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RESUMO 

 

 

A aplicação das metodologias ativas de aprendizagem está se tornando cada vez mais 

comum no ambiente de ensino superior. Este trabalho propõe discutir essa temática, 

tendo como premissa a análise de prática inovadora com a utilização do Design 

Thinking como metodologia para a aprendizagem ativa. A pesquisa justifica-se pelo 

princípio de que a base conceitual das metodologias ativas transforma o aluno em 

protagonista no processo de aprendizagem, e que, a partir da proposta de ensino ativo 

pode-se alavancar as intervenções educativas sociocomunitárias, fundamentadas na 

autonomia intelectual e cultural, com relação aos processos de produção do 

conhecimento estruturado de forma colaborativa. O objetivo geral da pesquisa foi 

avaliar as contribuições da abordagem do Design Thinking para apoiar alunos no 

processo ativo de aquisição do conhecimento. Trata-se de uma pesquisa de cunho 

qualitativo, concebida principalmente como uma pesquisa descritiva, aplicada a um 

grupo de alunos concluintes de um curso de Administração de uma Faculdade de 

Ciências Humanas do Vale do Paraíba/SP. Como resultados verificou-se que a 

abordagem possibilita, a partir da aplicação de metodologias ativas, maior autonomia 

aos alunos sobre a aprendizagem e que o modelo ativo de aprendizagem era 

conhecido por uma parte dos participantes que aprovou o uso do Design Thinking 

como metodologia ativa no ambiente educacional. 

 

Palavras-chave: Design Thinking; Aprendizagem Ativa; Aluno Protagonista; Inovação 

Educacional.  
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ABSTRACT 

 

 

The application of active learning methodologies is becoming more and more common 

in the higher education environment. This paper proposes to discuss this theme, with 

the premise of the analysis of innovative practice with the use of Design Thinking as a 

methodology for active learning. The research is justified by the principle that the 

conceptual basis of the active methodologies transforms him/her into a protagonist in 

the learning process, and that, from the active teaching proposal, he/she is able to 

leverage the educative interventions in Socio-community, based on intellectual and 

cultural autonomy, in relation to the processes of production of structured knowledge 

in a collaborative way. The overall objective of the research is to evaluate the 

contributions of the Design Thinking approach to support students in the active process 

of acquiring knowledge. This is a qualitative research, conceived mainly as a 

descriptive research, and applied to a group of students who completed a course in 

the administration of a faculty of humanities of Paraiba Valley/SP. As results it was 

verified that the approach enables, from the application of active methodologies, 

greater autonomy to students about learning and the active learning model was known 

by a part of the participants who approved the use of Design Thinking as active 

methodology in the educational environment.  

 

Key words: Design Thinking; Active Learning; Protagonist Student; Educational 

Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A crescente aplicação das metodologias ativas de aprendizagem promoveu nos 

últimos anos uma mudança de postura na discussão sobre as formas de ensino e 

aprendizagem no ensino superior. Camargo e Daros (2018), ressaltam que a palavra 

de ordem no meio educacional é mudança, gerada a partir de modificações ocorridas 

em todos os setores da sociedade.  

Cavalcanti e Filatro (2018, p. 1), comentam que “é certo que a educação, como 

outros setores da vida social, se vê em xeque diante das transformações ocasionadas 

pelos avanços tecnológicos e científicos recentes”. 

A proposta deste trabalho parte da pesquisa sobre a implantação e utilização 

de práticas inovadoras a partir da aplicação do Design Thinking como metodologia 

ativa de aprendizagem, conforme atestam Mattar (2017), Cavalcanti;Filatro (2018), 

Bacich; Moran (2018) e Camargo e Daros (2018). 

Cavalcanti e Filatro (2018, p.52), conceituam que o “Design Thinking é uma 

abordagem centrada no ser humano que promove a solução de problemas complexos, 

estimula a criatividade e facilita a inovação”.  

Nesse sentido, o Design Thinking apresenta a criatividade como base 

inovadora, permitindo um ambiente colaborativo e com foco na disseminação do 

conhecimento a partir da cocriação (GONSALES, 2014). 

A inovação é base para a implantação de processos em que o protagonismo 

dos alunos esteja no centro das atenções (MALPARTIDA et al., 2015). 

Segundo Cavalcanti e Filatro (2018, p. 7), “as metodologias ativas propõem um 

tipo de inovação incremental que pode ser adotado dentro do circuito escolar-

universitário sem desorganizar a estrutura clássica das instituições de ensino”. 

Inovação é definida como “um conjunto de intervenções, decisões e processos, 

com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, 

ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas” (CARBONELL, 2016, 

p.19). 

No passado, o principal objetivo da educação era propagar modelos de mundo 

já existentes e gerar a replicação destes conteúdos por parte dos alunos (DEMO, 

2014).  

Para Bacich e Moran (2018), no novo ambiente da educação do século XXI, o 

espaço da sala de aula foi ampliado para novas dimensões que se tornaram espaços  
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privilegiados, onde professores e alunos compartilham tudo de forma ativa e criativa.  

Neste sentido, o Design Thinking pode ser utilizado para fundamentar uma 

prática inovadora de aprendizagem: 

 

O pensamento do Design tem muito a contribuir para o campo da educação 
por estimular a resolução de problemas, a inovação e a adoção de estratégias 
de ensino e aprendizagem centrada nos estudantes sejam adotadas e tragam 
um frescor a práticas educacionais tradicionais, assim como maior significado 
e efetividade (CAVALCANTI; FILATRO, 2016). 

 
 

Cavalcanti e Filatro (2017, p. 66), destacam que “em projetos nos quais o 

Design Thinking foi adotado como estratégia de ensino e aprendizagem, os 

estudantes acabaram efetivamente assumindo um papel ativo em sua aprendizagem”.  

Bacich e Moran (2018), entendem que a sociedade do conhecimento do século 

XXI apresenta um foco na compreensão de processos de aprendizagem mais 

complexos e os alunos estão no centro da ação. “No mundo atual, marcado pela 

aceleração e pela transitoriedade das informações, o centro das atenções passa a ser 

o sujeito que aprende, a despeito da diversidade e da multiplicidade dos elementos 

envolvidos neste processo (BACICH; MORAN, 2018, p.16) ”. 

O processo de ensino e aprendizagem vem se tornado cada vez mais 

complexo, volátil e tecnológico, numa era em que se vivenciam profundas rupturas 

conceituais em relação ao ambiente educacional. Os acessos dos estudantes às 

informações rompem as barreiras das salas de aula. Entender este novo perfil do 

aluno é essencial (MATTAR, 2017). 

Para Malpartida et al. (2015), não se trata de apenas discutir e refletir sobre a 

predominância de metodologias ativas ou convencionais, mas de se adaptar ao 

contexto e ao aluno do novo século.  

Deste modo, num ambiente onde sejam adotadas práticas inovadoras de 

aprendizagem pode-se incentivar a curiosidade dos alunos, colocando-os como 

sujeitos ativos em sua educação. Assim, o professor vai se tornar um facilitador, 

orientando o aluno a conquistar a autonomia para estudar, ambos experimentando a 

criação de novas metodologias que tornam a aprendizagem mais ativa.  

Sobre a aprendizagem ativa, Bacich e Moran (2018, p.2) enfatizam que: 

 

Aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em 
processos de design aberto, enfrentando desafios complexos, combinando 
trilhas flexíveis e semiestruturadas, em todos os campos (pessoal, 
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profissional, social) que ampliam nossa percepção, conhecimento e 
competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. [...] A 
aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis 
mais simples para mais complexos de conhecimento e competência em todas 
as dimensões da vida.   

 

Em um sentido amplo, toda aprendizagem é ativa em algum grau, porque 

exige do discente e das docentes formas diferentes de movimentação interna e 

externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação e aplicação 

(BACICH; MORAN, 2018, p.3). 

De acordo com Lopes (2015, p. 6), “O jeito de aprender mudou. Falta mudar o 

jeito de ensinar”.  

De modo geral, o grande desafio das instituições de ensino, apontado por 

autores como Moran (2014), Lopes (2015), Mattar (2017), Camargo e Daros (2018), 

Horn e Staker (2015), Miranda (2016), tem sido a busca crescente por uma didática 

inovadora capaz de gerar uma formação acadêmica mais otimizada, que permite 

aumentar a autonomia dos alunos sobre o seu aprendizado.  

Moran (2014, p. 18), cita as metodologias ativas de aprendizagem como ponto 

de partida para processos mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de 

generalização, de reelaboração de novas prática, pois o aprendizado se dá a partir de 

problemas e situações reais.  

Segundo Moran (2014, p. 17), a melhor forma de aprender é combinar 

atividades, desafios e informação contextualizada com um planejamento mais 

adequado. 

Para Gomes e Silva (2016, p. 22), “o design [...] pode contribuir muito para 

criarmos as melhores condições para que a aprendizagem ocorra de forma mais 

efetiva no interior das instituições de ensino e impactem positivamente a sociedade”. 

