovação criativa na resolução de problemas por meio de 

estratégias que, ao mesmo tempo em que buscam a satisfação dos clientes, visam 

ao aumento das oportunidades de mercado das empresas.    

Para Ilipinar et al. (2008), Design Thinking é um processo criativo baseado na 

construção de ideias. Não havendo um pré-julgamento das ideias, o Design Thinking 

elimina o medo de falhar e encoraja a máxima absorção e participação dos 

indivíduos no processo de resolução de problemas.  

No entanto, Design Thinking é mais do que uma metodologia. É um novo jeito de 

pensar e abordar problemas. Um novo modelo mental. Design Thinking é 

essencialmente um processo de inovação centrado no homem, que enfatiza a 

observação, colaboração, aprendizado rápido, visualização de ideias, a 

prototipagem rápida de conceitos e análise de negócios simultâneos, o que acaba 

influenciando a estratégia de negócios e a inovação. É uma ferramenta para 

imaginar futuros estados e trazer produtos, serviços e experiências para o mercado 

(Pinheiro & Alt, 2011) 

O Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano e voltada para a 

inovação que surge a partir das ferramentas do designer e visa atender às 

necessidades das pessoas, às questões tecnológicas e aos requisitos para um 

negócio bem-sucedido (Brown, 2010). Dessa forma, essa abordagem se desenvolve 
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em ambientes estimulantes e criativos, caracterizados por aceitarem as diferenças, 

incentivarem a aceitação de riscos e premiarem a inovação, além de fomentarem a 

liberdade para criar e a autonomia dos funcionários (Borges, 2014).  

Para Browm (2010), a inovação de processos traz um conceito diferente de gerir 

projetos baseado em conhecimento, exploração e experimentação que utiliza as 

competências de todos os envolvidos no projeto.  

Segundo Conforto (2015), o Design Thinking tem as seguintes etapas:  

 Empatia – Criar o envolvimento e engajamento com os problemas, 

oportunidades e realidades;   

 Definição – Definir e/ ou redefinir a perspectiva e forma de atuação;   

 Ideação – Criar e construir ideias e soluções para cumprir os objetivos do 

projeto;  

 Prototipagem – Construir modelos teste e versões beta das soluções para 

pré-teste;   

 Teste – Testar as soluções no campo, os protótipos. 

 

Já para Vianna et al.  (2012) são três as etapas do Design Thinking: imersão, 

ideação e prototipação.  Essas três etapas para a aplicação da metodologia Design 

Thinking podem ser usadas em qualquer ordem, de acordo com a necessidade: 

começar com um protótipo, depois partir para a imersão e ideação, ou precisar da 

prototipação antes e depois da imersão e da ideação. A Figura 1 representa as 

etapas segundo o autor. 
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Figura 1 

Etapas do Design Thinking 
Fonte: Vianna, M., Vianna, Y., Adler, I. K., Lucena, B., & Russo, B. (2012). Desing thinking: Inovação 
em negócios (p.18). Rio de Janeiro: MJV Press.  

A imersão, segundo o autor mencionado, ainda pode ser dividida em duas outras: 

imersão preliminar e imersão em profundidade. A primeira tem como objetivo o 

reenquadramento e o entendimento inicial do problema, enquanto a segunda 

destina-se à identificação de necessidades e oportunidades que irão nortear a 

geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação. Tudo se inicia com 

reuniões de alinhamento estratégico entre a equipe que conduzirá o projeto de 

Design Thinking e profissionais da empresa contratante, durante as quais é 

realizado o processo de reenquadramento. Fazem parte da Imersão Preliminar o 

Reenquadramento, a Pesquisa Exploratória e a Pesquisa Desk. 

- O reenquadramento, pressupõe reuniões de alinhamento estratégico entre a 

equipe que conduzirá o projeto de Design Thinking e colaboradores da empresa 

contratante. 

- A pesquisa exploratória, é realizada em paralelo, pela a equipe de projeto, que 

auxilia no entendimento do contexto do assunto trabalhado e na identificação dos 

comportamentos extremos que poderão ser estudados mais a fundo num segundo 

momento da imersão. 
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- A pequisa desk fornece referências das tendências nacionais e internacionais 

sobre a área estudada, além de insumos com temas análogos, que podem auxiliar 

no entendimento do assunto trabalhado. 

Já a etapa de imersão em profundidade inicia-se com a elaboração de um plano de 

pesquisa, que pode usar muitas técnicas, como entrevistas, sessões generativas, 

cadernos de sensibilização.  As entrevistas, são realizadas para que através de uma 

conversa com o entrevistado, obtenha-se informações através de perguntas.  As 

Sessões Generativas correspondem ao encontro no qual se convida os usuários (ou 

atores envolvidos no tema do projeto) para que dividam suas experiências e 

realizem juntos atividades nas quais expõem suas visões sobre os temas do 

projeto.Os cadernos de sensibilização são utilizados para obter informações sobre 

pessoas e seus universos, utilizado para coletar dados do usuário com o mínimo de 

interferência sobre suas ações, ou quando a questão investigada se desenrola de 

forma intermitente ou dentro de um longo período. Essas técnicas podem ser usadas 

para realizar esse mergulho nos contextos de interação de uso dos produtos e 

serviços explorados no projeto.  De acordo com Vianna et al. (2012), após esta 

etapa, dados são analisados antes de passar para as próximas etapas.  

 

A ideação, segunda etapa conforme descrito por Vianna et al. (2012), tem como 

objetivo a geração de ideias inovadoras para o projeto. Técnicas como a de 

Brainstormings são utilizadas na busca de soluções de acordo com o contexto em 

questão. Significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. A técnica propõe 

que um grupo de pessoas se reúna e utilize seus pensamentos e ideias para que 

possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias inovadoras que 

levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou 

julgada como errada ou absurda, todas devem estar na compilação ou anotação de 

todas as ideias ocorridas no processo, para depois evoluir até a solução final. As 

ideias geradas são frequentemente capturadas e validadas com os clientes, 

garantindo o atingimento dos objetivos propostos.  

Para Browm (2010), a ação de convergir durante a geração de ideias consiste na 

forma mais prática de decidir entre alternativas existentes em um curto prazo, com a 
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prática do pensamento convergente é possível fazer escolhas seguras e eficazes de 

soluções conhecidas, testadas e aprovadas. 

Já o pensamento divergente permite multiplicar as opções de escolha: quanto mais 

divergências na hora de gerar ideias, mais chances de resultado de maior ousadia. 

Para que o Design Thinking funcione bem, deve caminhar entre o pensamento 

convergente e o pensamento divergente. A Figura 2 representa o pensamento 

convergente e divergente segundo Brown (2010). 

 

Figura 2 

Pensamento divergente e convergente 
Fonte: Brown, T. (2010). Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas 
ideias (p. 63). Rio de Janeiro: Elsevier. 

 

A terceira etapa, prototipação, tem por objetivo a validação das ideias e pode ser 

realizada ao longo das duas primeiras etapas. É a fase de tangibilizar as ideias, 

saindo do abstrato para o físico. O processo de Prototipação inicia-se com a 

formulação de questões que precisam ser respondidas a respeito das soluções 

idealizadas. A partir disso, então, são criados modelos que representem o aspecto 

em aberto e que viabilizem o teste. Os resultados são analisados e o ciclo pode se 

repetir inúmeras vezes até que a equipe de projeto chegue a uma solução final em 

consonância com as necessidades do usuário e interessante para o negócio da 

empresa contratante. Portanto, quanto mais testes e mais cedo se inicia o processo, 

maior o aprendizado e as chances de sucesso da solução final (Vianna et al., 2012). 
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Após a conceituação do Design Thinking faz-se necessário conhecer a utilização 

dessa metodologia no campo educacional, que será apresentada na próxima seção. 

2. 3 O Uso do Design Thinking na Educação 

O resultado das pesquisas conduzidas pelos professores Morgan McCal, Robert 

Eichinger e Michel Lombardo, do Centre for Creative Leadership, sediado na 

Carolina do Norte (EUA), gerou o modelo de 70/20/10, que significa que 70% do 

aprendizado é adquirido pela experiência, da vivência. Os 20% se dão pela 

interação com outras pessoas e os outros 10% são obtidos pela educação formal. 

(Recuperado em 4 de out, 2017 de http://caputconsultoria.com.br/modelo-de-

aprendizagem-702010/). Os estudos mostram que 70% do aprendizado decorrem 

dos desafios profissionais enfrentados em sua própria rotina de trabalho: das difíceis 

missões que possibilitam o desenvolvimento via experimentação, repetição e 

acúmulo de experiência, como ocorre naquelas situações em que é preciso gerar um 

processo de mudança, lidar com responsabilidades crescentes ou ter que se 

desdobrar para resolver um problema que acabou de surgir. Os 20% dizem respeito 

ao aprendizado que se constrói interagindo com outras pessoas: aquilo que se 

apreende ao observar como um colega executa determinada tarefa ou quando se 

reúne com um parceiro para preparar um seminário que apresentarão aos demais 

profissionais do seu departamento. Já os 10% restantes dizem respeito à educação 

formal, incluindo os treinamentos em sala, congressos, as certificações técnicas 

(http://caputconsultoria.com.br/modelo-de-aprendizagem-702010). 

Segundo a pesquisa, um aprendizado eficaz deve respeitar o princípio do 70/20/10.. 

Tanto as escolas quanto as empresas investem seus esforços em aulas tradicionais, 

achando que assim se formam alunos e profissionais melhores e inovadores. A 

revolução da inovação na educação trará benefícios para todos os setores, já que irá 

formar pessoas com conceitos e experiências inovadoras 

(http://caputconsultoria.com.br/modelo-de-aprendizagem-702010/). 

Atualmente, a educação vem sendo questionada em relação às teorias de 

aprendizagem, metodologias de ensino, tecnologia na sala de aula, o perfil do 

discente e a formação do egresso. Para Mosquera (2000), no passado o objetivo da 

educação estava fortemente baseado em sedimentar e multiplicar modelos de 

mundo existentes e fazer com que os alunos absorvessem e replicassem tais 

http://caputconsultoria.com.br/modelo-de-aprendizagem-702010/
http://caputconsultoria.com.br/modelo-de-aprendizagem-702010/
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modelos. Para o autor, o surgimento da modernidade e da pós-modernidade gerou 

mudanças culturais e sociais que se refletiram na educação, entre outros âmbitos da 

sociedade. Por isso, se tem a necessidade de uma educação mais prospectiva do 

que retrospectiva. Mas a educação prospectiva pressupõe que os estudantes devem 

ser capazes de abordar problemas que ainda não existem.  Nesse contexto, que as 

Instituições de Ensino deverão inovar seus processos, as metodologias de 

aprendizagem e o papel do docente, que deixa de ser o detentor do conhecimento e 

deve ser mediador do processo de ensino e aprendizagem.  

Drucker (2000) afirma que nos próximos cinquenta anos as escolas e universidades 

sofrerão mudanças e inovações mais drásticas que nos últimos trezentos anos, 

quando se organizaram em torno da mídia impressa. As novas tecnologias de 

informação e comunicação, a informática e a telemática, a perspectiva da 

aprendizagem contínua, ou seja, da "life long learning", têm criado novas demandas 

sociais, exigindo das organizações respostas inovadoras, uma vez que as soluções 

antigas já não se mostram suficientes e adequadas. 

A sociedade caminha rumo a novas maneiras de aprender com seus participantes e 

de forma contínua. A educação escolar precisa ajudar a todos a aprender de 

maneira “mais integral, humana, afetiva e ética, integrando o individual e o social, os 

diversos ritmos, métodos, tecnologias, para construir cidadãos plenos em todas as 

dimensões” (Moran, 2012, p 11). Uma educação mais humana e inovadora encontra 

no design possibilidades de se desenvolver por meio de suas práticas. Junto a isso 

está o fato de que no Brasil está se mudando a forma de conceber e exercer a ação 

pedagógica com novas possibilidades de ensinar e aprender dentro e fora da sala de 

aula, individualmente ou em equipes, ao vivo ou conectado, presencial ou 

virtualmente (Moran, 2007).  

Para Pais (2010), a escola tem sofrido mudanças ao longo dos tempos e passado 

por novos processos, modelos, métodos educacionais e conceitos com o objetivo de 

acompanhar a sociedade em suas demandas. Nesse sentido, nessa nova era cabe 

à escola um espaço mais exigente em termos de criatividade, iniciativa e resolução 

de problemas.   
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Na área da educação, segundo Cavalcanti e Filatro (2017), o Design Thinking pode 

ser abordado em três esferas, que são: inovação, solução de problemas e como 

metodologia de ensino e aprendizagem. A Figura 3 mostra essas esferas do Design 

Thinking na educação. 

 

 

Figura 3 
Articulação entre as três aplicações do Design Thinking no campo educacional 
Fonte: Cavalcanti, C. C., & Filatro, A. (2017). Design Thinking na educação presencial, a distância e 
corporativa (p. 46). São Paulo: Saraiva. 

 

Para as autoras às vezes um projeto começa a ser desenvolvido tendo apenas uma 

destas aplicações em mente - inovação, metodologia para resoluções de problemas 

ou estratégia de ensino e aprendizagem -, mas ao final é possível encontrar todas 

elas nas soluções criadas e experiências vivenciadas pelos design thinkers. Elas 

ilustram casos sobre essas três aplicações do Design Thinking. 

O Design Thinking como abordagem de inovação, no campo educacional, tornou-se 

foco de interesse entre educadores e pesquisadores desde 1960. Para Evans (1967) 

a inovação pressupõe o processo de concepção de uma ideia nova, que pode ser 

aplicada a determinado indivíduo ou grupo e também a identificação das mudanças 
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resultantes da implementação daquilo que foi criado, adaptado. Já para Bittencourt 

(2016), no âmbito educacional, a inovação diz respeito tanto ao processo quanto ao 

resultado das ações que introduzem novos elementos em determinado contexto a 

fim de melhorá-lo, gerando nesse processo novas aprendizagens.  

A inovação no campo educacional deve fazer um elo entre a Universidade e o 

mercado, com métodos inovadores que possam retratar o ambiente empresarial no 

processo de ensino e aprendizagem. Para Toro (2002), para aprender há que se 

estimular a curiosidade e o interesse por participar na construção do conhecimento. 

A simples transmissão de informação não capacita para a formação intelectual. 

Primeiro, é necessário “aprender a sentir” e logo “aprender a pensar”. 

Para Cavalcanti e Filatro (2017), o processo de inovação pode ser melhorado 

significativamente com a adoção do Design Thinking, pois a abordagem humanista 

estimula a criatividade e permite que pessoas sejam ouvidas e observadas, padrões 

sejam avaliadas a partir da elaboração e teste de protótipos. As autoras citam como 

exemplo de Design Thinking como abordagem de inovação o caso da pré-

aceleração de startups (Espaço nave/ Estácio de Sá).   