De acordo com Bacich e Moran (2018), infere-se que no processo da 

aprendizagem ativa estabelecer conexões entre professor/aluno é uma estratégia que 

atenderá de modo mais eficaz ao objetivo de buscar uma prática didática mais 

condizente com o ambiente educacional de hoje.  

Miranda (2016), entretanto, enfatiza que deve-se contemplar o aluno como um 

todo, e ter em mente que muitos deles precisarão de atenção, pois preferem métodos 

convencionais de repasse do conhecimento, onde o docente atua com base em aulas 

mais expositivas/dialogadas. 

Miranda (2016, p.22) destaca, sobre esta questão que:  
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(...) a responsabilidade por uma verdadeira aprendizagem é compartilhada 
entre quem aprende e quem ensina. Outros fatores estão presentes neste 
cenário, sem dúvida. Mas, são estes dois atores centrais desta trama 
envolvente! Digo mais: o aluno é o protagonista. Mas o professor, longe de ser 
apenas um coadjuvante; desempenha papéis primordiais instituindo parcerias 
essenciais [...] que sejam um momento a mais de aprendizado e não de 
punição; quer seja pelo estabelecimento de relações mais afetivas e mais 
acolhedoras entre professores e alunos. 

 

“O aprender do estudante consubstancia-se à medida que suas atitudes são 

alteradas por meio de assimilação do conteúdo, permitindo-lhe a solução de tarefas 

que antes não poderiam ser resolvidas pela falta de profundidade conceitual” 

(ARAÚJO et al., 2018, p. 139).  

A construção do conhecimento passa a ser medida pelo docente, que atua como 

um problematizador, ou melhor: um facilitador e não apenas um transmissor de 

conhecimento (orador de aulas expositivas) (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 

2015, p.43). Segundo Araújo et al. (2018), não se deve descartar a aula expositiva, 

mas entender que sua abordagem entende o educando pelo prisma da aprendizagem, 

problematização, diálogo, conhecimento, participação e interação.  

Interação é uma das premissas de aulas com aprendizagem ativa. De acordo 

com o estudo de Blight (2000), foi demonstrado que o aluno fica mais interessado 

quando se utiliza abordagens em que ele participa efetivamente da ação no ambiente 

educacional.  

Camargo e Daros (2018, p 14), comentam sobre esta pesquisa: 

 

(...) um exemplo é o estudo de Blight (2000). O autor mostrou que o 
aprendizado por meio de leituras é mais efetivo quando se utilizam métodos 
ativos ou interativos onde a frequência cardíaca dos alunos, com o passar 
do tempo na aula tradicional reduz significativamente”. 

 

Ao professor cabe o papel de operar as práticas didáticas para favorecer o 

desenvolvimento de diversos cenários onde o aluno terá maior autonomia para 

aprender. 

As estratégias de ensino podem ser ricas e variadas, buscando superar o 
ensino livresco, a transmissão mecânica do conhecimento, através da aula 
tipicamente expositiva, da cópia, da decoração e do uso de instrumento de 
verificação da memória. Nesse sentido, buscam-se processos relacionais mais 
complexos, nos quais as ações dos educadores e educandos possam superar 
as ações de dar e assistir passivamente às tradicionais aulas expositivas 
(ARAÚJO LEAL et al., 2018, p. 5). 

 

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 42) dizem que “o papel do professor é  
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mais o de curador e de orientador”. Para Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), ao 

orientar, o professor facilita o acesso do aluno ao conhecimento.  

Ao atuar como facilitador, o professor desempenha um papel mais adequado 

às exigências didáticas atuais.  

Camargo e Daros (2018, p.5), ampliam este pensamento, comentando que 

“criar condições de ter uma participação mais ativa dos alunos, implica, 

absolutamente, a mudança da prática e desenvolvimento de estratégias que garantam 

a organização do aprendizado mais interativo ligado com situações reais”.  

Os processos educativos devem acompanhar essas mudanças, criando o 

ambiente propício para que o aluno assuma uma postura mais ativa e, conforme 

enfatizam Camargo e Daros (2018, p. 10), “(...) se descondicione da atitude de mero 

receptor de conteúdos e busque efetivamente conhecimentos relevantes aos 

problemas e aos objetivos de aprendizagem (...)”.  

O papel de facilitar o acesso ao conhecimento se torna o principal método que 

o professor pode usar para tornar a aprendizagem ativa uma realidade para os alunos 

que terão à disposição condições mais propícias para a aquisição de habilidade 

educacionais, profissionais, analíticas e profissionais, a fim de desenvolver uma 

aprendizagem personalizada (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015).   

No fundamento teórico de Bacich e Moran (2018, p.5), a personalização do 

ponto de vista dos alunos “é o movimento de construção de trilhas que façam sentido 

para cada um, que os motivem a aprender, que ampliem seus horizontes e levem-nos 

ao processo de serem mais livres e autônomos”. 

Do ponto de vista do educador e da escola, Bacich e Moran (2018, p.5), 

explicam que “é o movimento de ir ao encontro das necessidades e interesses dos 

estudantes e de ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial, motivá-los, engajá-los 

em projetos significativos de construção de conhecimentos mais profundos (...)”. 

Esta é base para agregar valor inovador às práticas de aprendizagem 

inovadoras, pois esta personalização encontra seu sentido mais profundo quando 

cada estudante se conhece melhor e amplia a percepção do seu potencial em todas 

as dimensões (BACICH; MORAN, 2018). 

Adotar práticas inovadoras de aprendizagem implica em romper com a forma 

tradicional de ensinar e aprender, um ato que gera o desenvolvimento de propostas 

educativas demarcadas pela gestão colaborativa, a remodelagem dos saberes nos 

espaços educativos físicos e virtuais, a reorganização da relação entre teoria e prática, 
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a perspectiva sistematizada no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação 

da experiência desenvolvida, a facilitação do docente, e o protagonismo e 

aprendizagem personalizada por parte do aluno (CAMARGO; DAROS, 2018; 

MALPARTIDA et al., 2015; MIRANDA, 2016; MATTAR, 2017; BACICH; MORAN, 

2017). 

1.1 Problema da Pesquisa 

 

As características abordadas anteriormente direcionam para a elaboração de 

uma proposta de utilização, no contexto universitário, de práticas inovadoras de 

aprendizagem, como possibilidade de estruturar nova abordagem no processo de 

ensino e aprendizagem. Dessa forma, procurou-se responder à seguinte questão de 

pesquisa: Quais são as contribuições da adoção de práticas inovadoras de 

aprendizagem no protagonismo do aluno no processo de aquisição do conhecimento? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Avaliar as contribuições da abordagem do Design Thinking para apoiar os 

alunos no processo ativo de aquisição do conhecimento. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

a) Diagnosticar como os alunos reagem à aplicação de metodologia ativa 

de aprendizagem no ambiente escolar; 

b) Avaliar em que medida a adoção de aprendizagem ativa impacta na 

mobilização e no protagonismo do aluno no processo de aquisição do conhecimento; 

c) Compreender os conceitos da aprendizagem ativa a partir da aplicação 

do Design Thinking. 

 

1.4 Justificativa 

 

A justificativa para o estudo parte do princípio de que a base conceitual das 

metodologias ativas transforma o aluno em protagonista no processo de 

aprendizagem. Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino 

e aprendizagem que leva em consideração a participação efetiva dos alunos na 
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construção de sua aprendizagem, gerando valor às diversas formas pelas quais eles 

podem se comprometer com esse processo, levando-os a descobrirem seu melhor 

ritmo, tempo e estilo para adquirir o conhecimento.  

A partir da proposta de ensino ativo pode-se alavancar as intervenções 

educativas sociocomunitárias, fundamentadas na autonomia intelectual e cultural, 

com relação aos processos de produção do conhecimento estruturados de forma 

colaborativa. 

 

1.5 Relevância do Estudo  

 

Segundo Mattar (2017), a inovação no contexto educacional é um tema 

recorrente nas discussões sobre a Educação no país. Discutir e refletir sobre questões 

educacionais é o desafio que se apresenta para todos que militam na área 

educacional.  

Propor outras formas de aprendizagem é um incentivo ao modo convencional 

e uma alternativa para conseguir a atenção dos alunos que vivenciam uma época 

onde os fatores motivadores do déficit de atenção são cada vez maiores e 

sofisticados. Práticas inovadoras de aprendizagem podem se tornar um diferencial 

para incentivar professores e alunos a encontrarem novos caminhos para o ensino e 

a busca do conhecimento, levando-se em consideração o contexto e o planejamento 

adotado, pois o cuidado ao tratar do processo inovador é fundamental, levando em 

consideração que a inovação sempre tem ligação direta com um resultado. 