Desde 2014, nessa Universidade, situada na região de Porto Maravilha no Rio de 

Janeiro, foram criados os ambientes do futuro para a universidade e para os 

empreendedores; esse ambiente consegue transformar ideias em negócios. Em 

cada equipe, composta de dois a cinco integrantes, deve haver pelo menos um 

aluno da Universidade Estácio. Durante quatro meses do programa de pré 

aceleração os empreendedores são capacitados em modelos de gestão, marketing e 

vendas. O programa é dividido em três fases: formação, lançamento e órbita.  Todos 

os workshops são imersões; o empreendedor apreende os conceitos e as 

ferramentas e já os aplica em seu projeto. Nos workshops de Design Thinking, eles 

avaliam a aplicação de seu produto ou serviço no mercado, desde a identificação do 

produto, redesenho da solução, empatia, experiência de uso pelo consumidor final 

até a prototipagem.  O Projeto é dividido em cinco etapas: empatia, definição, 

ideação, prototipagem e teste. Como etapa final do programa a Estácio realiza 

Demonday, em que as startups apresentam os projetos para possíveis parceiros e 

investidores.  
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No uso de Design Thinking como metodologia de resolução de problemas, o objetivo 

é a solução eficiente de um problema. Para Cavalcanti e Filatro (2017), o campo da 

educação é permeado de problemas complexos, que podem ser identificados dentro 

de sala, nos processos de gestão acadêmica, nas relações entre a instituição de 

ensino e a sociedade e nas políticas públicas. Para as autoras, o Design Thinking se 

apresenta como metodologia adequada para a solução de problemas a partir da 

prática da empatia, a qual coloca as pessoas envolvidas no centro do processo e 

dentro do contexto em que ocorre a situação desafiadora.  

Outro exemplo sobre o uso do Design Thinking no meio educacional para a 

resolução de problemas, citado por Cassim (2013), é o lil’ green box, um projeto 

realizado pela estudante Micaela Reeves, da Universidade de Pretoria, para um 

concurso, o Design Achievers. Esse concurso foi uma iniciativa da SABS2 Design 

Institute para encorajar os estudantes de design da África do Sul a propor ações de 

impacto social, ambiental ou de problemas industriais vivenciados. 

No projeto, Micaela Reeves percebeu os danos ambientais que a sociedade sul-

africana produz pelo descarte incorreto de pilhas domésticas. Na fase de 

identificação do problema, viu que a sociedade sul-africana não tinha uma 

consciência de questões ambientais. Ela propôs um sistema de descarte de baterias 

domésticas criado para o descarte seguro e correto de baterias perigosas. 

O projeto se dividiu em duas partes, sendo que a primeira foi destinada a crianças 

em idade escolar e a segunda, ao público em geral.  A intenção da autora do projeto 

era que fosse um sistema educacional divertido, mas que também incentivasse as 

crianças e, por sua vez, as suas famílias a recolherem e eliminarem suas baterias 

corretamente e com segurança. O projeto distribuiu as caixas verdes planas nas 

escolas primárias, tornando-as acessíveis a professores e crianças. As caixas do 

bloco são uma ferramenta para os professores educarem as crianças sobre o 

impacto ambiental negativo e os perigos de baterias, sendo toda a informação 

ambiental proporcionada no lado interior das caixas. Além das atividades de classe, 

propôs que os alunos desenvolvessem as tarefas em casa, o que exigiu que as 

crianças montassem as caixas e as levassem para casa, oportunizando o incentivo 

do comportamento sustentável por parte de seus pais. Ao fim de cada semana, as 
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turmas traziam suas pilhas usadas para a escola, sendo fornecido um gráfico de 

descarte de baterias. 

As Instituições de Ensino Superior preparam os seus egressos para o mercado de 

trabalho. Esses devem ter competências e habilidades para solucionar problemas no 

ambiente profissional. Por isso, as Instituições devem se preocupar em adotar 

metodologias que desenvolvam, nos estudantes, competências como colaboração, 

criatividade, pensamento crítico, capacidade de inovar, diversidade e resolução de 

problemas. Quando o Design Thinking é adotado como estratégia de ensino-

aprendizagem, permite que os alunos trabalhem em grupos, com empatia para 

resolverem os problemas. Para Anastasiou (2009), a aprendizagem baseada na 

solução de problemas tem como enfrentamento uma nova situação que exige do 

aluno pensamento reflexivo, crítico e criativo.  No Design Thinking o aluno assume o 

papel de protagonista, não apenas de propor a solução de problemas, mas tem a 

possibilidade de prototipá-lo.  

Como exemplo, o case do Design for Change, de acordo com o website do projeto, 

https://www.dfcworld.com, o maior movimento global designado a dar uma 

oportunidade às crianças de expressarem suas próprias ideias para um mundo 

melhor e colocá-las em prática. Em 2013, o projeto alcançou 34 países e mais de 

300 mil escolas inspirando centenas de milhares de crianças, seus professores e 

pais, para celebrar o fato de que mudança é possível, e que é possível elas 

conduzirem esta mudança. 

No Brasil, o Design for Change Brasil foi lançado no ano de 2012. Convidadas a 

expressar suas inquietações, a imaginar como resolvê-las e a colocar em prática, as 

crianças são guiadas por quatro verbos: sentir, imaginar, fazer e compartilhar. São 

elaboradas iniciativas em sala de aula, com crianças de sete a 14 anos, que usam o 

método para definir seus problemas e encontrar soluções para eles. Percorrendo os 

verbos do Design For Change, as crianças vivem, de fato, os significados de 

empatia, colaboração, inovação, pensamento crítico e empoderamento. 

Após conhecer os casos de Design Thinking na educação, discutem-se, na próxima 

seção, as metodologias ativas de aprendizagem.  

https://www.dfcworld.com/
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2.4 Metodologias Ativas de Aprendizagem 

A educação, pilar para o desenvolvimento humano e de toda a sociedade, tem o 

poder de transformar uma nação e desenvolver as pessoas. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional em seu artigo primeiro prevê que “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”.   A referida legislação prevê em seu artigo 22: “A educação básica tem por 

finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores”. Um dos objetivos previstos para ensino 

fundamental é o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Para 

o ensino médio, o art. 35, em seu inciso III, prevê-se o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. No Art. 43, reza que uma das 

finalidades da educação superior é estimular o conhecimento dos problemas do 

mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 

especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 

 Em todas as esferas da educação o projeto educacional tem vários atores 

envolvidos destacando-se, entre eles, o professor e o aluno.  O educador é o agente 

integrante participativo do processo de ensino e aprendizagem; ele se dedica à 

atividade, criando condições de desenvolvimento de práticas desejáveis, seja 

individualmente ou em grupo. O envolvimento do aluno é essencial para a sua 

formação, tendo o professor como mediador do conhecimento. Para Carter, Bishop e 

Kravits (2000) não há uma maneira certa de aprender ou a melhor maneira de 

aprender. Na verdade, existem vários estilos que se adaptam a diferentes situações.  

Cada pessoa tem seu próprio estilo de aprender e saber como a pessoa aprende é o 

passo inicial para saber quem ela é. Segundo Belhot (1997), os estilos de 

aprendizagem refletem a maneira como os estudantes percebem e processam as 

informações e os estímulos motivacionais que se manifestam durante o processo de 

conhecimento. É preciso fazer uso dessa informação para melhor compreender as 

pessoas e suas necessidades e principalmente o professor quando vai preparar sua 
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aula.  Para Candau (1991), o educador, além de transmitir o conhecimento, deve 

atuar na mediação do aprendizado, usando recursos didáticos que favoreçam o 

aprendizado crítico-reflexivo do estudante, de forma ativa e motivadora. 

 Na pirâmide da aprendizagem de Edgar Dale (1946) se estabelece que a retenção 

média dos estudantes ocorre aproximadamente da seguinte forma: 90% quando eles 

ensinam alguém imediatamente; 75% quando eles praticam o que aprenderam; 50% 

quando se envolvem em uma discussão em grupo; 30% quando veem uma 

demonstração; 20% quando são utilizados recursos audiovisuais; 10% a partir da 

leitura; 5% quando assistem a uma palestra ou aula expositiva. Portanto, quanto 

mais dinâmica e participativa a transmissão do conteúdo maior a probabilidade de 

absorção do conhecimento.  

 
Figura 4 
Pirâmide da Aprendizagem                                                                               
Fonte: Dale, E., (s.d.), produzida pelo NTL Institute for Applied Behavioral Sciences. 
 Recuperado de http://caputconsultoria.com.br/piramide-da-aprendizagem-na-formacao-de-liderancas/  

Portanto, educar deixa de ser a “arte de introduzir ideias na cabeça das pessoas, 

mas de fazer brotar ideias” (Wener & Bower, 1984). Para Masetto (2003) é 

importante que o professor desenvolva uma atitude de parceria e 

corresponsabilidade com os alunos, planejando as aulas com eles, usando técnicas 

em sala de aula que facilitem a participação e considerando os alunos como adultos 

que podem se corresponsabilizar por seu período de formação profissional. 

http://caputconsultoria.com.br/piramide-da-aprendizagem-na-formacao-de-liderancas/
http://caputconsultoria.com.br/2016/wp-content/uploads/2016/08/piramide.jpg
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Atualmente, é necessário que os docentes, principalmente os que lecionam em 

Instituição de Ensino Superior, desenvolvam competências profissionais para 

preparar os discentes numa formação crítico social. Portanto, substituir as formas 

tradicionais de ensino por metodologias ativas de aprendizagem poderá auxiliá-los 

nesse processo. Para Bastos (2006), as metodologias ativas são processos 

interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou 

coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema.  Para o autor, o 

método ativo é um processo que visa estimular a autoaprendizagem e a curiosidade 

do estudante para pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para tomada de 

decisão, sendo o professor apenas o facilitador desse processo. Para Freire (1983), 

na educação de adultos, o que impulsiona a aprendizagem é a superação de 

desafios, a resolução de problemas e a construção de conhecimento novo a partir de 

conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos. Para Bonnell e Eison, (1991) 

a aprendizagem ativa é um termo genérico que expressa as atividades que 

envolvem os alunos em fazer as coisas e pensar sobre as coisas que eles estão 

fazendo nos processos de aprendizagem. Para Hung (2015), a aprendizagem ativa 

reúne uma vasta gama de atividades educacionais, estratégias de ensino, métodos 

de ensino e qualquer abordagem pedagógica que pretenda ativar ou desenvolver o 

pensamento crítico dos alunos no processo de aprendizagem. 

Existem várias possibilidades de uso de metodologias ativas que auxiliam os 

professores no processo de ensino e aprendizagem e que contribuem para que o 

aluno tenha autonomia, pensamento crítico e reflexivo. Para Abreu e Massetto 

(1990), o conhecimento e o domínio das estratégias é uma ferramenta que o 

professor maneja de acordo com sua criatividade, sua reflexão e sua experiência, 

para alcançar os objetivos da aprendizagem. Para Berbel (2011), as metodologias 

ativas trazem novos elementos às aulas, apresentando potencial para despertar a 

curiosidade do aluno e novas perspectivas de ensino para o professor.   

Para esclarecer a abordagem pautada em metodologias ativas de ensino, 

apresenta-se a Figura 5, que ilustra os seus princípios. 
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Figura 5 
Princípios que constituem as metodologias ativas de aprendizagem 
Fonte: Diesel, A., Baldez, A, L, S., & Martins, S. N. (2016). Os princípios das metodologias ativas de 
ensino: uma abordagem teórica (p. 274). Revista Thema, 14(1), 268-288.  

 

O primeiro princípio aponta que o aluno é o centro do processo ensino-

aprendizagem. Instituições que pretendem assumir seu lugar no mundo 

contemporâneo devem proporcionar um ensino em que o aluno desempenhe um 

papel ativo na sua aprendizagem, sendo corresponsável por ela. O envolvimento do 

aluno é essencial para a sua formação, tendo o professor como mediador no 

processo de busca do conhecimento.  

Nesse processo, é essencial que o aprendiz tenha autonomia (segundo princípio). 

No ensino tradicional, o aluno tem uma postura passiva no processo de ensino e 

aprendizagem; em contrapartida, a aprendizagem ativa favorece a autonomia do 

discente, desperta curiosidade e estimula as tomadas de decisões individuais e 

coletivas. Para Freire (2007), o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.  

Assim, para ele, o docente que desrespeita a curiosidade do aluno, a sua inquietude 

e sua linguagem transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa 

existência. O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens pela 
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compreensão, pela escolha e pelo interesse é condição essencial para ampliar suas 

possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em 

diferentes momentos do processo que vivencia, preparando-se para o exercício 

profissional futuro (Berbel, 2011). 

O terceiro princípio - Problematização da realidade - envolve a construção de 

situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do aluno com a 

realidade; a opção por problemas que gerem curiosidade e desafio; a 

disponibilização de recursos para pesquisar problemas e soluções; bem como a 

identificação de soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a aplicação 

dessas soluções. Além disso, o aluno deve realizar tarefas que requeiram processos 

mentais complexos, como análise, síntese, dedução, generalização (Medeiros, 

2014).  

Para Anastasiou (2014), o trabalho com metodologias ativas de ensino favorece a 

interação constante entre os estudantes. Assim, o terceiro princípio, trabalho em 

equipe, é essencial nesse processo. A aula expositiva, na qual os alunos sentam-se 

em carteiras individuais e em que são “proibidos” de trocar ideias com os colegas, 

dá lugar a momentos de discussão e trocas. Nessa abordagem, “o ponto de partida 

é a prática social do aluno que, uma vez considerada, torna-se elemento de 

mobilização para a construção do conhecimento”. (Gasparin, 2002, p. 3) 

Quando à Inovação, as exigências do mundo moderno impulsionam uma mudança 

na ação docente para atender às necessidades da sociedade no século XXI 

(Massetto, 1998). Portanto, faz-se necessário inovar as metodologias utilizadas em 

sala de aula, exigindo tanto do aluno quanto do professor novas posturas em sala de 

aula. O professor deve ser um mediador, facilitador do conhecimento e o aluno deve 

assumir uma postura ativa no processo de aprendizagem. 

Essa nova orientação do processo ensino-aprendizagem exige uma reorientação do 

papel do professor, que passa a mediador, facilitador, ativador desse processo. Para 

Para Masetto (2001), é importante que o professor desenvolva uma atitude de 

parceria e corresponsabilidade com os alunos, que planejem o curso juntos, usando 

técnicas em sala de aula que facilitem a participação e considerando os alunos 
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como adultos que podem se corresponsabilizar por seu período de formação 

profissional. 

Com base nas ideias desenvolvidas na seção anterior, destaca-se dentre as 

diversas metodologias ativas existentes e praticadas no ensino superior, como 

recurso didático e pedagógico para formação crítica do estudante, a utilização do 

Design Thinking como metodologia ativa de aprendizagem. 