Com fundamento no pensamento projetual que, conforme explica Brown 

(2017), é uma combinação de métodos, técnicas e ferramentas organizadas com o 

objetivo de desenvolver projetos, cria-se a oportunidade de aplicar as metodologias 

ativas de aprendizagem como base para inovar e estabelecer novos parâmetros 

didáticos que não fiquem presos somente à barreira física da sala de aula 

convencional.  

Neste aspecto, o Design Thinking surge como prática inovadora de 

aprendizagem, conforme atestam Cavalcanti e Filatro (2016, p. 53), “o processo de 

inovação pode ser melhorado significativamente com a adoção do Design Thinking”.  

Quando as metodologias ativas de aprendizagem são aplicadas, um dos 

resultados almejados é o desenvolvimento de habilidades transversais para o corpo 

discente (MATTAR, 2017).  
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Essas habilidades são um pré-requisito para se adaptar à mudança e promover 

a aprendizagem personalizada ao longo da vida do aluno.  

Na transição da universidade para o mercado de trabalho, além das habilidades 

técnicas e profissionais, é essencial ter habilidades pessoais e sociais, como 

comunicação interpessoal, organização e gestão do tempo, resolução de problemas, 

trabalho em equipe, visão crítica para resolução de problemas e autogestão, 

essenciais neste contexto altamente competitivo. Cavalcanti e Filatro (2017, p. 59), 

confirmam que o Design Thinking “é especialmente interessante para a educação 

justamente pelo fato de ajustar-se bem à solução dos chamados wicked problems (ou 

“problemas complexos”, “difíceis”, “capciosos”, “mal-entendidos”) ”.  

Para Mattar (2017), com o Design Thinking pode-se chegar a novos patamares 

de inovação promovendo novas possibilidades de interação com os alunos no seu 

processo de aquisição de conhecimento.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A educação formal vive um momento de reflexão sobre a complexidade da 

sociedade moderna. As demandas atuais em todos os setores são diferentes em 

comparação com qualquer outro período dos últimos séculos (COSCARELLI, 2016). 

O que a tecnologia nos apresenta no cotidiano atual é uma fusão de espaços 

físicos e virtuais.  

Este novo espaço mescla a realidade híbrida numa sala de aula ampliada, que 

se modifica a todo instante. Com este novo cenário, alunos apresentam um perfil 

diferenciado de outras gerações, estando acostumados ao mundo digital e conexão 

total (PÉREZ GOMEZ, 2016).  

O docente vive então uma nova realidade onde precisa seguir comunicando-se 

face a face com os alunos, mas também virtualmente, com as tecnologias móveis, 

equilibrando a interação grupal e individual (PÉREZ GOMEZ, 2015). 

Entender esta característica geracional e, ao mesmo tempo, modificar seus 

paradigmas sobre a didática aplicada em sala de aula, é um desafio que confronta o 

professor universitário nos dias de hoje. O modo como se dispõe a sala de aula e o 

estilo de aprendizagem se mantiveram, praticamente intactos, desde o século XIX 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2018).  

Conforme Mattar (2017), a academia tradicional, que ensina, avalia e exige 

resultados previsíveis de todos os alunos, ignora que a chamada sociedade do 

conhecimento é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se 

adquirem da forma tradicional e que requerem proatividade, espírito colaborativo, 

assertividade e visão sistêmica. 

Os métodos convencionais, que privilegiam a transmissão de informações 

apenas pelos professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. 

Com a Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender 

em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes.  

Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não é necessário 

seguir modelos prévios bem-sucedidos para aprender de forma flexível numa 

sociedade altamente conectada (VALENTE, 2014). 

Para Camargo e Daros (2018), é necessário repensar os processos, currículos, 

planos, estilos de aprendizagem e o planejamento didático, combinando e adaptando 

as estratégias a diferentes contextos.  
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Bacich e Moran (2018, p. 16) destacam: 

 

Os estudantes do século XXI, inseridos em uma sociedade do conhecimento, 
demandam um olhar do educador focado na compreensão dos processos de 
aprendizagem e na promoção desses processos por meio de uma nova 
concepção de como eles ocorrem, independentemente de quem é o sujeito e 
das suas condições circundantes. 

 

Andrade e Sartori (2018, p. 175), comentam que “hoje há praticamente um 

consenso de que a escola necessária ao século XXI deve ser bem diferente da 

experiência escolar que a maioria de nós experimentou”.  

Carbonell (2016), enfatiza que vivemos em um momento de reflexão sobre as 

práticas que estimulem o aprendizado ativo, criando uma relação onde o aluno ganhe 

a possibilidade de arriscar e participar no processo de construção do seu 

conhecimento.  

Camargo e Daros (2018, p. 9), salientam que “(...) é preciso ajudar o aluno a 

compreender seu papel, o do professor e o da instituição”.  

 

Há indicadores que nos permitem argumentar a favor do currículo por projetos 
como uma matriz de mudança em potencial para aqueles segmentos da 
educação que entendem ser necessário recuperar a totalidade do 
conhecimento e romper com o conservadorismo das práticas pedagógicas 
repetitivas e acríticas. (MASSETTO, 2012, p.12).   

 

Nos últimos séculos, o modelo tradicional de educação teve como foco o 

ensino, com o poder do professor sobre o estudante e vigorou com visão dogmática 

(NAGAI; IZEKI, 2013).  

Envolver o aluno e torná-lo protagonista do processo de aprendizagem é o 

objetivo principal neste novo cenário (BACICH; MORAN, 2018). 

Pinto et al. (2012, p.78), enfatizam: “envolver o aluno enquanto protagonista de 

sua aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que é aprendido, 

bem como competências para relacionar esses conhecimentos ao mundo real”.  

As estratégias mais comuns são a educação passiva e a ativa.  

De acordo com Weiss (2012), a estratégia de ensino escolhida ou aplicada de 

forma equivocada provoca um desestimulo na busca do conhecimento.  

Promover a educação numa nova configuração onde o aluno estará mais 

atuante deve ser o escopo principal das instituições que querem agir de forma 

disruptiva a fim de alcançar um novo patamar. 
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Este é o desafio principal para os educadores no século XXI. Esta busca pela 

inovação educacional é um processo lento, entretanto, essencial para a modificação 

dos métodos de ensino. 

 

(...) o exercício da docência nunca é estático e permanente; é sempre 
processo, é mudança, é movimento, é arte; são novas caras, novas 
experiências, novo contexto, novo tempo, novo lugar, novas informações, 
novos sentimentos, novas interações (CUNHA, 2004, p. 31). 

 

É necessário compreender que as mudanças constantes das últimas décadas 

fornecem um novo cenário onde tudo é mais rápido.  

Há um novo contexto, e este deve ser levado em consideração quando há a 

busca por reflexões e alternativas diferentes. Mas, nem sempre será fácil desapegar 

da didática tradicional, apesar da realidade ter sido alterada (CHARLOT, 2015).  

Cortella (2014, p.69), afirma: “(...) boa parte dos nossos alunos é do século XXI; 

nós professores, somos do século XX, e os métodos são do século XIX. Existem, 

portanto, três séculos em colisão”.  

Cordeiro (2012, p. 13), destaca: 

 

Se algum estudante do Século XVIII ou XIX pudesse ser transportado 
numa viagem pelo tempo até os dias de hoje e, por acaso, caísse 
numa sala de aula, ele se encontraria no que lhe pareceria um 
ambiente familiar. Alguns detalhes poderiam parecer diferentes, mas 
muito seria reconhecido.  

 

Para Charlot (2015, p. 7), “O universo escolar continua sendo aquele 

organizado nos séculos 16 e 17, principalmente pelos jesuítas: tempo, espaço e 

atividades fragmentadas com avaliações individuais”. 

Demo (2014), enfatiza que, no Brasil, o ensino é baseado na escola 

universitária ibérica, que tem como ponto-chave o obstrucionismo.  

Neste modelo, o professor é considerado o detentor de todo o conhecimento, 

transformando os discentes em um recipiente de informações, cuja principal função é 

absorver conteúdos, escutar aula, tomar notas, memorizar e reproduzir na prova.  

Ainda, segundo Demo (2014, p.4), o modelo ibérico traz uma ideia "verbosa, 

instrucionista, bacharelesca, beletrista, retórica, conduzida por professores que, em 

geral, não produzindo nada, dão aula”.  

As constantes mudanças impostas pelas inovações tecnológicas também 

impactam no ambiente educacional, gerando novas ações e impondo outros ativos e  
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situações para o educador.  

Carvalho e Ivanoff (2010, p. 117), comentam que “não menos importante é 

destacar que o processo de ensinar e aprender não se limita à sala de aula. Em 

qualquer ambiente e contexto, esse processo pode ser explorado”. 

Khan (2013, p. 248), salienta: 

 

Os métodos de ensino importam, sim, acompanhamento e avaliação, 
importam, sim. Mas muito mais importante do que qualquer conjunto 
particular de métodos e abordagens é o fato fundamental de que a educação 
precisa ser continuamente adaptada e aperfeiçoada. 

 

Papert (2008) enfatiza que importante é fomentar a discussão sobre como e 

quais estratégias pedagógicas vão possibilitar a melhoria dos processos educacionais 

e propiciar novas habilidades que permitam assimilar novos conceitos, o que poderá 

ajudar a todos a aprender a lidar com o inesperado. 

Os desafios do nosso tempo são inerentes às tendências que emergem e 

tornam a realidade mais fluida, volátil e sem respostas prontas o tempo todo.  

Insistir em manter os formatos convencionais pode gerar um contexto 

pedagógico inadequado para atender ao aluno que ingressa no ensino superior nos 

dias atuais (CAMARGO; DAROS, 2018).  

Deve-se ter em conta que as modificações que ocorrem não estão ligadas 

apenas à academia, mas a toda a sociedade, gerando mudanças, por consequência, 

na escola, no ensino e na profissão de professor.  

Estamos no meio desta transformação e não há certeza sobre o que vem a 

seguir. 

Cordeiro (2012, p. 60) reforça que “muito do que sabíamos e do que já 

constituímos como certezas no campo da educação não nos servirá mais, enquanto 

pontos já estabelecidos ainda poderão nos orientar, hoje e no futuro”. 

Horn e Staker (2015, p. 1) salientam que “as escolas estão chegando a ponto 

crítico, em que uma transformação digital mudará para sempre a forma como o mundo 

aprende”.  

As novas tendências apresentam discussões em que a reflexão do repasse do 

conhecimento apresenta cenários difusos e altamente desafiadores.  

As questões tecnológicas estão inseridas no ambiente educacional e com uma 

força sem precedentes verificados em outros períodos.  
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O professor precisa dominar várias competências além dos conhecimentos 

ligados à sua formação acadêmica para obter uma estratégia didática adequada ao 

aluno que ingressa na sala de aula nesta década (MIRANDA, 2016).  

Atualmente, fica claro que apenas dominar conteúdos, embora essencial no 

processo de ensino e aprendizagem, não é mais suficiente. 

A criatividade e abertura às mudanças precisam ser variáveis constantes. 

Araújo Leal et al. (2018, p. 9) declaram que:  

 

Cada educador comprometido com o processo de ensinagem deve ser 
criativo em suas decisões e definições, a partir de suas concepções e saberes 
práticos que vão constituindo-se em nossas experiências. Esse exemplo é 
fruto de tal experiência. Não conseguimos compreender essa estratégia de 
outra forma que não seja em seu movimento. 

 

Wisdom et al. (2006, p.183) enfatizam a necessidade de uma mudança cultural 

na educação, que inclua como um de seus elementos “ajudar os professores a 

entender e valorizar a sua própria criatividade e reconhecê-la como parte integral de 

sua formação profissional”.  

As mudanças devem ser ampliadas para todo o ambiente. Carvalho e Ivanoff 

(2010, p. 120) comentam, em relação ao ambiente educacional, que “o processo de 

ensinar e aprender deve buscar atingir objetivos pedagógicos em contextos mais 

complexos”. 

A análise do ambiente educacional permite imaginar múltiplas possibilidades 

de ações e interações, gerando um quadro mais amplo que pode ser explorado pelo 

professor.  

Deve-se levar em conta que a sala de aula não é mais apenas física e as 

interações com outras dimensões precisam ser consideradas no planejamento 

didático (CARVALHO; IVANOFF, 2010).  

A Figura 1 a seguir apresenta as propriedades e dimensões do ambiente 

educacional que devem ser observados por todos os participantes de interações 

sociais ocorridas no espaço educacional. 
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Figura 1 - Propriedades e dimensões do ambiente educacional 

 

Fonte: Carvalho e Ivanoff (2010, p. 120), adaptado pelo autor. 

 

De acordo com Carvalho e Ivanoff (2010), as dimensões supracitadas são 

apresentadas deste modo:  

 

Dimensão virtual: Até a popularização da internet em 1996, os ambientes 
virtuais eram limitados a relações por tecnologias como telefonia, televisão, 
rádio e redes limitadas de computadores nas empresas. A internet do Século 
XXI é um gigantesco ambiente virtual onde as pessoas interagem e se 
comunicam. 
 
Dimensão mental: Processo de ideias, relações e combinações de 
conhecimentos adquiridos em nossos espaços mentais. Nessa dimensão, o 
ensinar e o aprender podem estar conectados com decisões de busca do 
autoconhecimento para a satisfação de necessidades individuais.  
 
Dimensão física: A interação individual com objetos físicos favorece o ensinar 
e o aprender. A dimensão física do ambiente educacional é reforçada por 
meio da promoção da autonomia. 
 
Dimensão Social: A interação do indivíduo se estabelece com outros 
indivíduos, podendo ou não haver a presença de objetos. Os objetivos e 
estratégias de aprendizagem são definidos no coletivo. 

 

Ter a visão sistêmica sobre a aprendizagem e suas novas vertentes é 

fundamental para estabelecer ações que norteiem um processo que permita aos 

alunos terem inúmeras possibilidade de aquisição do conhecimento. 

De acordo com Abbad et al. (2014), as pessoas aprendem constantemente, no 

dia a dia, por meio de estratégias de busca, da ajuda de outros indivíduos e de 

materiais escritos (aprendizagem informal) e, também, em ambientes estruturados 

intencionalmente para esse fim (aprendizagem formal). 
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Adicionalmente, os autores estabelecem que, para criar ambientes propícios 

ao aprendizado, é necessário promover princípios e tecnologias que facilitem a 

aprendizagem, a memorização ou a retenção e a transferência positiva para o 

trabalho. 

A figura do professor passou por modificações radicais nas últimas décadas. 

Ele não é mais visto como alguém que detém todo o conhecimento disponível na área 

em que atua.  

Na educação do século XXI, as bases do conhecimento humano estão fora dos 

espaços físicos escolares (CAMARGO; DAROS, 2018).  

Não há possibilidade de concentrar o repasse de conhecimento utilizando 

apenas os meios convencionais (CARVALHO; IVANOFF, 2010).  

Há inúmeras e novas fontes de busca de informações. Apresenta-se, assim, 

neste cenário o grande desafio dos professores e escolas do novo século: 

compreender e assimilar as mudanças; investir na criação de métodos que atraiam a 

atenção dos estudantes; e que agreguem conhecimento a eles, ofertando um valor 

adicional do que eles poderiam obter na internet (ABBAD et al., 2014). 

Refletir e reaprender a ensinar nesta nova realidade é o maior desafio para   o 

professor. Conseguir atuar de forma decisiva e influente na vida do aluno é o objetivo 

que deve orientar o planejamento didático (CAVALCANTI; FILATRO, 2018). 

Dar lógica e coerência são fatores importantes. Quando há a possibilidade de 

construir o aprendizado com significado e ligação com a realidade de quem recebe o 

conhecimento, a chance de atingir o objetivo de aprendizagem é maior.  

Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p.31) afirmam que:  

 

Aprendemos mais e melhor quando encontramos significado para aquilo que 
percebemos; somos e desejamos, quando há alguma lógica nesse caminhar 
– no meio de inúmeras contradições e incertezas -, a qual ilumina nosso 
passado e presente, bem como orienta nosso futuro.  

 

Este é o cenário que é apresentado a todos. Deste modo compreender a 

educação em um novo nível é fundamental para estabelecer um novo modelo.  

Mudar a visão paradigmática no âmbito educacional permite novas ações e 

propostas para tornar a inovação uma matéria-prima para alterações didáticas.  

Segundo Tardiff (2014), como novos saberes disponíveis, o ambiente 

educacional proporciona aos professores investirem em ações inovadoras que  
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promovam alterações significativas no processo de ensino e aprendizagem.   

Deste modo, falar de inovação é falar de formação de atitudes, destrezas e 

hábitos, manejar estratégias, prever e superar resistências, conhecer processos, 

afrontar conflitos, criar climas construtivos, etc. (CARBONELL, 2016).  

Cunha e Lucarelli (2005) concordam com esta perspectiva conceitual. As 

autoras explicam que a inovação pedagógica implica ruptura com a forma tradicional 

de ensinar e aprender, um fazer reflexivo que exige o desenvolvimento de propostas 

educativas demarcadas pela gestão participativa, a reconfiguração dos saberes nos 

espaços educativos, a reorganização da relação entre teoria e prática, a perspectiva 

orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência 

desenvolvida, a mediação e o protagonismo. 

 

2.1 Design Thinking: abordagem conceitual 

 

Os conceitos relacionados ao Design Thinking são bastante amplos e 

diversificados, pois a literatura apresenta inúmeros aspectos na abordagem, 

interpretação do tema e a abrangência que surgem no Design (BONSIEPE, 1997; 

ESCOREL, 2004; CARDOSO, 2004; DEMARCHI; FORNASIER; MARTINS, 2011; 

KRIPPENDORF, 2000; VIANNA et al., 2012; PINHEIRO; ALT, 2017).  