 

2.5 O Design Thinking como Metodologia Ativa de Aprendizagem  
 

Moraes (2010) define a abordagem do design, que se apresenta como uma 

disciplina transversal (e mesmo “atravessável”) ao aceitar e propor interações 

multidisciplinares que se relacionam com a precisão das áreas exatas, passando 

pelas reflexivas áreas humanas e sociais até chegar à liberdade de expressão das 

artes. Na verdade, o design amplia ainda o seu diálogo com as disciplinas 

tecnológicas, econômicas e humanas, bem como as do âmbito da gestão, da 

semiótica e da comunicação. 

As metodologias ativas de aprendizagem colocam o estudante no centro no 

processo de ensino, como o papel ativo na construção e criação dos conhecimentos, 

deixando o papel passivo da sala de aula. O Design Thinking é uma das 

metodologias ativas para que esse papel do estudante seja invertido. 

O Design Thinking vem sendo utilizado como metodologia ativa de aprendizagem. O 

curso de Especialização Lato Sensu em Ética, valores e cidadania na escola, foi 

oferecido pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade Virtual 

do Estado de São Paulo, iniciou-se em 2011. O curso era semipresencial, gratuito, 

inicialmente oferecido a 1000 professores oriundos de doze cidades do Estado de 

São Paulo. Tinha como pressupostos teóricos a aprendizagem baseada em 

problemas e por projetos, com o suporte da interdisciplinaridade, da transversalidade 

e das múltiplas linguagens, para abordar conteúdos de Ética, valores e cidadania. 

Parte-se do princípio de que os sujeitos aprendem de diferentes maneiras e, 

portanto, os conteúdos precisam ser apresentados usando diferentes metodologias 

e recursos tecnológicos para a produção do conhecimento. Assim, buscava construir 

na prática novos modelos educativos coerentes com as demandas de reinvenção da 
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educação. Ao longo de suas três edições, o programa sempre buscou trazer uma 

inovação para o campo da educação. Na primeira e na segunda edição do curso 

(realizadas entre os anos de 2011 e 2013) a principal metodologia utilizada foi a 

Aprendizagem Baseada em Problema e por Projeto (ABPP). A partir de tal 

metodologia, orientados por uma temática geral referente aos módulos do curso, os 

cursistas escolhiam uma problemática para desenvolver seus trabalhos ao longo do 

semestre. Da primeira para a segunda edição, o curso incorporou a metodologia do 

Design Thinking à teoria da Aprendizagem Baseada em Problemas e por Projetos, 

trabalhando, portanto, com o princípio da construção de protótipos baseados nas 

necessidades do local pesquisado como forma de resolver os problemas 

identificados. A partir do seu uso, aventou-se que os próprios atores que 

compunham o ambiente escolar desenvolvessem soluções inovadoras e reais para 

os problemas enfrentados em seu cotidiano, considerando que o Design Thinking 

uma metodologia centrada no ser humano que integra colaboração multidisciplinar e 

interativa à criação de produtos, sistemas e serviços inovadores, com foco no 

usuário final, Plattner, Meinel & Leifer (2012).  

Uma das bases desse modelo é o processo de construção de vários protótipos para 

solução dos problemas observados, que são testados continuamente durante o seu 

desenvolvimento junto aos usuários da solução elaborada, até se chegar a um 

modelo apto a ser implementado na realidade.  Assim, os problemas investigados 

não foram definidos pelos docentes do curso, e sim pelos discentes, mudando de 

forma radical o eixo nos processos de aprendizagem. A partir de temáticas gerais, 

cada grupo, após algumas semanas de estudos, aproximação e mapeamento das 

informações sobre como a temática refletia no cotidiano de suas escolas, elaborava 

um problema de pesquisa que era investigado de forma colaborativa e cooperativa 

nos meses subsequentes (Recuperado de http://www.hottopos.com/isle19/37-

46Ulisses.pdf). 

O Instituto Educadigital disponibiliza para download a versão em português 

do Design Thinking para Educadores, com o objetivo de desenvolver o pensamento 

crítico e a capacidade de inovação dos estudantes. A adaptação da versão, 

composta por um livro base e um caderno de atividades, busca aproximar o 

conteúdo à realidade brasileira, para que o educador brasileiro consiga fazer uso da 

metodologia em sala de aula. O processo almeja que a rede incentive práticas 

http://www.hottopos.com/isle19/37-46Ulisses.pdf
http://www.hottopos.com/isle19/37-46Ulisses.pdf
http://www.dtparaeducadores.org.br/site/
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educacionais lúdicas e interdisciplinares e a troca de conhecimento entre 

professores e alunos sobre temas socioambientais. Para isso, os autores reuniram 

pessoas de diferentes áreas do instituto, educadores de rede pública, especialistas 

em tecnologia da informação e comunicação e crianças para pensar o projeto. 

Juntos desenvolveram workshops, pensaram no escopo da plataforma e mapearam 

o processo até chegar na fase da prototipagem, de transformar as ideias em algo 

real.   

Silvia Sá, gerente de educação do Instituto Akatu, resume como foi sua experiência 

com o Design Thinking:  

Nosso objetivo era criar uma rede de aprendizagem, de troca de 
conhecimentos entre escolas e professores, era importante que desde a 
concepção do projeto estivesse presente o espírito de colaboração, de 
trabalho conjunto. Foi um processo rico, construímos algo que sozinhos 
dificilmente faríamos. Ouvimos as pessoas, de crianças a especialistas, assim 
é mais fácil entender o outro. O Design Thinking deixa latente a questão da 
empatia e a importância dela para o engajamento de cada um ao longo do 
processo (Recuperado de http://porvir.org/design-thinking-para-educadores-
em-portugues/). 
 

  
No material, a metodologia é organizada em cinco etapas: descoberta, interpretação, 

ideação, experimentação e evolução. Para cada uma delas, são oferecidas dicas de 

como organizar as ideias, formatar listas, usar post-its, histórias inspiradoras, fotos, 

aplicativos para tablets, celular. O objetivo é trazer uma proposta para educadores e 

gestores criarem e encontrarem soluções criativas para o processo de ensino e 

aprendizagem focando na cocriação, na colaboração de todos para se chegar a um 

objetivo comum (Recuperado de http://porvir.org/design-thinking-para-educadores-

em-portugues/). 

Esses conceitos norteiam a metodologia da pesquisa, que será apresentada no 

próximo capítulo. 

 

 

 

 

http://porvir.org/design-thinking-para-educadores-em-portugues/
http://porvir.org/design-thinking-para-educadores-em-portugues/
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3 Metodologia 

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nesta 

dissertação, subdividindo-se em seções específicas que definem a metodologia 

aplicada na pesquisa, a sua caracterização quanto aos fins, quanto aos meios e 

quanto à sua abordagem. Será contextualizada a unidade de análise e observação e 

demonstradas as técnicas de coleta de dados e as estratégias para a análise dos 

mesmos. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Existem vários tipos de pesquisas aplicadas aos trabalhos científicos. Ruiz (2013, 

p.48) define que “uma pesquisa é a realização concreta de uma investigação 

planejada desenvolvida e regida” abordando u determinado problema em estudo. 

As pesquisas podem ser classificadas quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto 

aos fins Vergara (2000) as classifica como exploratória, descritiva, explicativa, 

metodológica, aplicada e intervencionista. Por sua vez, Gil (2009, p.131) sintetiza os 

tipos ressaltando que “a primeira decisão importante para elaboração do projeto 

consiste em definir o nível da pesquisa: exploratório, descritivo ou explicativo”.  

Desta forma, a pesquisa em questão é classificada como descritiva quanto aos fins. 

Este tipo de pesquisa, segundo Gil (2009, p.42), “objetiva a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Esse caráter descritivo resulta dos 

objetivos centrados na identificação das contribuições do Design Thinking no 

processo de ensino e aprendizagem 

Quanto aos meios, Vergara (2006) classifica as pesquisas como: de campo, de 

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post fact, participante, 

pequisa-ação e estudo de caso. Ainda salienta que os mesmos não são mutuamente 

excludentes.  

Por ser um método adequado para pesquisas dentro de determinadas circunstâncias 

da vida real (Yin, 2010), esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso 

quanto aos meios. Ainda de acordo com o autor, o estudo de caso é uma pesquisa 
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empírica que investiga um fenômeno atual dentro do contexto de realidade, quando 

as fronteiras entre o fenômeno e contexto não são claramente definidas e no qual 

são utilizadas várias fontes de evidências. De acordo como o autor, um estudo de 

caso é usado em muitas situações como instrumento para a compreensão de 

fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. 

Para Gil (2006) ao expor um estudo de caso:  

 

a) preserva o caráter unitário do objeto estudado;  

b) descreve a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação;  

c) formula hipóteses ou desenvolve teorias;  

d) explica as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

Tendo como ponto principal desta dissertação um estudo sobre o impacto da 

utilização da metodologia Design Thinking no processo de ensino e aprendizagem 

dos cursos tecnológicos do Centro Universitário UNA, para atingir os objetivos 

propostos, optou-se pelo estudo descritivo que envolveu as vertentes qualitativa e 

quantitativa de pesquisa. Preocupando-se com o aprofundamento e compreensão 

de um grupo de  docentes, e quantitativamente com discentes envolvidos no 

fenômeno em foco. 

3.2 Unidade de análise e unidades de observação  

Um estudo de caso traz em sua essência a necessidade de escolha de uma unidade 

particular de análise. Collis e Hussey (2005) afirmam que a unidade de análise é o 

elemento ao qual se referem as variáveis ou fenômenos estudados, além do 

problema de pesquisa. 

A unidade de análise desta pesquisa foi o Centro Universitário UNA com 56 anos de 

experiência no ensino superior, tem 18 unidades em Minas Gerais e Goiás, 

localizadas em Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Catalão, Contagem, 

Divinópolis, Itabira, Jataí, Nova Serrana, Pouso Alegre, Sete Lagoas e Uberlândia. 

Oferece mais de 50 cursos de graduação, entre bacharelado, licenciatura e 
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graduação tecnológica. Sendo que diversos são ranqueados no Guia do Estudante 

da Editora Abril e no Ranking Universitário Folha de São Paulo – RUF.  

 

O Programa de Pós-Graduação oferece mais de 60 cursos de especialização e 2 

mestrados nas áreas de Administração e Gestão Social, Educação e 

Desenvolvimento Local.  

 

O Centro Universitário UNA foi eleito, pelo 7º ano, o Melhor Centro Universitário 

privado de Minas e, pelo 8º ano consecutivo, o Melhor Centro Universitário privado 

de BH, de acordo com a avaliação do IGC (Índice Geral de Cursos) divulgado pelo 

Ministério da Educação (INEP/MEC) em dez/2017 – o principal indicador nacional de 

qualidade do ensino superior no Brasil. 

 

3.3 Sujeitos de Pesquisa 

 Os sujeitos de pesquisa foram os docentes e os discentes seguindo os critérios de 

seleção abaixo: 

a) Todos os professores dos Cursos de Graduação Tecnológica do Centro 

Universitário UNA que ministraram aulas de Design Thinking no campus Barro 

Preto, na cidade de Belo Horizonte; 

b) Todos os alunos, que cursaram a disciplina de Design Thinking no período de 

2016 a 2018, dos cursos de Graduação Tecnológica do Centro Universitário 

UNA, do campus Barro Preto, na cidade de Belo Horizonte. 

 

 Os professores foram responsáveis pela escolha, implementação e 

desenvolvimento da metodologia Design Thinking nos trabalhos acadêmicos 

realizados pelos alunos dos cursos de graduação tecnológica do Centro 

Universitário UNA. 

 

O roteiro de entrevistas foi enviado a 53 professores dos cursos de Gestão 

Tecnológica do Centro Universitário UNA do campus Barro Preto, em Belo 

Horozonte que ministram a disciplina Design Thinking. A Tabela 3 apresenta os 

dados que descrevem o perfil dos docentes que participaram da pesquisa:  
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Tabela 3 

Perfil dos docentes  entrevistados  
  n 

   

Sexo Feminino           7 

 Masculino 5                       

   

Idade Entre 25 e 29 anos 0 

 Entre 30 e 39 anos                             4                         

 Entre 40 e 49 anos  7                        

 Entre 50 e 59 anos  1                        

 Acima de 60 anos  0                       

   

Cursos que  
ministram  

Gestão Ambiental 1                      

 Redes, Engenharia 2                      

 Administração, Gestão em RH                             2                       

 Marketing e Gestão Comercial 1                       

 Estética e Cosmética 1                       

 Logistica, Gestão em RH, 
Administação, Publicidade, Ciências 
Contábeis 

1                       

 Engenharia, Direito, Redes e Sistema 
de Informação 

1                       

 Tecnólogos na área da indústria, 
engenharias 

1                      

   

   

 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Design Gráfico 
 

1                      

 
Engenharia, Administração, Gestão                        

                

1                      

Total          12 

     Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

A amostra é composta por 5 respondentes do sexo masculino e por 7 do sexo 

feminino . Considerando a faixa etária dos respondentes, observa-se que não há 

nenhum respondente entre 25 e 29 anos. São 4 respondentes entre 30 e 39 anos,  

7 respondentes com idade entre 40 e 49 anos,  Um respondente com idade entre 

50 e 59 anos,  e nenhum respondente com idade acima de 60 anos. No que se 

refere ao curso que ministra aulas,  são 2 respondentes que ministram aulas nos 

cursos de redes e engenharia,  2 que ministram aulas nos cursos administração e 
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gestão de RH,  1 respondente que ministra aulas no curso de gestão ambiental, 1 

no curso de marketing e gestão comercial, 1 no curso de estética e cosmética, 1  

no curso de logistica, gestão em RH, administração, ciências contábeis, 1 no 

curso de engenharia, direito, redes e sistema da informação e 1 nos cursos de 

engenharia e tecnólogos na área da industria.  