Adota-se, para o embasamento teórico desta pesquisa, os conceitos 

encontrados em Brown (2017), Cavalcanti e Filatro (2017), Melo e Abelheira (2015), 

Nitzsche (2012), Stickdorn e Schneider (2014) além das perspectivas disseminadas 

pela d.school da Universidade Stanford e da empresa de inovação IDEO, com ênfase 

nos conceitos de Vianna et al. 

Conforme descreve Cardoso (2004, p. 34), a origem mais remota dessa palavra 

está no latim designare, que abrange o sentido de “designar” e “desenhar”. 

O vocábulo na língua inglesa surgir em 1588 e significa “intenção, propósito, 

arranjo de elementos num dado padrão” conforme descrevem Cavalcanti e Filatro 

(2017, p. 2), com ligação do francês désigner, “designar, desenhar”. 

Melo e Abelheira (2015, p. 18) afirmam que a palavra design “(...) foi traduzida 

para o espanhol como diseño (que se refere ao design, desígnio ou à especificação), 

e não como dibujo (que se refere ao desenho ou traçado).  

Do ponto de vista histórico, a gênese do Design aconteceu na Europa em 

meados do século XVIII a partir das necessidades que a sociedade industrial teve de 
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criar ferramentas e mecanismos que permitiram estruturar o novo modelo de produção 

de objetos e informações e, dessa forma, aparece a figura do designer que trabalha 

no projeto industrial e que passa a controlar o processo que vai da concepção do 

produto ao seu uso pela população. (ESCOREL, 2000).   

Pela primeira vez na história o artesão perdeu a primazia da produção do objeto 

(DEMARCHI; FORNASIER; MARTINS, 2011). 

A trajetória do design é classificada em diversas etapas que marcaram o início 

da denominação do design em diversas áreas, de acordo com Krippendorff (2000): 

1) Design de produtos – desde a era industrial; 

2) Design de bens, informações e identidades – desde o início do 

consumismo que marcou os anos 1950; 

3) Design de interfaces – desde o início da popularização do computador 

pessoal (PC) nos anos 1970 e 1980; 

4) Design de redes de multiusuários – desde a popularização da internet 

nos anos 1990. 

5) Design de planejamentos – existe desde a segunda Guerra Mundial e, 

nos últimos anos, foi adotado na administração de empresas. 

6) Design de discursos – nasceu na década de 1950 na área da filosofia, 

mas, no campo do Design, ganhou maior notoriedade somente nos últimos anos. 

Melo e Abelheira (2015, p. 19) explicam que o campo do design evoluiu para 

diversas especializações. “São várias as áreas de atuação de um designer. O design 

gráfico e o design de produtos são as mais tradicionais e o design de interfaces foi 

concebido mais recentemente”.  

Escorel (2004) salienta que as transformações que o Design sofreu, ao longo 

das décadas, refletem as mudanças das temáticas centrais do chamado discurso 

projetual.  

Bonsiepe (1997) estabelece uma linha histórica para enfatizar as modificações 

da visão a respeito do Design. Na década de 1950 o discurso projetual se pautava na 

produtividade, na de 1960 surge uma nova cultura de produtos, na de 1970 o tema 

tecnologia apropriada aparece e exige um design próprio nos países emergentes, nos 

anos 1980 há uma crítica ao racionalismo e uma leitura simplista do funcionalismo e 

nos anos 1990, surgem questões sobre a compatibilidade ambiental e a gestão do 

design.  
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Quadro 1 – Contexto Histórico e vertentes do Design 

 

CONTEXTO HISTÓRICO VERTENTES DO DESIGN 

Era Industrial (a partir do final do século XVIII e início 

do século XIX) 

Design de Produtos e design industrial 

Início do consumismo que marcou os anos 1950 Design de bens, informações e identidades 

Popularização dos computadores pessoais (PCs) nos 

anos 1970 e 1980 

Design de interfaces 

Maior preocupação com os usuários de produtos e 

serviços a partir de 1980 

Design centrado no usuário 

Popularização da internet na década de 1990 Design de redes e multiusuários 

 

Fonte: Cavalcanti; Filatro, (2017, p. 3) 

 

De acordo com Melo e Abelheira (2015), na última década o discurso projetual 

do Design foi disseminado por outras áreas de conhecimento devido à globalização 

econômica e, portanto, a globalização das informações. 

As áreas que historicamente compartilharam conhecimentos do Design, como 

a engenharia, a arquitetura e as artes, cedem espaço para outras como a 

administração, a enfermagem, a farmácia, a educação e outras.  

Este fato é consequência das possíveis manifestações do Design em qualquer 

área do conhecimento e práxis humana (BONSIEPE, 1997).  

Desde 1919, na Alemanha quando foi criada a Escola de Arquitetura Designer 

e Artes plásticas Bauhaus1, pode-se observar a evolução do Design perpassando por 

diversas eras da História desde seu nascimento na era da Revolução Industrial 

passando pela era do conhecimento e se encontrando hoje numa nova era de 

transição onde a economia colaborativa e a era da essência estão cada vez mais 

fortes, pelo aumento da necessidade de apresentar soluções customizadas que 

                                                      
1 Criada com a fusão da Academia de Belas Artes com a Escola de Artes Aplicadas de Weimar, 
Alemanha, a nova escola de artes aplicadas e arquitetura traz na origem um traço destacado de seu 
perfil: a tentativa de articulação entre arte e artesanato. Ao ideal do artista artesão defendido por 
Gropius soma-se a defesa da complementaridade das diferentes artes sob a égide do design e da 
arquitetura. O termo bauhaus - haus, "casa", bauen, "para construir" - permite flagrar o espírito que 
conduz o programa da escola: a idéia de que o aprendizado e o objetivo da arte ligam-se ao fazer 
artístico, o que evoca uma herança medieval de reintegração das artes e ofícios. Ela é oficialmente 
fechada em 1932 e, após uma tentativa frustrada de recomposição em Berlim, encerra suas atividades, 
por determinação dos nazistas, em 1933. 
Fonte: BAUHAUS. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 
Cultural, 2018.  
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo368/bauhaus>. Acesso em: 27 de maio. 
2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
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 atendam o maior número de pessoas possível.  

A Bauhaus é considerada por muitos autores a primeira escola formal de design 

no mundo e influencia a área até os dias de hoje.  

Segundo Melo e Abelheira (2015, p. 17), “o estilo “Bauhaus” primava pela 

funcionalidade, tanto na arquitetura quanto na criação de bens de consumo, 

eliminando a ornamentação gratuita [...]”. Cabe ressaltar que, de forma alguma, a 

ausência de ornamentação significava descompromisso com a estética (MELO; 

ABELHEIRA, 2017).  

Os autores Pinheiro e Alt apresentam esta visão sobre o estilo da Bauhaus: 

 

A Bauhaus condenava a arte pela arte, estimulava a criação funcional. A 
escola se posicionou contra alguns artistas da época que se recusavam a 
aceitar as mudanças do mundo moderno. E propôs a ideia de que era 
possível harmonizar o processo de produção em massa com a criatividade. 
Uma das maiores contribuições da Bauhaus foi a incorporação do Design no 
processo de produção em massa, que trouxe para a indústria o novo ponto 
de vista mais humanístico. (PINHEIRO; ALT, 2017, p. 31) 

 

Melo e Abelheira (2015, p. 17) asseveram que “(…) o foco da Bauhaus era a 

adaptação dos produtos às pessoas, considerando as tecnologias de produção 

disponíveis à época”.  

Com o passar das décadas, surgiu o termo Design Thinking. Na última década 

e meia, segundo Lloyd (2013), a inovação e criatividade no âmbito empresarial, 

permitiram que os métodos de design sejam utilizados por equipes multidisciplinares 

na busca por soluções para problemas complexos encontrados no âmbito social, 

educacional, mercadológico, profissional, entre outros. 

Pinheiro e Alt (2017, p. 5) comentam que “numa tradução grosseira, Design 

Thinking significa o jeito de pensar do designer”.  

 

O Design Thinking começa com habilidades que os designers têm aprendido 
ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a correspondência 
entre as necessidades humanas com os recursos técnicos disponíveis 
considerando as restrições práticas dos negócios (BROWN, 2017, p.3). 

 

Para Stickdorn e Schneider (2014, p. 143) afirmam que o Design Thinking leva 

em conta as experiências do usuário com uma diversidade de funcionalidades “várias 

ferramentas foram desenvolvidas para apoiar as experiências como ponto de partida 

para o design”. 



34 

 

Cavalcanti e Filatro (2017, p. 22) destacam que, embora a expressão Design 

Thinking (ou pensamento projetual) “(...) faça parte de um processo histórico de 

construção por parte de autores e profissionais [...], Peter Rowe2 (1987) foi o primeiro 

autor a publicar um livro totalmente dedicado ao tema”. 