 

O questionário semiestruturado foi enviado a 406 alunos, que cursaram a disciplina 

de Design Thinking no período de 2016 a 2018, dos cursos de Graduação 

Tecnológica do Centro Universitário UNA, do campus Barro Preto, em Belo 

Horizonte. A Tabela 4 apresenta os dados que descrevem o perfil dos alunos que 

participaram da pesquisa:  

 

Tabela 4 

Perfil dos discentes entrevistados 
  n % 

Sexo Feminino 54 59,3 

 Masculino 37 40,7 

    

Idade Entre 18 a 25 anos 12 13,2 

 Entre 26 e  30  anos  23 25,3 

 Entre 31 e  35 anos  27 29,7 

 Entre 36 e  45 anos  16 17,6 

 Entre 46 e 55 anos 9 9,9 

 Acima de 55 anos                                                                                    4 4,4 

    

    

Curso                                                                               Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

6 6,6 

 Estética e Cosmética 4 4,4 

 Gestão Comercial 11 12,1 

 Gestão de Recursos Humanos 14 15,4 

 Gestão Financeira  12 13,2 

 Gestão Pública 8 8,8 

 Logística 9 9,9 

 Marketing 14 15,4 

 Processos Gerenciais 9 9,9 

 Redes de Computadores 4 4,4 

    

Total  91 100 

     Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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Nota-se que foram 91 respondentes. A amostra é composta por 37 respondentes 

do sexo masculino ( 40,7 %) e por 54 do sexo feminino (59,3%). Considerando a 

faixa etária dos respondentes,  12  tem idade entre 18 e 25 anos  correspondendo 

13,2% dos entrevistados. São 23 respondentes entre 26 e 30 anos o que 

representa 25,3% dos entrevistados. São 27 respondentes com idade entre 31 e 

35 anos, correspondendo a 29,7% dos entrevistados. Entre 36 e 45 anos são 16 

respondentes, correspondendo a 17,6%. Entre 46 e 55 anos são 9 respondentes 

o que representa 9,9%. São 4 com idade acima de 55 anos representando 4,4% 

dos respondentes.  

 

No que se refere ao curso,  6 respondentes fazem  o curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas correspondendo a 6,6%,  4 fazem o curso de 

Estética e Cosmética o que corresponde a 4,4%, 11 fazem o curso de Gestão 

Comercial o que corresponde a 12,1%, 14 fazem o curso de Gestão de Recursos 

Humanos correspondendo 15,4%, 12 cursam Gestão Financeira o que 

corresponde 13,2%, 8 fazem o curso de Gestão Pública correspondendo 8,8%, 9 

são alunos do curso de Logística o que corresponde a 9,9%, 14 são alunos do 

curso de Marketing correspondendo a 15,4%, são 9 alunos do curso de 

Processos Gerenciais o que corresponde 9,9% e 4 alunos fazem o curso de 

Redes de Computadores correspondendo a 4,4% dos respondentes. 

 

3.4 Técnicas de Coleta de Dados 
 

A coleta de dados compreende a etapa em que o pesquisador aplica as técnicas 

selecionadas, visando colher informações sobre o fenômeno a ser desvendado             

(Marconi & Lakatos, 2003; Gerhardt & Silveira, 2009). Em um estudo de caso, a 

coleta de dados pode ser proveniente de seis diferentes fontes de evidências: 

documentos, registros em arquivos, entrevista, observação direta, observação 

participante e artefatos físicos (Yin, 2010).  

Nesta pesquisa, foi utilizada como técnica de coleta de dados entrevista com roteiro 

semiestruturado, aplicada a docentes dos cursos de graduação tecnológica do 

Centro Universitário UNA, campus Barro Preto, Belo Horizonte.  Conforme Marconi e 

Lakatos (2010), a entrevista constitui um “procedimento utilizado na investigação 
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social, que por meio da averiguação e a determinação das opiniões sobre os fatos 

possibilita a obtenção de informações relevantes e significativas para o estudo”. 

Para Gil (2007), a entrevista estabelece uma técnica de pesquisa que visa obter 

informações úteis à análise do objeto proposto. 

Foi utilizada também como técnica de coleta de dados entrevista com questionário 

estruturado, aplicada aos discentes dos cursos de graduação tecnológica do Centro 

Universitário UNA, campus Barro Preto.  Para Gil (2002), questionário é um conjunto 

de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado.  Marconi e Lakatos 

(2003, p. 201) definem questionário como sendo “um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

Tanto o roteiro de entrevistas quanto o questionário foram aplicados por meio de 

formulário disponibilizado no Google Docs durante o período de abril a maio de 

2018. Esses instrumentos de coleta de dados estão disponíveis nos apêndices C e 

D, respectivamente. 

 

Será considerada também como técnica de coleta de dados a observação 

participante, já que a pesquisadora foi coordenadora do Centro Universitário UNA no 

período em que a metodologia Design Thinking foi implementada na Instituição e 

atualmente é professora da disciplina.  

 

A técnica observação participante considera o que as pessoas dizem – verbalmente 

ou por escrito – como o maior recurso dos dados qualitativos. No entanto, para 

entender a complexidade de muitas situações, a participação direta e a observação 

do fenômeno de interesse pode ser o melhor método de pesquisa (Patton, 2002).  

Para Minayo e Deslandes (1998), esse método de coleta de dados é muito 

pertinente quando se pretende apreender o máximo de conhecimento dinâmico 

sobre dada situação ou fenômeno.  
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3.5 Técnica de análise dos dados 

 

Diversas técnicas vêm sendo utilizadas para analisar dados levantados em 

pesquisas qualitativas, sendo as de análise de conteúdo, análise de discurso e 

discurso do sujeito coletivo as mais aplicadas (Dellagnelo & Silva, 2005). 

A análise dos dados qualitativos foi feita por meio da análise de conteúdo, que se 

constitui de um conjunto de técnicas que buscam descrever e compreender o 

discurso emitido em um processo de comunicação. Esse método permite fazer, de 

forma sistemática, a descrição das mensagens e a inferência dos dados coletados, e 

tem por finalidade colocar em evidência aspectos subjetivos de uma mensagem 

(Bardin, 2011).  

A análise dos dados segue três etapas básicas, conforme Bardin (2011). A primeira 

é a pré-análise que consiste na organização dos dados a fim de dar uma visão geral 

do conteúdo a ser analisado. A segunda fase é a exploração do material que 

compreende uma análise profunda dos dados coletados. Nessa fase, o pesquisador 

busca reduzir o texto a palavras, expressões, frases que indicam ser relevantes, 

formando categorias baseadas nas premissas do referencial teórico e do quadro de 

referência. A terceira e última fase consiste no tratamento dos resultados, quando o 

pesquisador faz as interpretações, reflexões e inferências a partir das inter-relações 

com a literatura e o quadro de referência (Bardin, 2011). 

Para análise dos dados quantitativos, foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva (Collis & Hussey, 2005). A pesquisa quantitativa é caracterizada pelo uso 

da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-

se de técnicas estatísticas (Richardson, 1999). Objetiva a aquisição de resultados 

que evitem possíveis distorções de análise e interpretação e que possibilitem a 

maximização da margem de segurança (Diehl, 2004). 

Para o formulário discente, por ser um questionário com questões objetivas, foram 

utilizadas tabelas e gráficos para trazer uma visão geral das respostas assinaladas 

pelos alunos.  Além disso, foi construída uma tabela contendo os valores médios e o 

desvio padrão de cada uma das questões. 
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Em um segundo momento, foi realizado uma comparação entre as dez questões 

propostas através da ANOVA (Análise de Variância) e o método de comparações 

múltiplas de Tukey. Avaliou- se também as correlações entre os itens com o intuito 

de verificar padrões entre os respondentes. Para isso, utilizou o método de análise 

fatorial e análise de agrupamento (Cluster). 

 

Os dados foram coletados via Google Docs e nas análises estatísticas foram 

utilizados os softwares IBM SPSS 21, Minitab 17 e Microsoft Excel 2016. Em todos 

os testes estatísticos utilizados foi considerado o nível de significância de 5%. Dessa 

forma, são consideradas associações estatisticamente significativas aquelas cujo 

valor p foi inferior a 0,05 (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). 

Na Tabela 5 apresenta-se a síntese da Metodologia utilizada nesta pesquisa.  

Tabela 5 

Síntese da Metodologia da pesquisa 
Objetivo Específico Autores Instrumento de coleta 

de dados 
Técnica de análise de 
dados 

 
Descrever o uso da 
metodologia Design 
Thinking no Centro 
Universitário UNA 

Brow(2010), 
Cardon(2010), 
Viana et al (2012). 
Conforto (2015) 

Roteiro de Entrevistas 
Questões 4,6,8, 9 
 
Questionário questões 
1,2,3 
 
Observação 
Participante 
 

Análise de conteúdo 
 
 
 
Estatística Descritiva 
 
 

Analisar as percepções 
dos docentes dos 
cursos de graduação 
tecnológica do Centro 
Universitário UNA 
sobre a aplicação do 
Design Thinking. 
 

 
Viana et al (2012). 
Conforto(2015) 
Brow (2010), 
Viana et al (2012). 
 

Roteiro de Entrevistas 

questões 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

,10,11,12,13 

 

 

Análise de conteúdo 

 

 

Analisar as percepções 
dos discentes cursos 
de graduação 
tecnológica do Centro 
Universitário UNA 
sobre a aplicação do 
Design Thinking. 

 

 
Freire (1983), 
Carter et al. (2000) 
Anastasiou 2009). 

 

Questionário questões 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 

 

 

Estatística Descritiva 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

No próximo capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da pesquisa 

com dos docentes e discentes do Centro Universitário UNA.  
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4 Apresentação e Análise dos resultados 

 

Este capítulo apresenta e discute os resultados da pesquisa, realizada no Centro 

Universitário UNA, cujo objetivo foi avaliar a percepção da utilização da metodologia 

Design Thinking no processo de ensino e aprendizagem em seus cursos 

tecnológicos. 

 

Inicialmente, será feita uma descrição do uso dessa metodologia nos cursos de 

graduação tecnológica da Instituição pesquisada. Em seguida, serão apresentados e 

discutidos os dados coletados ao longo da pesquisa, com o propósito de analisar as 

percepções dos docentes e discentes da instituição com relação à utilização da 

metodologia Design Thinking.  

 

4.1 A utilização da metodologia Design Thinking em cursos de graduação 

tecnológica do Centro Universitário UNA 

 

No primeiro semestre de 2014, a diretoria da graduação tecnológica, os 

coordenadores dos cursos e professores do Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

dos cursos de Graduação Tecnológica da Instituição Pesquisada, começaram a 

discutir sobre a necessidade de alterar a matriz curricular geral de todos os cursos 

de graduação tecnológica do Centro Universitário UNA com o objetivo de adequá-

los ao mercado de trabalho.   

 

Ao longo do primeiro semestre, as propostas foram apresentadas e analisadas 

em reuniões semanais com os participantes. Após longas discussões, as novas 

ementas dos cursos foram aprovadas e já entraram em vigor no segundo 

semestre de 2014, sendo que uma das alterações foi a proposta da utilização do 

Design Thinking no projeto interdisciplinar - módulo Inspirar - em todos os cursos 

no módulo 1ª (Anexo A).  

 

Realizada a aprovação da nova grade curricular dos cursos de Graduação 

Tecnológica da Instituição, foram escolhidos os professores que ministrariam a 

disciplina; eles participaram de treinamentos e tiveram um roteiro de aulas 

sugerido pela Instituição (Anexo B). Foi realizado o acompanhamento da evolução 
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da disciplina durante todo o semestre, por meio de reuniões entre os professores; 

foram criados grupos de Whatsapp e no Facebook, para que pudessem 

compartilhar as experiências vividas em sala de aula. Após cada módulo, os 

alunos deveriam produzir um relatório, cujas diretrizes encontram-se descritas no 

Anexo C.   

 

Após a descrição da Metodologia utilizada na aplicação dos projetos, passa-se à 

apresentação dos resultados obtidos por meio do roteiro de entrevista feita com os 

professores e dos questionários aplicados aos alunos.  

 

As questões que buscaram respostas que atendessem  ao primeiro objetivo 

específico  dessa pesquisa foram as de número 4, 6, 8 e 9 do roteiro de entrevista 

dos docentes e as questões de número 1, 2 e 3 do questionário de entrevista dos 

discentes, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Questões relacionadas ao primeiro objetivo específico 

D
o

c
e
n

te
s
 

Questão Perguntas 

4 Os alunos detalharam, em seus projetos, todas as etapas do Design 
Thinking ? 

6 Quais os valores percebidos pelos alunos ao utilizarem o design          
Thinking como metodologia de trabalho ? 

8 Quais as práticas, na sua percepção, foram determinantes para a 
Operacionalização do design thinkig? 

9 Quais os principais elementos contributivos do Design Thinking para  a 
inovação do processo de ensino e aprendizagem? 
 

 

D
is

c
e
n

te
s
 

1 A metodologia ajudou a incrementar sua motivação no seu processo de 
aprendizagem. 
 

2 Todas as etapas do Design Thinking foram executadas. 

3 As etapas do Design Thinking foram cumpridas sem nenhuma 
dificuldade. 

Fonte: elaboada pela autora (2018). 

 

No que se refere às questões 4 do roteiro de professores e às questões 2 e 3 do 

questionário dos alunos, percebe-se que tanto para alunos quanto para os 

professores as etapas do Design Thinking não foram executadas em todos os 

projetos e que os alunos tiveram dificuldades em executá-las.  
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No que se refere aos valores percebidos pelos alunos ao realizarem o trabalho 

utilizando a metodologia Design Thinking, questão 6 do roteiro de entrevistas dos 

docentes, os respondentes mencionaram os valores de realizar trabalho em equipe, 

criatividade, inovação, organização na execução dos trabalhos e prazer dos alunos.  

 

No tocante às práticas determinantes para a operacionalização do Design Thinking, 

questão 8 do roteiro de entrevistas dos docentes, eles responderam que as práticas 

determinantes foram: a execução das etapas do Design Thinking, a capacitação dos 

professores para ministrarem a disciplina, o trabalho em equipe, o envolvimento dos 

alunos e a resolução de problemas.   

 

A questão 9 do roteiro de entrevistas dos docentes tratou de verificar os principais 

elementos contributivos da metodologia Design Thinking para a inovação do 

processo de ensino e aprendizagem. Para os respondentes, esses elementos 

seriam as etapas do Design Thinking, a empatia, o processo no desenvolvimento, o 

estímulo à inovação, o fomento à criatividade, o envolvimento dos alunos e o 

compartilhamento de ideias. 

 

Os resultados encontrados nessa pesquisa corroboram as discussões de Brown 

(2010) que definiu que Design Thinking envolve atender às necessidades dos 

clientes, desvendando as melhores alternativas, levando em conta as restrições e a 

estratégia do negócio, com criação de valor para as partes interessadas. Para o 

mesmo autor, o Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano e 

voltada para a inovação que surge a partir das ferramentas do designer e visa 

atender às necessidades das pessoas, às questões tecnológicas e aos requisitos 

para um negócio bem-sucedido. Para Browm (2010), a inovação de processos traz 

um conceito diferente de gerir projetos baseado em conhecimento, exploração e 

experimentação, que utiliza as competências de todos os envolvidos no projeto.   

Para Viana (2012), é uma abordagem centrada no ser humano, e que o 

envolvimento das pessoas é fundamental para seu resultado, assim como a 

interação e aprendizado constante. 

 

Após  descrever como se deu a aplicação da metodologia do Design Thinking nos 

cursos de Graduação Tecnológica  do Centro Universitário UNA, são 



57 

 

apresentados e discutidos,  nas próximas seções, os dados e as análises 

referentes às percepçoes de docentes e discentes sobre a aplicação da 

metodologia Design Thinking nos cursos focalizados. 

 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados da pesquisa com os discentes 

dos cursos de Graduação Tecnológica do Centro Universitário UNA.  

 

4.2 Percepções dos discentes quanto à aplicação da metodologia Design 

Thinking no Centro Universitário UNA 

 
Apresentam-se as análises das questões da entrevista aplicada aos discentes. O 

questinário foi enviado via google docs a 406 alunos dos cursos de graduação 

tecnológica do Centro Univeristário UNA que cursaram a disciplina de Design 

Thinking no período de 2016 a 2018. Foram obtidas 91 respostas.  Na Tabela 15 

encontram-se 10 itens do questionário dos discentes com respostas na escala de   

Likert de cinco pontos (1 a 5), onde:  

 

1 = Discordo totalmente. 

2 = Discordo parcialmente. 

3 = Não concordo, nem discordo. 

4 = Concordo parcialmente. 

5 = Concordo totalmente. 

 

A Tabela 7 mostra a Estatística e o Intervalo de Confiança entre os itens do 

questionário.  

Tabela  7 
Estatística e Intervalo de Confiança dos Itens 

Item Média Desvio-padrão IC 95% 

Q1 4,099 0,989 ( 3,890;  4,307) 

Q2 4,286 1,047 ( 4,077;  4,494) 

Q3 3,637 1,060 ( 3,429;  3,846) 

Q4 4,110 1,080 ( 3,901;  4,318) 

Q5 4,121 0,964 ( 3,912;  4,329) 

Q6 4,132 1,056 ( 3,923;  4,340) 
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Q7 4,297 0,972 ( 4,088;  4,505) 

Q8 4,363 1,038 ( 4,154;  4,571) 

Q9 4,275 0,920 ( 4,066;  4,483) 

Q10 4,099 1,001 ( 3,890;  4,307) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Nota-se uma variação pequena e próxima entre os 10 itens. Foi obtido também um 

intervalo de 95% de confiança para as médias de cada item. O destaque fica para o 

item Q3, que teve a menor média entre todos os itens e como pode ser observado 

na Figura 7, Q3 apresenta diferença significativa entre todos os demais itens (valor p 

aproximadamente 0,000 na ANVOA – Tabela 6). 

 

Na análise de comparações múltipla de Tukey (Tabela 6), fica claro que podemos 

agrupar todos os itens em um mesmo grupo, exceto o Q3. Ele teve a menor média 

observada e um intervalo entre 3,429 a 3,846 e nenhuma das demais médias 

possuem valor dentro desse intervalo. Assim podemos concluir que o item 3 possui 

uma diferença significativa (5%) em relação aos demais itens (Figura 6). 

 

 

Figura  6 

Intervalo de Confiança para as Médias dos Itens 
Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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 A Tabela 8, Análise de Variância e Comparação Múltipla de Tukey, serve para 

avaliar a existência de diferença de médias entre os dez itens da pesquisa. 

 

Tabela 8 

Análise de Variância (ANOVA) e comparação de Tukey 
 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

Method 

 Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

 Equal variances were assumed for the analysis. 

 

 Factor Information 

 Factor  Levels  Values 

Factor      10  Q1; Q2; Q3; Q4; Q5; Q6; Q7; Q8; Q9; Q10 

 

 Analysis of Variance 

 Source   DF  Adj SS  Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor    9   33,75   3,750     3,65    0,000 

Error   900  924,97   1,028 

Total   909  958,71 
 

Tukey Pairwise Comparisons  

 Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

 Factor   N    Mean  Grouping 

Q8      91   4,363  A 

Q7      91   4,297  A 

Q2      91   4,286  A 

Q9      91  4,2747  A 

Q6      91   4,132  A 

Q5      91   4,121  A 

Q4      91   4,110  A B 

Q10     91   4,099  A B 

Q1      91   4,099  A B 

Q3      91   3,637    B 

 Means that do not share a letter are significantly different. 
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A Tabela 9 apresenta a correlação linear de Pearson entre os itens avaliados pelos 

discentes e serve para verificar se os itens podem ou não serem agrupados em 

fatores (dimensões). 

Tabela 9 
Correlação Linear de Pearson dos dez itens avaliados pelo Aluno 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Q1 

Correlação de Pearson 1 ,595** ,522** ,718** ,581** ,636** ,350** ,246* ,715** ,641** 

Sig. (2 extremidades)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,019 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q2 

Correlação de Pearson ,595** 1 ,555** ,621** ,549** ,609** ,451** ,272** ,610** ,599** 

Sig. (2 extremidades) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q3 

Correlação de Pearson ,522** ,555** 1 ,550** ,381** ,569** ,300** ,101 ,502** ,558** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,004 ,342 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q4 

Correlação de Pearson ,718** ,621** ,550** 1 ,724** ,718** ,488** ,370** ,708** ,741** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q5 

Correlação de Pearson ,581** ,549** ,381** ,724** 1 ,693** ,317** ,233* ,614** ,655** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,002 ,026 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q6 

Correlação de Pearson ,636** ,609** ,569** ,718** ,693** 1 ,470** ,361** ,637** ,755** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q7 

Correlação de Pearson ,350** ,451** ,300** ,488** ,317** ,470** 1 ,520** ,405** ,472** 

Sig. (2 extremidades) ,001 ,000 ,004 ,000 ,002 ,000   ,000 ,000 ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q8 

Correlação de Pearson ,246* ,272** ,101 ,370** ,233* ,361** ,520** 1 ,302** ,254* 

Sig. (2 extremidades) ,019 ,009 ,342 ,000 ,026 ,000 ,000   ,004 ,015 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q9 

Correlação de Pearson ,715** ,610** ,502** ,708** ,614** ,637** ,405** ,302** 1 ,731** 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004   ,000 

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

Q10 

Correlação de Pearson ,641** ,599** ,558** ,741** ,655** ,755** ,472** ,254* ,731** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 ,000   

N 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Nota-se que há correlações entre os dez itens avaliados pelos alunos. Constata-se 

que as questões apresentaram correlação significativa ao nível de 5%, exceto o item 

Q3 e Q8, que apresentaram correlação igual a 0,101. Vale destacar os pares de 

questões que apresentaram correlação superior a 0,700, ou seja, forte correlação 
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entre os dois itens. São elas: Q1 e Q4; Q1 e Q9; Q4 e Q5; Q4 e Q6; Q4 e Q9; Q4 e 

Q10; Q9 e Q10. 

 

A Tabela 8, análise fatorial exploratória dos itens, visa fornecer uma nova estrutura 

de análise na qual temos uma redução no número de itens, agrupando os que mais 

se assemelham (maiores correlações). 

 
Tabela 10 

Análise Fatorial Exploratória dos itens 
Itens Fator 1 Fator 2 Comunalidade 

Q1 0,814 -0,154 0,686 

Q2 0,738 -0,255 0,610 

Q3 0,735 0,011 0,540 

Q4 0,824 -0,332 0,789 

Q5 0,773 -0,169 0,626 

Q6 0,799 -0,323 0,743 

Q7 0,319 -0,779 0,709 

Q8 0,086 -0,901 0,819 

Q9 0,809 -0,236 0,710 

Q10 0,838 -0,237 0,758 

Variância 5,1289 1,8613 6,990 

% 

Variância 
51,3% 18,6% 69,9% 

Medida 

KMO 
0,905 

Teste de 

Bartlett 
568,008 (valor p = 0,000) 

UNA de 

Conbrach 
0,915 

Fonte: dados da pesquisa (2018). 

 

Também foi realizado o dendrograma da Análise de Agrupamento dos Itens (Figura 

10) que serve para, de forma similar à análise fatorial, agrupar os itens que possuem 

maior similaridade.  
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Figura 7 

Dendograma da Análise de Agrupamento dos Itens  
 

Percebe-se que tanto a análise fatorial quanto a análise de agrupamentos dos itens 

deixou em evidência que os itens Q7 e Q8 têm forte relação entre si (fator 2), 

contudo não apresentam alta correlação com os demais itens, mesmo que os dados 

da Tabela 19 tenham mostrado o contrário (correlações significativas). E as 

questões Q1 a Q6 mais Q9 e Q10 ficaram no fator 1. Todas as cargas fatoriais se 

mostraram significativas (superior a 0,500). 

 

O teste Kaise-Meyer-Olkin (KMO) de adequação da amostra e o teste de 

esfericidade de Bartlett se mostraram significativos, demostrando excelente ajuste 

dos dados em dois fatores (KMO = 0,905 e Valor p de Bartlett = 0,000) como pode 

ser observado na Tabela 20. Por fim, também se confirma a confiabilidade da escala 

pelo UNA de Cronbach (0,915) sendo superior a 0,900, sendo considerada 

excelente sem necessidade de remoção de algum item. 

 

Na Tabela 10, a construção de dois fatores se mostrou bem estruturada, sendo 

explicado 69,9% da variação total dos dez itens. Esse fato é comprovado também no 

dendograma (Figura 8), no qual os itens Q7 e Q8 apresentaram similaridade de 76 e 
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os demais itens uma similaridade de 71. Porém, a similaridade, se ajuntados os dois 

grupos (fatores 1 e 2) ficou somente em 39, ou seja, não é recomendada a junção 

desses dois fatores.  

 

A Figura 8 apresenta a distribuição de frequência dos itens respondidos pelos 

discentes.  

 

 
Figura 8 
Distribuição de Frequência dos Itens 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Observa-se, na Figura 8, que todos itens tiveram grande parte das respostas 

assinaladas pelo valor 4 ou 5 (concorda parcialmente e concorda totalmente). A 

Tabela 11 apresenta o resumo dos resultados das respostas dos discentes aos itens 

do questionário.  
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Tabela 11 

Resumo dos resultados relacionados às respostas dos discentes 
Itens Resumo 

1. A metodologia ajudou a 
incrementar sua motivação no seu 
processo de aprendizagem. 

37,4% dos discentes concordaram 
totalmente que a metodologia ajudou a 
incrementar sua motivação no processo de 
ensino e aprendizagem e 47,3% 
concordou parcialmente com esse item. 

1. Todas as etapas do Design Thinking 
foram executadas. 

59,3% dos discentes todas as etapas do 
Design Thinking (imersão, ideação, 
prototipagem) foram realizadas.  

2.  As etapas do Design Thinking foram 
cumpridas sem nenhuma dificuldade. 

Foi o pior item avaliado, 22% dos 
discentes discordaram totalmente e 38,5% 
discorda parciamente com esse item. 

3. A metodologia estimulou o interesse 
pelos assuntos tratados. 
 

44% dos entrevistados concordou 
totalmentee 37,4% concordou 
parcialmente. Percebe-se que para a 
maioria dos alunos a metodologia 
estimulou o interesse pelos assuntos 
tratados. 

4. A metodologia despertou a empatia em 
relação aos problemas alheios.           

A metodologia despertou empatia em 
relação aos problemas alheios, 40,7% 
concorda totalmente com esse item e  
39,7% concorda parcialmente. Percebe-se 
que, para a maioria, a metodologia 
despertou a empatia pelos problemas 
alheios. 

5. A aplicação da metodologia Design 
Thinking cumpriu os objetivos                 
propostos. 
 

45,1% concorda totalmente que a 
disciplina cumpriu os objetivos propostos e 
36,3% concorda parcialmente com esse 
item. Percebe-se que para maioria, a 
metodologia Design Thinking cumpriu com 
os objetivos propostos. 

6. Você se considera como parte ativa no   
seu processo de ensino e         
aprendizagem. 
 

A maioria dos discentes respondeu que se 
considera parte ativa do seu processo de 
ensino e aprendizagem, sendo que 53,8% 
concordam totalmente e 30,8% concordam 
parcialmente. 

7. A realização de trabalhos em grupo é 
importante. 

O item mais bem avaliado pelos discentes,  
com 62,6% concordando totalmente em 
23,1% desse item. 

8. A sua participação nas aulas foi 
proveitosa. 

50,5% dos entrevistados concordam 
totalmente e 33% concordam parcialmente 
com esse item.  

9. O seu aproveitamento dos conteúdos 
 foi satisfatório com a aplicação Design 
Thinking.          

 40,7% concordam totalmente e 39,6% 
concordam parcialmente com esse item. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O resultado encontrado na pesquisa vai ao encontro das discussões de Berbel 

(2011): as metodologias ativas trazem novos elementos às aulas, apresentando 

potencial para despertar a curiosidade do aluno e novas perspectivas de ensino para 

o professor.  Para Diesel, Baldez e Martin (2016), o primeiro princípio sobre 

metodologias ativas de aprendizagem é que o aluno é o centro do processo ensino-
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aprendizagem. Instituições que pretendem assumir seu lugar no mundo 

contemporâneo devem proporcionar um ensino em que o aluno desempenhe um 

papel ativo na sua aprendizagem, sendo corresponsável por ela. O envolvimento do 

aluno é essencial para a sua formação, tendo o professor como mediador no 

processo de busca do conhecimento.  

 

4.3  Percepções dos docentes quanto à aplicação da metodologia Design 

Thinking no Centro Universitário UNA 

 

Primeiramente apresentam-se as análises das questões do roteiro de entrevista 

aplicado aos docentes.  

 

Com relação à questão 1, buscou-se verificar se para os entrevistados o design 

pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Todos os entrevistados 

responderam sim a essa questão e apresentaram algumas justificativas, entre as 

quais se destacam: 

E4 - Sim, uma vez que foca a solução de problemas em etapas, assim 
possibilita a construção de propostas de alternativa. 

 
E5 - Certamente. É uma metodologia criativa de resolução de problemas, 
baseada na empatia. Acredito que é possível trabalhar desenvolvimento de 
muitas competências utilizando essa metodologia.  

 
 

No que concerne à questão 2, buscou-se verificar se para os docentes o aluno 

percebeu a adoção do Design Thinking como metodologia na construção do projeto. 

Todos os entrevistados responderam sim à questão. Os docentes responderam:  

E2 - A aceitação foi muito boa! Os alunos entenderam que essa metodologia 
é muito eficaz e eficiente, com aplicabilidade em várias áreas do 
conhecimento. 

 
E5 - Em todos os semestres que trabalhei com a metodologia, tive a 
impressão que os alunos gostaram bastante de usar a metodologia. Já tinha 
ministrado as mesmas disciplinas de Projeto Interdisciplinar utilizando outras 
metodologias e acredito que o engajamento e resultados dos alunos foi 
melhor com o Design Thinking. 