De acordo com Cavalcanti e Filatro (2017, p. 23), Richard Buchanan3 e Donald 

Norman 4  também fizeram importantes contribuições para o estudo do Design 

Thinking, expandindo o conceito a níveis nunca vistos anteriormente.  

Depois de Norman e outros autores, o Design foi se reconstruindo e ganhando 

novas configurações, se aproximando de forma definitiva das funções humanas e do 

ambiente, criando relação com os desejos e necessidades. Criou-se o chamado 

redesign de espaços físicos e virtuais (CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 23).  

Em meados da década de 1990, um outro nome ganha destaque ao apresentar 

o Design como uma forma de atender a demandas e necessidades humanas. 

O professor Klaus Krippendorff5 cria o modelo conceitual denominado HCD 

(Human Centered Design), traduzido para a língua portuguesa como DCSH (Design 

Centrado no Ser Humano).  

                                                      
2 Peter Rowe atuou como diretor da Escola de Design de Harvard entre 1922 e 2004 e foi diretor do 

Departamento de Design e Planejamento Urbano na mesma instituição entre 1988 e 1992. Sua 

produção está centrada em interpretação cultural e design, desenvolvimento econômico e urbanismo, 

moradia e sustentabilidade. Sua obra Design Thinking (1987) é uma obra essencial para compreender 

o processo de Design Thinking. Fonte: CAVALCANTI, Carolina C.; FILATRO, Andrea Cristina; Design 

Thinking. Na Educação Presencial, a Distância e Corporativa.  2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017.  

3 Richard Buchanan é professor de Design, Administração e Sistemas da Informação na Weatherhead 

School of Management, da Case Western Reserve University, desde 2006. Sua obra principal é: 

Wicked problems in design thinking. Design Issues. 1992. Fonte: CAVALCANTI, Carolina C.; FILATRO, 

Andrea Cristina; Design Thinking. Na Educação Presencial, a Distância e Corporativa.  2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

4 Donald A. Norman é professor emérito de Ciência Cognitiva na Universidade da Califórnia e leciona 

também na Universidade Northwestern e Universidade de Stanford. Sua obra O Design do dia a dia. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2006. É considerada a bíblia do design centrado no usuário e do design de 

interação. Fonte: CAVALCANTI, Carolina C.; FILATRO, Andrea Cristina; Design Thinking. Na 

Educação Presencial, a Distância e Corporativa.  2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

5 Professor Emérito de Comunicação da Annanberg School for Communication da Universidade da 
Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em 1954, graduou-se em Engenharia na Alemanha pela State 
Engineering School Hannover e em Design, em 1961, pela Escola de Design de Ulm. Ingressou na 
carreira acadêmica em 1964 e, na década de 1990, a temática do design centrado no ser humano 
começou a aparecer em suas publicações. Sua principal contribuição é a proposta de que o design 
seja baseado em características, desejos e necessidades humanas. Fonte: CAVALCANTI, Carolina C.; 
FILATRO, Andrea Cristina; Design Thinking. Na Educação Presencial, a Distância e Corporativa.  2 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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Pela sua relevância, destacaremos de forma mais abrangente esta metodologia 

que é embasada em métodos e modelos.  

Conforme explicam Cavalcanti e Filatro (2017, p. 24), acerca do conceito:  

 

Este se ocupa da maneira como os indivíduos veem e interpretam artefatos, 
bem como convivem com eles – ou seja, qualquer coisa que possa ser 
projetada por um designer, como produtos tangíveis, informações, 
identidades e marcas. 

 

De modo sucinto, Cavalcanti e Filatro (2017, p. 24), destacam que o “HCD está 

embasado em métodos e modelos que enfatizam, comunicam, estimulam e explicitam 

as características, capacidades e comportamentos inerentes ao ser humano”.  

Segundo Giacomin (2012), o DCSH possui inspirações em diversas bases 

científicas tais como ergonomia, ciência da computação e inteligência artificial, sendo 

baseado em técnicas que comunicam, interagem, enfatizam e estimulam o 

envolvimento de pessoas obtendo assim o entendimento de desejos, necessidades e 

experiências, que normalmente transcendem a própria percepção dessas pessoas. 

Brown (2008) mostra que a inovação juntamente com os negócios e a 

tecnologia devem ser um fator relacionado às preferências, comportamento e 

necessidades humanas e estes são premissas relacionadas ao HCD.  

A IDEO, fundada por David Kelley6, foi uma das empresas responsáveis por 

modificar o modo como o mundo corporativo passou a ver no conceito do Design 

Thinking, novas opções para o atendimento dos desejos e necessidades humanas 

(NITZSCHE, 2012). 

Os especialistas da IDEO utilizaram os conceitos do DCSH em diversas 

organizações públicas e privadas.  

A partir destas experiências e projetos, foi idealizado um Manual denominado 

“Human Centered Design – Kit de Ferramentas” onde são abordados os conceitos e 

ferramentas que podem ser aplicados com o uso desta metodologia que possui um 

alto grau de importância na disseminação dos conceitos do Design Thinking.  

O trabalho colaborativo com Design Thinking inicia-se com a aplicação da 

primeira lente que é o desejo das pessoas. 

                                                      
6 Engenheiro com Mestrado em Stanford na área de Design. Em 1991, fundou a IDEO, uma empresa 
que desenvolve produtos, processos e serviços centrados no usuário. A IDEO, conta ainda com seu 
irmão Tom Kelley e Tim Brown que divulgam a metodologia do Design Thinking no mundo todo. Fonte: 
CAVALCANTI, Carolina C.; FILATRO, Andrea Cristina; Design Thinking. Na Educação Presencial, a 
Distância e Corporativa.  2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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 Uma vez identificado o desejo, cabe aplicar as lentes de praticabilidade (o que 

é possível técnica e organizacionalmente?) e viabilidade (o que é viável 

financeiramente?) 

O Design centrado no ser humano baseia-se na pesquisa-ação participativa, 

indo além do envolvimento do participante e produzindo soluções para os problemas, 

em vez de apenas documentá-los.  

O que distingue o Design centrado no ser humano de outras abordagens de 

solução de problemas é seu foco obsessivo na compreensão da perspectiva da 

pessoa que experimenta um problema, suas necessidades e se a solução projetada 

para elas está realmente atendendo às suas necessidades de forma eficaz ou não.  

Na melhor das hipóteses, as pessoas que mais enfrentam um problema são 

uma parte constante do processo de design e, quando possível, passam a fazer parte 

da própria equipe de projeto. 

O processo tem a base no conceito das 3 lentes que ajudam a encontrar 

soluções de impacto para problemas complexos. 

Na visão de Brow (2017), as três lentes do HCD podem ser entendidas como 

restrições, sem as quais o design não pode ser criado.  

De forma resumida o processo das três lentes é desenvolvido de forma 

planejada e sistemática. 

A primeira lente refere-se ao Desejo do usuário, começando pelas pessoas 

para as quais se está criando a solução, procurando ouvir e entender o que elas 

querem.  

Durante as várias etapas do processo de design, deve-se enxergar o mundo 

através desta lente. 

A partir da identificação do desejo do usuário, começa-se a examinar as 

soluções através das lentes da praticabilidade e da viabilidade, que vão ser utilizadas 

nas fases finais do processo.  

A partir da identificação do desejo do usuário, começa-se a examinar as 

soluções através das lentes da praticabilidade e da viabilidade, que vão ser utilizadas 

nas fases finais do processo (Figura 2). 
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Figura 2 – As 3 Lentes do Human Centered Design 

 

Fonte: HCD- Kit de Ferramentas IDEO (2009, p. 6). 

 

Após a definição das lentes que devem ser consideradas para obter as 

soluções, são apresentadas três etapas do processo de estratégia do HCD: Ouvir 

(Hear), Criar (Create) e Implementar (Deliver) (CAVALCANTI, FILATRO, 2017). 

Chaves, Bittencourt e Taralli (2013) sintetizam as três etapas como: 

 

Ouvir - O ato de projetar soluções inovadoras e relevantes, que atendam às 
necessidades das pessoas, começa com o entendimento de suas 
necessidades, expectativas e aspirações para o futuro. Essa etapa diz 
respeito a como abordar as pessoas em seus próprios contextos para 
entender em profundidade os seus problemas.   
 
Criar - Para transformar pesquisas em soluções para o mundo real, é preciso 
passar por um processo intermediário de síntese e interpretação. Isso requer 
filtrar e selecionar a informação, traduzindo insights sobre a realidade atual 
em oportunidades para o futuro. Esta é a parte mais abstrata do processo, 
quando se deve transformar necessidades concretas dos indivíduos em 
insights mais gerais sobre a população e modelos de sistemas. Com as 
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oportunidades definidas, deverá ser adotado um ponto de vista generativo 
para criar centenas de soluções em brainstorms e rapidamente converter 
algumas delas em protótipos. Durante esta fase, as soluções são criadas 
somente com o filtro do Desejo, conforme definido, em mente.  
 