 
E6 - Alguns conseguiram dimensionar que a metodologia oferece segurança e 
sistematicidade para a construção do projeto, outros não se manifestaram.  
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Na questão 3, buscou-se verificar quais as principais dificuldades ou obstáculos 

relatados pelos alunos na utilização do Design Thinking. Para 2 professores os 

alunos tiveram dificuldade em visualizar o projeto todo. Para 2 docentes, a 

dificuldade foi trabalhar em grupo. Para 2 respondentes, os alunos tiveram 

dificuldade em escolher o problema a ser resolvido. Para 2 respondentes, foi a fase 

da imersão. Para 1 professor, os alunos tiveram dificuldades para utilizarem as 

ferramentas do Design Thinking. Para 1 docente, a dificuldade foi para executar as 

tarefas. Para um professor, a dificuldade encontrada foi na fase de prototipagem. E 

para 1 professor, os alunos não apresentaram nenhuma dificuldade no Design 

Thinking. Os professores relaram as dificuldades dos alunos: 

E1 - O entendimento sobre a arte de criar, inovar; e principalmente, a 
dificuldade de se trabalhar em grupo, respeitar opiniões contrárias e chegar a 
um consenso. 

 
E4 - Os alunos, às vezes não entendiam as etapas ou não conseguiam 
visualizar o processo como um todo.  

 
E5 - A fase da descoberta, de pesquisa e entendimento da realidade do 
usuário. Eles têm dificuldade em coletar dados.  

 

Para todos os docentes entrevistados, o Design Thinking pode contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem. Para eles, os alunos perceberam a adoção do 

Design Thinking como metodologia na construção dos projetos. Quando o Design 

Thinking é adotado como estratégia de ensino e aprendizagem, permite que os 

alunos trabalhem em grupos, com empatia para resolverem problemas.  

Para Anastasiou (2009), a aprendizagem baseada na solução de problemas tem 

como enfrentamento uma nova situação que exige do aluno pensamento reflexivo, 

crítico e criativo.  No Design Thinking o aluno assume o papel de protagonista, não 

apenas de propor a solução de problemas, mas tem a possibilidade de prototipá-lo. 

Na questão 4 buscou-se verificar se nos projetos realizados pelos alunos foram 

detalhadas todas as etapas do Design Thinking.  Metade dos entrevistados 

respondeu “sim” à questão.  A outra metade dos entrevistados respondeu que não 

foram detalhadas todas as etapas do Design Thinking. Os professores relataram: 

E4 - Sim. Detalharam, embora alguns tivessem dificuldade de entender o 
processo  como um todo.  

 

E2 - Não. Em alguns projetos não foram detalhadas todas as etapas.  
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Na questão 5, buscou-se verificar se os alunos tiveram envolvimento na construção 

do projeto. 

 

Para quatro entrevistados, os alunos tiveram envolvimento após a compreensão do 

projeto. Para três docentes, os alunos não tiveram tanto interesse.  Para dois 

professores, os alunos tiveram interesse na fase da Ideação. Para um docente, a 

resposta foi sim, na produção dos resultados, sendo que um respondente considera 

que os alunos se envolveram mais nesta que em outras metodologias. Um docente 

respondeu apenas sim. Conclui-se que, para a maioria dos respondentes, os alunos 

tiveram envolvimento na construção do projeto. 

 

Sobre o envolvimento dos alunos na construção do projeto, os docentes relataram: 

E1 - Sim. Após o período de compreensão e desenvolvimento do projeto com 
a delimitação da prototipagem, eles começam a ver a "ideia" materializando e 
daí os resultados geralmente são muito satisfatórios.  

 
E11 - Sim. Tiveram envolvimento maior quando comparado com outras 
metodologias.  

 
E4 - Sim, eram estimulados a sempre terminarem uma etapa para em seguida 
começar a nova. Eram curiosos embora alguns queriam a solução de 
imediato.  

 

No que concerne à questão 6, pretendeu-se verificar, na visão dos docentes, quais 

foram os valores percebidos pelos alunos ao utilizarem o Design Thinking.   

 

Três dos entrevistados consideram que o valor percebido pelos alunos é a 

possibilidade de trabalhar em equipe.  Para três docentes a criatividade é o valor 

percebido pelos alunos; dois entrevistados acreditam ser o valor de organização na 

execução do projeto; dois professores não souberam responder. Para um dos 

entrevistados, o valor percebido pelos alunos foi a eficácia da metodologia. Um 

professor acredita ser a inovação e um considera ser o prazer o valor proporcionado 

pela metodologia.  

 

Os professores relataram que os valores percebidos pelos alunos ao utilizarem a 

metodologia Design Thinking foram: 

E2 - Eles reconheceram que essa metodologia pode diminuir erros na 
construção e oferta de um produto no mercado. 
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E3 - Solução compartilhada, acredito que foi o que mais percebi. Soma-se a 
este aspecto também poderia haver mais de uma solução possível e assim 
aprenderiam a utilizar a ótica do outro. 

 
E6 - Que é possível usar a criatividade independente da área de formação.  

 
E7 - Inovação que facilita o entendimento da teoria.  

 
 

No que concerne à questão 7, buscou-se verificar quais os benefícios da construção 

de uma metodologia ativa na execução de projetos acadêmicos.  

 

Para nove dos entrevistados o benefício é o envolvimento dos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem.  Para dois respondentes é o compartilhamento de ideias. 

E para um docente o benefício é a resolução de problemas.  

 

Quanto aos benefícios na construção de uma metodologia ativa na execução de 

projetos acadêmicos os docentes relataram que:  

E1 - A inversão do processo tradicional de ensino. Esta metodologia 
possibilita um modelo de trabalho e ensino invertido, onde os alunos são 
chamados a aprenderem desenvolvendo.  

E5 - Acredito que há ganhos no engajamento dos alunos e no 
desenvolvimento de competências, pois eles se interessam e parecem 
aprender mais quando precisam de fato fazer algo, produzir, e não apenas 
ler e refletir sobre os temas das aulas.  

E7 - Possibilitar um caminho sistematizado de identificação dos problemas e 
tentativa de resolução, abrindo a percepção no momento de resolução do 
problema.  

E2 - Promove o envolvimento dos alunos e tira-os da passividade na 
construção dos seus conhecimentos.  

           E3 - Interação, participação, organização e provocação do indivíduo. 
 

O resultado encontrado na pesquisa corrobora as ideias de Berbel (2011), para 

quem as metodologias ativas trazem novos elementos às aulas, apresentando 

potencial para despertar a curiosidade do aluno e novas perspectivas de ensino para 

o professor.  Para Diesel, Baldez e Martin (2016), o primeiro princípio sobre 

metodologias ativas de aprendizagem se baseia em que o aluno é o centro do 

processo ensino e aprendizagem. Instituições que pretendem assumir seu lugar no 

mundo contemporâneo devem proporcionar um ensino em que o aluno desempenhe 
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um papel ativo na sua aprendizagem, sendo corresponsável por ela. O envolvimento 

do aluno é essencial para a sua formação, tendo o professor como mediador no 

processo de busca do conhecimento.  

 

Com relação à questão 8, desejou-se verificar quais as práticas foram determinantes 

para operacionalização do Design Thinking.   

  

Cinco dos entrevistados responderam que foi a execução das etapas da 

metodologia. Para três respondentes, o que foi determinante foi a capacitação dos 

professores para aplicarem a metodologia em sala de aula.  Para dois docentes 

consideram o trabalho em equipe. Para um foi o envolvimento dos alunos e um a 

resolução de problemas. Os docentes relataram como práticas determinantes para a 

operacionalização do Design Thinking foram:  

E1 - A prática de elucidação da temática em sala de aula, exemplificando do 
que se trata, de maneira que a inovação pode ser trabalhada em pequenas 
ações, ou, transformando algo já existente. A prática de campo também é 
preponderante e por último, ressalto as temáticas geralmente utilizadas como 
desenvolvimento local, sustentabilidade, inclusão e questões étnicos raciais. 

 
E4 - Capacidade de envolver os alunos, existiam alguns alunos desmotivados 
no início e estes não queriam se envolver. Assim os professores que 
conseguiram motivar os alunos e fazer com que se dedicassem à busca 
compartilhada de informações para solucionar os problemas se deram bem.  
  
E8 - Envolvimento, comprometimento e pré-disposição dos alunos em 
construir conhecimento.  

 

Na questão 9, verificou-se quais os principais elementos contributivos do Design 

Thinking para a inovação do processo de ensino e aprendizagem 

 

Para quatro dos entrevistados os elementos que contribuem para o Design Thinking 

são as etapas bem definidas. Para dois docentes, trata-se de processo no 

desenvolvimento, e para outros.  Um considera o estímulo à inovação. Um 

respondeu porque fomenta a criatividade. Um docente respondeu a simplicidade de 

execução, um no envolvimento dos alunos, um no compartilhamento de ideais.  
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Os professores relataram como principais elementos contributivos do Design 

Thinking: 

E2 - Principalmente o fomento da criatividade e do trabalho em grupo, 
baseado nas ferramentas do Design Thinking. 

 
E4 - A identificação de uma demanda, a busca compartilhada de informações, 
o envolvimento do grupo para atuar de forma coletiva foi determinante no 
processo.  

 
E5 - Trazer problemas reais para os alunos solucionarem e entender a 
importância da empatia com o usuário/público da solução. 

 

Os resultados encontrados corroboram com Brown (2010) que definiu que Design 

Thinking envolve atender às necessidades dos clientes, desvendando as melhores 

alternativas, levando em conta as restrições e a estratégia do negócio, com criação 

de valor para as partes interessadas. Para o mesmo autor, o Design Thinking é uma 

abordagem centrada no ser humano e voltada para a inovação que surge a partir 

das ferramentas do designer e visa atender às necessidades das pessoas, às 

questões tecnológicas e aos requisitos para um negócio bem-sucedido. Para Browm 

(2010), a inovação de processos traz um conceito diferente de gerir projetos 

baseado em conhecimento, exploração e experimentação que utiliza as 

competências de todos os envolvidos no projeto.   Para Viana (2012), é uma 

abordagem centrada no ser humano e que o envolvimento das pessoas é 

fundamental para seu resultado, assim como a interação e aprendizado constante. 
 

Com relação à questão 10, buscou-se verificar quais as vantagens e desvantagens 

de um trabalho orientado pelo Design Thinking. Os docentes responderam como 

vantagens os itens abaixo descritos. 

 

E1 - As vantagens percebo na inversão do processo tradicional de ensino, 
pois a metodologia possibilita um modelo de trabalho e ensino invertido, onde 
os alunos são chamados a aprenderem desenvolvendo.  

 
E2 - As vantagens são um roteiro bem definido para se criar os 
projetos/produtos de forma assertiva. Às vezes, para projetos mais simples, o 
Design Thinking tem muitas etapas no seu desenvolvimento.  

 
E3 - Ferramenta provoca a interação do indivíduo.  

 
E4 - A busca compartilhada de soluções para os problemas e também a 
percepção no discente que pode existir mais de uma solução possível. 
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E5 - Trazer problemas reais para os alunos solucionarem e entender a 
importância da empatia com o usuário/público da solução.  

 
E6 - A própria discussão de ideias.  

 
E7 - Permitir aos alunos vivenciarem uma experiência de identificação de 
problemas e soluções criativas. 

 
E8 - É a construção da prática, a aplicabilidade da teoria. 

 
E9 - Criação, empreendeddorismo, inovação. 

                            
E11 - Gerar soluções inovadoras. 

 
 

Para Bastos (2006), as metodologias ativas são processos interativos de 

conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com 

a finalidade de encontrar soluções para um problema.  Para o autor, o método ativo 

é um processo que visa estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante 

para pesquisar, refletir e analisar possíveis situações para tomada de decisão, 

sendo o professor apenas o facilitador desse processo.  

Como desvantagens os docentes responderam: 

E1 - A metodologia estimula o registro das atividades de forma muito sucinta 
e simplista. Muito das vezes as ideias são ótimas, mas se perdem por não ser 
obrigatório o registro dentro de uma metodologia cientifica e também, por não 
estimular o sentido da escrita dentro das normatizações. Neste sentido, 
muitas das ideias deixam de serem registradas e publicadas pois o processo 
não foi estimulado no início da etapa. A meu ver a metodologia não pode dar 
foco apenas ao "mercado", mas deve-se também propor um desenvolvimento 
que possa se tornar público mediante os registros necessários. 

 

E3 - Não percebi desvantagem. Talvez existam outras metodologias tão boas 
ou melhores, mas fiquei muito satisfeito com os resultados dessa.  

 
E3 - A desvantagem é que o aluno que não entende o processo não se 
envolve. Assim o professor deve assumir o papel nesse momento.  

 

Como relação à questão 11, buscou-se verificar qual o nível de satisfação dos 

entrevistados em relação à implantação da metodologia. Todos os entrevistados 

responderam que estão satisfeitos. 

E4 - O meu nível foi de 100% uma vez que as soluções percebidas 
implementadas pelos alunos foram de caráter prático e relevante para a 
sociedade. A imersão em problemas que estão à sua volta coloca a 
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Faculdade onde ela deve estar: no seio da sociedade onde ela deve atuar de 
forma decisiva levando soluções oriundas de um trabalho em equipe fazendo 
com que o aluno perceba a importância de seu papel na sociedade como só 
como um formador de opinião, mas também como agente ativo no processo 
de melhoria de qualidade de vida.  

 

No que concerne à questão 12, buscou-se verificar quais foram os pontos fortes da 

metodologia na execução dos projetos acadêmicos.  

E1 - [Entre] os pontos fortes percebo a inversão do processo tradicional de ensino, 
pois a metodologia possibilita um modelo de trabalho e ensino invertido, onde os 
alunos são chamados a aprenderem desenvolvendo. Somado a estes, o estímulo 
ao desenvolvimento de habilidades humanas necessárias ao mundo 
contemporâneo, como respeito, e também, trazer o aluno para uma convivência em 
grupo, tirando-o do isolamento do pensar.  

 
E2 - A assertividade e o desenvolvimento da criatividade e do trabalho em 
grupo.  

 
E3 - Percepção, análise e equilíbrio. 

 
E4 - Acredito que já devo ter comentado sobre este aspecto, mas o ponto 
forte é levar o aluno com o seu conhecimento científico exatamente onde 
existe a maior demanda: em sua comunidade e ao seu redor. 

 
E5 - Poder trabalhar com diferentes problemas todo semestre, dando foco no 
que interessa aos alunos no momento em que a disciplina é ofertada. Trazer 
problemas reais para os alunos solucionarem e entender a importância da 
empatia com o usuário/público da solução.  

 
E6 - A própria criação de ideias. 

 
E7 - Comprometimento dos alunos, envolvimento, participação, vivência das 
teorias.  

 
E8 - Um caminho sistematizado e bem orientado para lidar com resolução de 
problemas reais.  

 
E9 - Participação e envolvimento dos alunos na construção do objeto.  

 
E12 - Estruturar todo desenvolvimento da solução e buscar solução de forma 
coletiva. 
 