Implementar - Essa fase desafiará a equipe a criar os elementos 
necessários para que a solução tenha sucesso e para monitorar o seu 
impacto. Durante as fases do projeto será comum aos membros da equipe 
passarem do abstrato ao concreto e vice-versa até atingirem o resultado 
final. 

 

Chaves, Bittencourt e Taralli (2013), esclarecem que a metodologia pode ser 

utilizada em vários campos, incluindo ciências sociológicas e tecnologia. Tem sido 

notada por sua capacidade de considerar as funções de dignidade humana, acesso e 

capacidade ao desenvolver soluções focadas no usuário. Esta múltipla aplicabilidade 

permite que as fases sejam concretizadas de acordo com as especificidades do 

projeto e necessidades dos usuários.  

É essencial ficar atento ao desenvolvimento das fases para ajustar quaisquer 

problemas que surjam e possam ser solucionados de forma antecipada. 

Chaves, Bittencourt e Taralli (2013), salientam que, como as pessoas usam e 

interagem com quaisquer soluções, os passos devem ser tomados pela equipe para 

monitorar seu efeito.  

Esse monitoramento deve ser qualitativo e quantitativo. As informações 

coletadas nesse período são então realimentadas para iniciar o processo de design 

novamente para iterar e evoluir as soluções encontradas durante o processo de 

desenvolvimento do projeto (Figura 3).  

 
Figura 3 - Processo HCD: emprego do pensamento abstrato/concreto nas etapas 

 
Fonte: HCD- Kit de Ferramentas IDEO (2009, p. 7). 
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Cavalcanti e Filatro (2017), salientam, que o HCD é uma das abordagens a 

respeito do design mais conhecidas no Brasil, especialmente no campo da 

Administração.  

Ad.school (Hasso Plattner Institute of Design at Stanford)7 apresenta também 

uma visão consolidada em um guia, denominado Bootcamp Bootleg, com ferramentas 

adotadas no Design Thinking, cuja influência no mundo corporativo rivaliza com o 

HCD (CAVALCANTI; FILATRO, 2017).  

Cavalcanti e Filatro (2017, p. 36) destacam que o Bootcamp Bootleg parte da 

premissa de que “(...) um problema nunca deve ser aceito da forma como é 

apresentado [...] deve-se adotar um ‘modo de pensar’, [...] que fundamenta o trabalho 

colaborativo do DT”.  

Este modo de pensar é resumido nas premissas a seguir: 

 

⚫ O DT é uma abordagem centrada no ser humano; 
⚫ O DT é orientado à ação; 
⚫ O DT é orientado à colaboração; 
⚫ O DT é orientado à cultura de prototipagem; 
⚫ O DT é orientado à demonstração de ideias; 
⚫ O DT é orientado à atuação cíclica no processo (CAVALCANTI; 
FILATRO, 2017). 

 

A d. School (2011) apresenta em seu guia disponível no site da Universidade 

de Stanford8, as cinco etapas para a execução do Design Thinking: empatia, definir, 

idear, prototipar e testar.  

As etapas são apresentadas de forma cíclica, e não linear, refletindo o 

momento do desenvolvimento pelo time do projeto, alternando as partes abstratas e 

concretas. 

d.School (2011) se concentra em aprender fazendo. Os alunos definem os 

problemas e mergulham no campo, desenvolvendo empatia pelas pessoas que 

projetam, ao mesmo tempo em que descobrem necessidades humanas reais que 

podem ser abordadas de maneiras concretas e significativas. 

                                                      
7 Foi fundada com o objetivo de disseminar a abordagem e a metodologia usadas na disciplina ME310 
a um número maior de alunos e interessados. Logo se tornou um dos programas mais populares da 
Universidade de Stanford. Fonte: CAVALCANTI, Carolina C.; FILATRO, Andrea Cristina; Design 
Thinking. Na Educação Presencial, a Distância e Corporativa.  2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

8 Disponível em: <http: dschool.edu/wp-content/uploads/2011/03/BootcapmpBootleg2010v2SLIM.pdf. 

Acesso em: 14.jun.2017. 
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Os alunos passam para a iteração e desenvolvem uma variedade inesperada 

de soluções possíveis, com as quais criam protótipos para serem levados de volta ao 

campo e testados. O viés desse tipo de treinamento é para ação, reflexão e 

descoberta pessoal. A experiência é medida por iteração que leva a insights e 

soluções. 

A Figura 4, a seguir, ilustra como o processo de Design Thinking é conduzido 

na d.school de Stanford, composto por etapas cíclicas e não lineares. A figura também 

indica os momentos em que o pensamento concreto e o abstrato são adotados pelos 

autores do projeto (D.SCHOOL, 2011) ao longo do processo. 

 

Figura 4 – Processo DT segundo abordagem da d.school de Stanford para o Bootcamp Bootleg 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Steinbeck (2011) e D.SCHOOL (2011). 

 

Após a análise dos dois modelos HCD Toolkit da IDEO e o Bootcamp Bootleg 

da d.school, conclui-se que eles descrevem rapidamente o processo de Design 

Thinking e partem para a proposição de métodos e ferramentas que podem ser 

adotados pelas equipes de trabalho, segundo demandas e especificidades de cada 

projeto, observadas a realidade em que estão situados.  

As duas metodologias apresentam algumas diferenças processuais mais 

marcantes em relação ao processo de Design Thinking conforme seu 

desenvolvimento teórico.  

O HCD Toolkit descreve que a criação de protótipos deve ter início na etapa 

criar (create) e estende-se até a etapa implantar (deliver).  

O Bootcamp Bootleg preconiza a preparação e testagem com protótipos nas 

etapas prototipar e testar. 
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Quadro 2 – Articulações das etapas do DT segundo o HCD Toolkit e o Bootcamp Bootleg 

HCD TOOLKIT OUVIR CRIAR ENTREGAR 

BOOTCAMP 

BOOTLEG 

ENTENDER E 

OBSERVAR 

DEFINIR E IDEAR PROTOTIPAR E 

TESTAR 

 
Fonte: Cavalcanti; Filatro, (2017, p. 41) adaptado pelo autor. 

 

Entender o Design Thinking na estrutura teórica é um desafio para sua 

definição.  

Pinheiro e Alt (2017, p. 5) descrevem que “mais do que uma metodologia, 

Design Thinking é um novo jeito de pensar e abordar problemas. Um novo modelo 

mental”. 

Welsh e Dehler (2012) estabelecem que o Design Thinking é uma abordagem 

usada para solução de problemas complexos e que coloca o ser humano no centro 

do processo de solução.  

De acordo com Plattner, Meinel e Leifer (2011), o Design Thinking parte de uma 

perspectiva multidisciplinar embasada em princípios de engenharia, design, artes, 

ciências sociais e descobertas do mundo corporativo. 

Com o advento da utilização e apropriação do conceito do Design Thinking em 

outras áreas, diversas instituições de ensino em vários países criaram projetos para 

a disseminação das técnicas e ferramentas.  

 

A Universidade de Stanford, dentre outras instituições de destaque, como o 
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, em Boston, e a Universidade 
de Potsdam, em Berlim) também utiliza o DT como estratégia de ensino-
aprendizagem e construção do conhecimento pelo desenvolvimento de 
projetos colaborativos (CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 27). 

 

O cenário no país modificou-se a partir de 2009, quando as universidades 

iniciaram um movimento de criação de diversos projetos ligados ao Design Thinking:  

 

No Brasil, em 2009, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 
ofertou os primeiros cursos com a abordagem do Design Thinking. Em 2010, 
a Escola de Artes, Ciências e Humanidade (EACH) da Universidade de São 
Paulo (USP) criou o Laboratório de Design, Inovação e Criatividade (d-USP 
Leste) [...] Em 2013, docentes da Faculdade de Administração, Economia e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP) criaram o 
laboratório de inovação Design Lab (CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 28). 

 

Na região do Vale do Paraíba, na cidade de Lorena, o UNIFATEA oferta um  
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dos primeiros programas de especialização Strictu Sensu do Brasil, o Mestrado 

Profissional em Design, Tecnologia e Inovação PPG-DTI, onde o conceito é abordado 

em diversas disciplinas. A instituição também mantém o curso de graduação em 

Design.  

O tema também ganhou corpo nos últimos anos na pesquisa acadêmica 

nacional. O primeiro artigo sobre Design Thinking foi publicado em 2009 e o primeiro 

workshop ocorreu em Porto Alegre no ano de 2010. (NITZSCHE, 2012). 

De acordo com o que preconizam os autores Cavalcanti e Filatro (2017, p. 28), 

“o crescimento das pesquisas acadêmicas sobre DT no campo da educação revela 

que essa abordagem tem sido adotada em instituições educacionais para inovar, 

resolver problemas e como estratégia de aprendizagem”.  