 

 

No tocante à questão 13, buscou-se verificar quais foram as limitações da 

metodologia, segundo os docentes: 

 

E1 - Como mencionado acima, para mim, a limitação coincide com a não 
obrigatoriedade de um registro de forma normativa acadêmica, o que faz que 
a maioria das ideias se perca por não ser cobrado ou estimulado, o registro 
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dentro de uma metodologia acadêmica, como a exemplo, um trabalho que 
registre o processo introdutório da pesquisa, o objetivo de pesquisa, a 
justificativa, o embasamento teórico, a discussão dos resultados os resultados 
finais, acrescido das referências bibliográficas que são de extrema 
importância.  
 
E2 - As limitações, na minha visão seria que o Design Thinking é uma 
metodologia para grandes projetos! Para projetos mais simples, acredito que 
seja mais complexa a sua utilização, em função das muitas etapas e 
ferramentas a serem seguidas.  

 
E4 - O tempo, às vezes falta de recursos para maiores imersões e pesquisas.  

 
E5 - Não penso em limitações nesse momento.  

 
E6 - A escolha do tema por outras pessoas. 

   
E7 - Ainda não consigo visualizar as limitações, a não ser a falta de tempo 
para vivenciar todas as etapas do Design Thinking.  

 
E11 - A falta de interesse do aluno em buscar conhecimentos prévios, se 
comprometer com uma busca autônoma e eficaz de teorias. 

 
E9 - Desvantagem: não há essa disponibilidade na instituição necessidade de 
material extra em todas as aulas. Muitas vezes. A sala de aula convencional 
não comporta as atividades.  

 
E11 - A fase final de análise dos resultados ainda é feita de forma tradicional. 

 
 
Segundo os docentes, as principais dificuldades ou obstáculos relatados pelos 

alunos na utilização do Design Thinking foram a visualização do projeto como um 

todo, a de trabalhar em grupo, escolher o problema.  Como desvantagens, os 

docentes responderam que o Design Thinking não estimula a escrita dentro das 

regras de normatizações acadêmicas, se o aluno não entende o processo ele não se 

desenvolve.  Como limitações os docentes citaram a aplicação em grandes grupos, 

o pouco tempo e recursos, a falta de investimento da Instituição. 
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5 Considerações finas 

 

Ao final do trabalho, pode-se afirmar que o objetivo desta pesquisa, que foi avaliar o 

impacto da utilização da metodologia Design Thinking no processo de ensino e 

aprendizagem dos cursos tecnológicos do Centro Universitário UNA, foi alcançado. 

Foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa.  A descrição do 

uso da metodologia Design Thinking nos processos de ensino aprendizagem pelos 

docentes e discentes revelou características semelhantes com as identificadas no 

referencial teórico sobre a metodologia Design Thinking. Os docentes relataram que 

os valores percebidos pelos alunos ao realizarem os trabalhos utilizando a 

metodologia Design Thinking foram: criatividade, inovação, organização dos 

trabalhos, trabalhar em equipe, prazer dos discentes. Para os docentes as práticas 

determinantes para operacionalizar a metodologia foram a execução das etapas do 

Design Thinking, o trabalho em equipe, o envolvimento dos alunos e a resolução de 

problemas.  Para os docentes os principais elementos contributivos do Design 

Thinking para a inovação do processo de ensino e aprendizagem foram; as etapas 

do Design Thinking, a empatia, o processo no desenvolvimento, o estímulo à 

inovação, o fomento à criatividade, o envolvimento dos alunos e o compartilhamento 

de ideias...  

 

Para os docentes entrevistados o Design Thinking pode contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem, pois permite que os alunos trabalhem em grupo e com 

empatia para resolverem os problemas alheios. Como vantagens do uso da 

metodologia no processo de ensino e aprendizagem os docentes citaram; a inversão 

do processo de ensino e aprendizagem em que o aluno se sente responsável pelo 

seu processo de aprendizagem, o trabalho em equipe, o desenvolvimento da 

criatividade.  A maioria dos docentes está satisfeito com a utilização do Design 

Thinking na construção de projetos acadêmicos. Na percepção dos docentes, as 

dificuldades ou obstáculos encontrados pelos alunos na utilização do Design 

Thinking foram; a visualização dos projetos como um todo, a de trabalhar em equipe, 

de escolher o problema, as fases do Design Thinking. Já para os docentes das 

limitações encontradas foram aplicar a metodologia em grandes grupos, pouco 

tempo e falta de investimento da Instituição. 
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Para os discentes entrevistados o Design Thinking pode contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem, pois permite que os alunos trabalhem em grupo e com 

empatia para resolverem os problemas alheios. A maioria dos discentes está 

satisfeito com a utilização do Design Thinking na construção de projetos 

acadêmicos. Sendo que para a maioria a metodologia cumpriu os objetivos 

propostos e eles se consideram parte ativa do processo de ensino e aprendizagem.  

 

Percebe-se que tanto para docentes quanto para os discentes alguns grupos não 

realizaram todas as etapas do Design Thinking e tiveram dificuldades em executá-

las Não foi possível identificar nessa pesquisa em qual etapa os discentes 

encontraram  dificuldades. Percebe-se que tanto os docentes quanto os discentes 

revelaram que os alunos tiveram envolvimento na construção do projeto , que a 

metodologia estimulou o interesse pelos assuntos tratados, despertando empatia 

pelos problemas alheios e o  compartilharam ideais. Corroborando com as 

características das metodologias ativas citadas no referecial teórico. 

 

De modo geral, os resultados e análises realizadas revelaram que  a utilização da 

metodologia design thinkng em projetos acadêmicos foi positiva entre os docentes 

e discentes dos cursos de graduação tecnológica do Centro Universitário UNA, 

que cumpriu os objetivos propostos, mas que precisa ser realizada melhorias na 

execução das etapas do Design Thinking, que precisa ser definido o limite de 

alunos por grupo para que o professor possa orientá-los melhor e a Instituição 

precisa de investir na compra de materiais que o professor utilizar em sala. 

 

Considera-se, a partir dos dados da pesquisa, que o impacto da utilização da 

metodologia Design Thinking  em projetos acadêmicos cumpriu as expectativas de 

todos que participaram da sua implementação e construção na Instituição UNA. 

Percebe-se, além disso, que a metodologia desperta mais o interesse dos alunos 

quando comparada a outras metodologias utilizadas. O aluno se evolve mais na 

construção dos projetos, ele se sente parte ativa do seu processo de aprendizagem.  
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5.1 Contribuições gerenciais 

 
 

Como foi constatado ao  longo desta  pesquisa, os discentes e docentes estão 

satisfeitos com a utilização do Design Thinking como metodologia em projetos 

acadêmicos. Os respondentes relatam a percepção de inovação, criatividade, e 

envolvimento dos alunos ao utilizarem a metodologia  é excelente para a Instituição 

pois revela que o Centro Universitário UNA investe em processos inovadores e em 

metodologias ativas de aprendizagem, a fim de proporcionar novas formas de ensino 

e aprendizagem aos seus discentes.  

 

Como tanto os docentes quanto os discentes relataram que os alunos tiveram 

dificuldade da execução das etapas do Design Thinking,  sugere-se que a Instituição 

invista na capacitação dos docentes para operacionalizarem melhor as etapas da 

metodologia, e invista também na compra de recursos necessários para a execução 

das etapas em sala de aula. É necessário também que a Instituição defina um 

número menor de alunos por grupo para que o docente os oriente melhor no 

decorrer do projeto, asimm os discentes entenderão e realizarão melhor todas as 

etapas da metodologia. 

 

5.2 Limitações da pesquisa  

 

Todo trabalho de pesquisa possui suas limitações e/ou restrições que devem ser 

apresentadas. Como fatores limitadores desta pesquisa, podem ser citadas algumas 

considerações, que são: 

 

O resultado desta pesquisa não deve ser generalizado para outro universo, pois este 

estudo limitou-se a uma única instituição de ensino superior.  

 
Por fim, a forma de coleta dos questionários utilizada, que foi por 

autopreenchimento, demonstra-se um fator limitador da pesquisa, já que, ao longo 

do preenchimento, o entendimento é individual e intransferível; nesse sentido, 

acrescenta-se que não ocorreu esclarecimento de dúvidas no ato do preenchimento 

do formulário, o que contribuiu para a redução da consistência dos dados. 
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5.3 Sugestões para futuras pesquisas 

 

O assunto pesquisado não está totalmente limitado a este trabalho; isso evidencia, 

por um lado, a complexidade dessa temática e, por outro, que esta pesquisa não 

abarca o assunto O Design Thinking no Processo de Ensino e Aprendizagem em 

sua totalidade, porém sugere questões para novas discussões acerca do tema. 

 

Para melhor aprofundamento sobre o tema se fazem necessários novos estudos em 

outros campus da Instituição UNA e com alunos do bacharelado e da licenciatura já 

que a metodologia Design Thinking foi utilizada também nesses cursos da 

Instituição.  

 

Sugere-se também que pesquisas desta natureza sejam aplicadas em outras 

Instituições de Ensino Superior, a fim de conferir maior confiabilidade à opinião da 

amostra pesquisada. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Aderência do Projeto à Linha de Pesquisa 

 

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto de Pesquisa: Gestão da Inovação no Setor Educacional 

Coordenação: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

Este projeto visa identificar as tendências atuais da gestão estratégica de 

instituições de ensino profissionalizante e superior, tanto públicas quando privadas, 

no que diz respeito aos projetos de inserção dessas instituições e seus programas 

de pós-graduação no processo de inovação e desenvolvimento do país, 

especialmente a implantação de novas tecnologias de gestão e avaliação de 

desempenho. Os métodos utilizados são os exploratórios-descritivos, utilizando-se 

de dados documentais, pesquisas quantitativas e qualitativas. Espera-se, com esses 

estudos, que sejam identificadas e propostas estratégias de gestão eficazes no que 

diz respeito aos processos de educação formal e profissionalizante; modelos de 

gestão por competências, modelos de gestão e inovação educacional.  

Recuperado de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPes

quisa  

Situação: em andamento 

Natureza: Projeto de Pesquisa 

Alunos envolvidos – Mestrado Profissional: 4 

C, T & A: 10; Número de orientações: 6 

Integrantes: Eloísa Helena Rodrigues Guimarães (coordenadora); Frederico Pereira 

Mafra (integrante); Roberta Muriel (Integrante); José Carlos Tadeu (integrante); 

Gilson Correa Heiderique (integrante); Lincoln Ignácio Pereira (integrante); Aldo 

Cézar Bianchi de Souza (integrante); Fábio Coelho Pinheiro (integrante); Paulo 

Rodrigues Milhorato (integrante); Simone Novaes (integrante); Anderson Sidnei de 

Souza Campos (integrante); Markoni Ramires Heringer (integrante); Ana Karine 

Faria Senra Leal (integrante); Ana Maria Ferreira da Costa (integrante); Glória Maria 

Brivio Quintão (integrante); Fabrícia Cândida Aparecida de Paula Raggi (integrante).   

Produções: Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014); Guimarães, Bastos, 

Vasconcelos e Andalécio (2015); Souza, Guimarães e Jeunon (2015); Milhorato e 

Guimarães (2016); Tadeu e Guimarães (2017); Carneiro, Guimarães, Maccari e 

Storopoli (2017).  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa
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Apêndice B- Autorização de pesquisa 

 

 
 
Belo Horizonte ,           de               de            2018 
 
À Diretoria Educacional do Centro Universitário UNA,  

 

Autorizo a funcionária Ana Karine Faria Senra Leal, aluna do Mestrado Profissional 

em Administração, da Fundação Pedro Leopoldo, a realizar pesquisa no Centro 

Universitário UNA, para fins de elaboração da sua dissertação, cujo título é: O 

Design Thinking no Processo de Ensino e Aprendizagem: Um estudo de caso nos 

cursos tecnológicos do Centro Educacional UNA. 

 

Autorizamos ainda a utilização do nome da instituição nas referidas publicações. 

 

Ressalto que os dados coletados serão utilizados para fins estritamente acadêmicos, 

resguardando-se a confidencialidade, privacidade e anonimato dos participantes. 

 
 
Atenciosamente 
 
 
 

Assinatura e carimbo do responsável pela empresa. 
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Apêndice C - Roteiro de Entrevista- Professores 

  

Dados pessoais: 

Curso (s) que leciona 

Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino 

Idade:  

  

1.Na sua opinião, o Design Thinking pode contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem? 

2.Para você como os alunos perceberam a adoção do Design Thinking como 

metodologia para a construção do projeto? 

3.Quais foram as principais dificuldades ou obstáculos relatados pelos alunos na 

utilização do Design Thinking? 

4. Os alunos detalharam, em seus projetos, todas as etapas do Design Thinking? 

5. Os alunos tiveram envolvimento na construção do projeto utilizando a metodologia 

Design Thinking? Como foi? 

7.Quais os benefícios da construção de uma metodologia ativa na execução de 

projetos acadêmicos? 

9. Quais os principais elementos contributivos do Design Thinking para a inovação 

do processo de ensino e aprendizagem? 

10. Em sua opinião quais as vantagens de um trabalho orientado pelo Design 

Thinking? Percebe alguma desvantagem? 

11. Qual o seu nível de satisfação em relação à implantação da metodologia?   

13. E quais seriam as limitações? Descreva-as. 

 

6. Quais os valores percebidos pelos alunos ao utilizarem o Design Thinking como 
metodologia de trabalho? 

 
8.Quais as práticas, na sua percepção, foram determinantes para a 

operacionalização do Design Thinking?  

12. No seu ponto de vista, quais seriam os pontos fortes da metodologia para 

execução projetos acadêmicos? 
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Apêndice D – Questionários- Alunos 
  
Dados gerais 

  
Dados pessoais 
Curso 
Sexo:   (    ) Feminino   (    ) Masculino 
Idade: 

 

O presente questionário tem como finalidade identificar O Design Thinking no 

Processo de Ensino e Aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa para o trabalho de 

conclusão do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

- MPA/FPL. Solicitamos sua resposta às questões que se seguem. Esclarecemos 

que não haverá identificação do entrevistado, garantindo confidencialidade, 

privacidade e anonimato, não correndo riscos de que suas opiniões e ideias possam 

ser utilizadas contra você. Esclareço também que em qualquer fase da pesquisa, 

você pode se recusar a participar ou retirar-se, sem que isso lhe traga nenhuma 

penalização. 

Você concordou com este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que teve o 

objetivo de informar e esclarecer sobre a pesquisa e a sua participação?  

  
Sim 
Não 
  
Sua participação é muito importante! 

Muito obrigada! 

 

Aluno: Ana Karine Faria Senra Leal  

Mestrando MPA/FPL 

E-mail: anakarinesenra@hotmail.com 

Tel.: (31) 99711-88188 

 

Orientadora: Profa. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães 

Professora Titular MPA/FPL 

E-mail: eloisa.guimaraes@fpl.edu.br 

   

  
  
Para responder as perguntas de 1 a 11, solicitamos que indique o grau de 
concordância com cada um dos itens abaixo relacionados, utilizando-se da seguinte 
escala: 

  

1 = Discordo totalmente 

2 = Discordo parcialmente 

3 = Não concordo, nem discordo 

4 = Concordo parcialmente 

5 = Concordo Totalmente 

  

mailto:anakarinesenra@hotmail.com
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1.A metodologia ajudou a incrementar sua motivação no seu processo de 

aprendizagem. 

2.Todas as etapas do Design Thinking foram executadas. 

3.As etapas do Design Thinking foram cumpridas sem nenhuma dificuldade. 

4. A metodologia estimulou o interesse pelos assuntos tratados. 

5.  A metodologia despertou a empatia em relação aos problemas alheios 

6.A aplicação da metodologia Design Thinking cumpriu os objetivos propostos 

inicialmente. 

7.Você se considera como parte ativa no seu processo de ensino e aprendizagem. 

8.A realização de trabalhos em grupo é importante. 

9.A sua participação nas aulas foi proveitosa. 

10.O seu aproveitamento dos conteúdos foi satisfatório com a aplicação do Design 

Thinking. 

11.Utilize o espaço abaixo para discutir alguma questão que não foi abordada pelas 

questões anteriores. 
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Anexos 

Anexo A – Conteúdo programático no projeto interdisciplinar 
 

1. Unidade – Descoberta 

9.1. Apresentação da disciplina 

9.2. -  Apresentação dos temas 

9.2.1. sustentabilidade 

9.2.2. questões étnico-raciais 

9.2.3. inclusão social 

9.2.4. desenvolvimento local 

9.3. – Problema a ser trabalhado  

9.4. – Justificativa da escolha 

 

2. Unidade – Interpretação  

2.1. Pesquisa de Campo: identificar se o problema a ser trabalhado é de 

fato relevante 

2.2. Planejamento da Pesquisa 

2.2.1. Roteiro de entrevista 

 

3. Unidade – Ideação 

3.1. Brainstorm individual / grupo 

4. Unidade – Prototipagem 

4.1. Objetivo da prototipagem 

4.2. Mão na massa 

4.3. Apresentação dos protótipos 

 

5. Unidade - Evolução e Análise 

              5.1.    Impactos da solução proposta 

              5.2.    Perspectivas futuras 

              5.3.    Fatores de risco 

              5.4.    Fatores de Sucesso 
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Anexo B – Plano de aula da disciplina 

PLANO DE AULA 

Aula Conteúdo Avaliação 

01/02 
03/04 

1ª aula: 
1. Apresentação da disciplina, professora e dos alunos 
2. Jogo das cartas: o olhar de todos sobre tudo 

 
2 ª aula: Encontro Inaugural  “o que me inspira/Move? 

 

 

05/06 
07/08 

1ª aula: 
 
1. O que é o Design Thinking? Como vamos trabalhar? 

 

 

 

                              Apresentação da Disciplina 

 Apresentação da metodologia: Design Thinking e das 
regras (será trabalhado apenas um problema para toda 
a turma) 

 Habilidades a serem desenvolvidas na disciplina: 
 Comunicação oral e escrita (defesa de pontos de 

vista, capacidade de síntese, flexibilidade, saber 
ouvir, não julgar, negociação) 

 Co-criatividade 
 Trabalho colaborativo 
 Inovação 

 Apresentação dos temas: (mosaico de construção 
coletiva de significados) 

 Sustentabilidade 
 Questões étnico-raciais  
 Desenvolvimento local  
 Inclusão social 

 
2. Divisão dos times (grupos) – 08 alunos por grupo 

 
2ª aula: 

3. Desafio Marshmallow (desenvolvimento de 
competências) e o Início do Programa de Carreira 

Habilidades e competências na minha vida – o que são e 
para que servem?  

Habilidades que exercitaremos diariamente: 
 Comunicação oral e escrita (defesa de pontos de 

vista/argumentação, capacidade de síntese, 
flexibilidade, saber ouvir, não julgar, negociação) 

 Co-criatividade 
 Trabalho colaborativo e em times 

 Inovação Competência, habilidade e Atitude (e-mail 
dos alunos, contato celular  para psicólogas) 
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09/10 
11/12 

 
1ª Aula: 
Colocando em prática as habilidades de argumentação e 
apresentação de ideias. Conhecendo as quatro grandes 
áreas de pesquisa: 

 Sustentabilidade 
 Questões étnico-raciais  
 Desenvolvimento local  
 Inclusão social 
(Apresentação em times os temas utilizando recursos 
livres (teatro, poema, música, vídeo, contação de 
histórias, convidado externo etc), exceto powerpoint 
tradicional. A base para pesquisa poderá ser a 
bibliografia indicada.) 

2ª Aula: 
Definindo o problema: 

 Depois da Orientação sobre as temáticas, Definir o 
tema UNIVERSAL através de um sorteio 

“democraticamente”. 
 
Cada grupo deverá apresentar: 
A temática que julga interessante para trabalhar e 
defender sua ideia, o melhor grupo que sensibilizar 
os demais será o tema a ser trabalhado. 

 Definir um tema específico, ou seja, um problema 
específico para ser estudado por todos: Olhares 

sobre a região do Barro Preto (identificar o problema 
da região, bairro e quarteirão “Qual o olhar deles 
nesse espaço” o que nos incomoda? Poderá tirar 
fotos e articular a inovação nesse processo. 

 Foco no problema e não na solução! 

 

13/14 
15/16 

1ª Aula 
Cada grupo deverá apresentar: 

 Um problema que gostaria de resolver dentro das 
temáticas apresentadas 

 Defender sua ideia para toda a turma 
 Tempo de apresentação: 10 minutos 

Ao final da aula a turma deverá entrar em consenso sobre 
o problema que será solucionado. 

2ª Aula 

 Consenso sobre o problema a ser solucionado ao 
longo do semestre. 

Planejamento da pesquisa: entendendo melhor o problema 

 Com quem vamos conversar?  

 O que vamos conversar? 

 Por que vamos conversar? 

 O que vamos ler? 
Orientação quanto a realização da Introdução (deverá 
conter a metodologia utilizada Design Thinking, sobre o 
tema problema e pergunta norteadora no final e 
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Justificativa fundamentada no referencial teórico) 
(próxima semana orientação com os professores dos 
módulos buscando a interdisciplinaridade) 

17/18 
19/20 

1ª Aula 
Entrega do Relatório escrito (1): Situação e Problema 
a ser solucionado 
- justificar o problema 

o a partir de sua relevância teórica (livros, 
artigos, revistas), 

o a partir das disciplina e/ou vivência dos 
professores do módulo e a partir de sua 
vivencia (aluno). 

(posicionamento dos alunos quanto aos material 
encontrado) 
2ª Aula 

(Orientação para os grupos iniciarem a pesquisa de campo 
como deverá ser trabalhada, descrita e salientar a 
apresentação das fotos, entrevistas realizadas, vídeos, 
desenhos) 

 

10,00 

21/22 
23/24 

1ª Aula e 2ª Aula 
 
PROXIMA AULA: Apresentação dos Resultados da 
Pesquisa:  
1) a apresentação deverá ser realizada por meio de 
fotos, vídeos e depoimentos;  
2) não haverá apresentação em power point;  
3) será selecionado, na hora da aula, o aluno que fará 
apresentação  

HABILIDADES: comunicação oral, capacidade de síntese, 
saber ouvir, não julgar. Cada grupo deverá apresentar o 
resultado da pesquisa e verificação se existiu a 
necessidade de redefinição do problema a ser 

solucionado 
Cada grupo terá no máximo 20 minutos para apresentação 

 
 

 
 

 

25/26 
27/28 

Entrega do Relatório da Pesquisa (2), que deverá 

contemplar:  
1) o objetivo e a justificativa da pesquisa (para que e 
por que realizamos esta pesquisa? o que pretendíamos 
alcançar?) 
2) o planejamento/organização da pesquisa (os 
entrevistados, a vivência, a observação)  
3) os resultados alcançados nessa etapa (o que foi 
ouvido , vivido e visto / ilustrar com fotos e com parte 
dos depoimentos)  
4) como os resultados serão úteis na proposta de uma 
solução para o problema  
5) roteiro de entrevista e depoimentos na íntegra 
deverão estar no anexo  
 

10 pontos 
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HABILIDADE: comunicação escrita, ser responsável 
por entrega 
 

Realização de uma noite Cultural que os alunos 
devem planejar 

29/30 
31/32 

1ª Aula e 2ª Aula 

IDEACAO: geração de ideias dos tipos: 
pé no chão,  
voo raso  
viagem na maionese 
Apresentação pelos grupos da IDEAÇÃO e escolher e 
justificar 03 ideias para prototipagem (pé no chão) 
2) escolher e justificar 3 ideias para a prototipagem  

 

33/34 
35/36 

 
IDEAÇÃO - Entrega do Relatório Ideação (3), que 
deverá contemplar:  
1) lista com todos as ideias (malucas ou não) para 
solucionar o problema  
2) escolher e justificar 3 ideias para a prototipagem  
HABILIDADE: comunicação escrita, ser responsável 
por entrega. 
Prototipagem 

1) neste dia os alunos deverão desenvolver protótipos 
das 3 ideias selecionadas;  
2) a presença em sala e participação serão 
consideradas para fins de nota;  
3) alunos ausentes poderão fazer outra atividade 
equivalente desde que apresentem justificativa 
(doença, gala ou luto) ao CAA no prazo. Em qualquer 
outro caso o aluno terá nota zero.  
HABILIDADES: cocriação, trabalhar em sistema 
colaborativo. 

10 pontos 
 
 
 
 
 
 

10 pontos 

37/38 
39/40 

1) Entrega do Relatório Prototipagem (4), que deverá 
contemplar: 1) descrição detalhada da solução 
escolhida: material, como ela vai funcionar, de forma 
soluciona o problema e etc. 

 
2) Cada grupo deverá apresentar os 03 protótipos que 

desenvolveu, explicar a solução e defender a ideia; 
em conjunto (toda a sala) vai discutir e decidir qual o 
protótipo será detalhado por grupo. 

 
3) Resultados dos testes dos protótipos selecionados e 

ajustes 

 
 
 
 
 

10 pontos 
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41/42 
43/44 

1) Orientação em grupo (impacto) 
 

 Pensar os impactos da solução proposta 
 

 Interdisciplinaridade das matérias do módulo. 
OBS: os professores das disciplinas irão nos ajudar 
nos relatórios 

 
 
 
 
 

45/46 
47/48 

Pré-banca - Banca de avaliação dos Projetos  
Entrega do Relatório de Impacto, Evolução e 
Análise que deverá contemplar:  
Responde perguntas conforme disciplinas do módulo 
Ex: 
1) qual o impacto econômico da solução proposta para 
a sociedade?  
2) qual o público alvo da solução proposta?  
3) justifique a solução proposta para um possível 
patrocinador.  
HABILIDADE: comunicação escrita, ser responsável 
por entregas, capacidade de análise sob diferentes 
aspectos, capacidade de critica 

 

49/50 
51/52 

1) Orientação em grupo sobre conclusão / considerações 
finais 
 
Próxima aula: 
Entrega do Relatório Evolução e Análise, que deverá 
contemplar:  
1) diante do objetivo inicial do PA, que era identificar 
uma solução para a valorização do catador de lixo,  
1.1) o grupo conseguiu alcançar o objetivo, ou seja, 
identificar uma solução.  
1.2) quais seriam os próximos passos se o projeto 
fosse adiante? 
1.3) quais são os fatores de sucesso para a solução? 
1.4) quais são os fatores de risco para a solução? 

10 pontos 

53/54 
55/56 

Orientação aos alunos 
 

 

57/58 
59/60 

Orientação aos alunos 
 

 

61/62 
63/64 

Entrega do Relatório Consolidado Final 
10 pontos 

 

65/66 
67/68 

Preparação das apresentações para ExpoUna  

69/70 
71/72 

EXPOUNA – Apresentação dos Trabalhos  10 pontos 

73/74 
75/76 

Avaliação 360o 
 

10 pontos 
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Anexo C - Diretrizes dos relatórios disciplina Design thinking 

 

 Relatório 1: Problematização 

Este relatório deve apresentar o eixo temático escolhido pela turma para o estudo e, 

a partir dele, a situação problema que será solucionada. Além disso, deve 

apresentar a descrição da metodologia de pesquisa: Design Thinking. 

 O problema deve ser justificado levando em consideração 

o sua relevância teórica/prática (livros, artigos, revistas); 

o as disciplinas e/ou vivência dos professores do módulo e 

o vivência dos alunos. 

Importante: A justificativa do problema, em suas perspectivas teórica, deverá 

apresentar citação, conforme ABNT. 

Relatório 2: Pesquisa de Campo 

 Este relatório deve apresentar o planejamento e os resultados da pesquisa de 

campo que será realizada pelo grupo para vivência do problema escolhido. 

De modo específico, este texto deve apresentar 

  
o planejamento: descrição do ambiente, entrevistados e todos os demais 

procedimentos envolvidos nessa prática; 

o resultados: dados coletados a partir da pesquisa de campo (o que foi 

ouvido, visto e vivido). Importante ilustrar com fotos e com parte dos 

depoimentos; 

o explicação de como esses dados serão úteis na proposta de uma 

solução para o problema. 

Observação: O roteiro de entrevista e depoimentos na íntegra deverão constar do 

anexo. 

 Relatório 3: Ideação 

Este relatório deve apresentar  

o lista com todas as ideias, desde as mais pertinentes às mais ‘malucas’, 

para solucionar o problema; 
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o seleção de 3 (três) ideias para a prototipagem e a justificativa da 

escolha de cada uma dessas ideias. 

 Relatório 4: Prototipagem  

Este relatório deve apresentar a solução escolhida. 

De modo específico, este texto deve apresentar 

o descrição dos materiais utilizados; 

o explicação de como a proposta funcionará e solucionará o 

problema. 

 Relatório 5: Impacto, Evolução e Análise 

Este relatório deve apresentar a avaliação dos resultados e os impactos 

destes. 

De modo específico, este texto deve apresentar 

o avaliação da solução apresenta, ou seja, ela realmente soluciona 

o problema? 

o eventuais riscos da solução proposta; 

o diferencial da solução proposta; 

o perspectivas que se abrem para trabalhos futuros. 

 

Relatório 6: Consolidação 

Este relatório é a ‘soma’ dos relatórios entregues anteriormente, com as 

devidas modificações, caso necessárias. 

Deverá apresentar a seguinte estrutura: 

o INTRODUÇÃO – apresentará o conteúdo do relatório 1. 

o DESENVOLVIMENTO - apresentará os conteúdos dos relatórios 

2, 3 e 4. 

o CONCLUSÃO – apresentará o conteúdo do relatório 5. 
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