Para Pinheiro e Alt (2017, p. 5), o Design Thinking ganhou corpo e demonstra 

que sua versatilidade permite diversas aplicações:  

 

(...) a ideia de que essa abordagem, centrada nas pessoas pode ser aplicada 
a organizações empresariais, sistemas de atendimento, métodos de 
educação, sistemas políticos, modelos de ajuda humanitária, sistemas de 
transporte, serviços de varejo e relações sociais – enfim, tudo isso pode ser 
transformado para melhor com a ajuda do Design Thinking (PINHEIRO; ALT, 
2017, p.05-06).  

 

As diversas funcionalidades do Design Thinking propõem além da versatilidade 

no pensamento projetual um equilíbrio entre a intuição e análise.  

Esta característica pode ser fundamental para auxiliar na formulação de 

soluções centradas no ser humano, sem o risco de descartar nenhuma ideia, que com 

um estudo mais elaborado poderia gerar inovação em vários níveis.  

A metodologia estimula a criação de ideias vindas de todas as partes, sem 

julgamento, ao mesmo tempo em que enxerga também as necessidades de testar o 

tempo todo, de experimentar, de verificar se a ideia dará certo ou não (MELO; 

ABELHEIRA, 2015, p. 33).  

 

2.1.1 Pensamento Projetual e as fases do Design Thinking 

 

Tim Brown, Chief Executive Officer (CEO) da IDEO, em seu livro Design 

Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias, faz a 

distinção entre o design tradicional do chamado pensamento projetual (design  
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thinking). 

Brown (2017), esclarece que o primeiro é restrito somente aos profissionais do 

setor da indústria de design (design gráfico, industrial, digital etc.), enquanto que o 

pensamento projetual é a aplicação do processo de design na construção de soluções 

que sejam desejáveis para as pessoas, tecnicamente possíveis e rentáveis para o 

negócio.  

O pensamento projetual pode ser utilizado por qualquer pessoa que pense 

como um designer em áreas de negócios ou na resolução de problemas que 

tradicionalmente o design não cobre (BROWN, 2017).  

Esse pensamento projetual permite inúmeras configurações para adaptar 

produtos e serviços. 

 

O pensamento projetivo pode ser caracterizado por um conjunto de 
fundamentos, como profissionais preocupados com a concepção ou a 
invenção de novos produtos, exploração de múltiplas possibilidades para 
solução de problemas, criação de um conceito para o produto que será 
desenvolvido e testado, utilização de um processo não linear e iterativo de 
desenvolvimento de soluções, avaliação do valor objetivo dos requisitos 
indicando se o projeto deverá seguir adiante para ser testado como 
protótipos, entre outros (DE SOUZA, 2016, p. 72). 
 

 

Desta forma, é possível incrementar os processos, indo além da ideia 

convencional da inovação incremental.  

De acordo com Brown (2017, p.39), “a evolução do design ao design thinking é 

a história da evolução da criação de produtos à análise da relação entre pessoas e 

produtos, e depois para a relação entre pessoas e pessoas”.  

Para Lockwood (2010), o Design Thinking é a reunião de três qualidades: 

pensamento, raciocínio e pesquisa, cujo objetivo é envolver os consumidores, os 

designers e os empresários em um processo de integração, o qual pode ser aplicado 

a produtos, serviços e projetos.  

Dentro de um cenário cada vez mais desafiador e volátil, as organizações 

demandam que seus complexos problemas sejam resolvidos cada vez com mais 

agilidade e eficácia, vislumbrando projetos que possam atender com muita empatia 

as demandas de todos os stakeholders do processo. 

Reunindo os conceitos de design e projeto, temos em comum a definição do 

Design Thinking assim, sendo do ponto de vista do design, um projeto deve ser 
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desejável para o meio social, atendendo as reais necessidades do usuário, mas não 

pode jamais deixar de lado sua viabilidade técnica e sua rentabilidade financeira. 

 

Figura 5 – Os fundamentos do Design Thinking 

 

 

Fonte: Pinheiro; Alt (2017, p. 41) 

 

A definição de Design Thinking tem como foco o bem-estar das pessoas e, 

por meio de pesquisas relacionadas aos fatores que afetam esse bem-estar, procura 

soluções inovadoras para os problemas encontrados (VIANNA et al., 2012). 

Entender o Design Thinking como processo é uma variável que pode gerar 

resultados satisfatórios.  

De acordo com Liedtka e Ogilvie (2015), o Design Thinking aborda quatro 

questões fundamentais, que representam respectivamente os quatro estágios do 

processo: O que é? E se?, O que surpreende? e O que funciona? 

 

O que é: marca o início do projeto e tem como objetivo enquadrar a realidade 
vigente da situação a ser explorada; 
E se: imagina de forma altamente criativa um novo futuro para a situação 
levantada no estágio anterior, criando conceitos potenciais para criação de 
valor; 
O que surpreende: testa os conceitos e as possibilidades geradas e escolhe 
àquelas que realmente surpreendem e são viáveis para o negócio; 
O que funciona: coloca as ideias no mercado para verificar quais tem 
aderência e geram valor para o cliente. É a principal diferença entre invenção 
e inovação. 

 

Um outro fator preponderante para estabelecer o processo do Design 

Thinking de forma eficaz é ficar atento às restrições que se impõe para evitar que o  
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projeto se perca.  

Brown (2017, p.21), ressalta que “o projeto é o veículo que transporta uma 

ideia do conceito à realidade”. 

Compreender estas restrições e até procurá-las, faz parte do fundamento do  

Design Thinking. Brown (2017) destaca que há três critérios de restrições: 1. 

Praticabilidade – diz respeito a funcionalidade no futuro; 2. Viabilidade – o que tem 

grandes chances de virar parte de um negócio virtuoso; e 3. Desejabilidade – o que 

tem pertinência para as pessoas (Figura 6). 

 

Figura 6 – As premissas do design Thinking 

 

 

Fonte: Brown (2017, p. 19). 

 

Brown (2017) ressalta que não entender como os critérios de restrições 

podem auxiliar o desenvolvimento do projeto é extremamente prejudicial às 

potencialidades do produto ou serviço. O autor entende que a Praticabilidade, 

Viabilidade e Desejabilidade estão ligadas ao sucesso ou fracasso do projeto, 

quando se imagina o método do design agindo para permear a criação de 

produtos/serviços que realmente estejam focados no usuário.  

Um projeto baseado no Design Thinking se desenvolve partir de um modelo 

indutivo, não linear, que guia os profissionais criativos (entende-se como designers, 

design thinkers, arquitetos e afins) a potencializar seus conhecimentos em várias 

esferas concomitantemente (LIEDTKA; OGILVIE, 2015).  
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O Design Thinking trabalha com a busca dos desejos e necessidades dos 

usuários. Encontrar soluções para os problemas é o foco principal da metodologia. 

Um projeto baseado no Design Thinking se desenvolve partir de um modelo 

indutivo, não linear, que guia os profissionais criativos (entende-se como designers, 

design thinkers, arquitetos e afins) a potencializar seus conhecimentos em várias 

esferas concomitantemente (LIEDTKA; OGILVIE, 2015).  

Retomando, o Design Thinking trabalha com a busca dos desejos e 

necessidades dos usuários.  

Encontrar soluções para os problemas é o foco principal da metodologia e sua 

estrutura de desenvolvimento é dividida em etapas.  

Para compreensão do processo, neste item serão demonstradas as etapas do 

Design Thinking propostas por Vianna et al. (2012).  

Conforme Vianna et al. (2012), são três etapas: Imersão, Ideação e 

Prototipação, além da Análise e Síntese, que podem ser realizadas em todas as fases. 

Imersão é a primeira fase do processo clássico do Design Thinking. 

De acordo com Viana et al. (2012, p. 21), “nesse momento a equipe de projeto 

aproxima-se do contexto do problema, tanto do ponto de vista da empresa (o cliente) 

quanto do usuário final (o cliente do cliente) ”.  

Pinheiro e Alt (2017), e Brown (2017) salientam que o processo de imersão é 

baseado na observação de determinado grupo de pessoas, priorizando-se a 

qualidade e não a quantidade da amostra.  

 

Figura 7 - Processo visual da Imersão. 

 

 

Fonte: Vianna et al., (2012, p. 23) 
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Pinheiro e Alt (2017) e Brown (2017), destacam que o processo de imersão é 

baseado na observação de determinado grupo de pessoas, priorizando-se a 

qualidade e não a quantidade da amostra.  

Brown (2017) afirma que um outro critério importante é a escolha de usuários 

externos, com opiniões e atitudes bem definidas a respeito do que se está tentando 

compreender.  

Essa interação dos usuários externos com o público interno ajuda na resolução 

dos problemas e na compreensão de novos serviços que podem ser criados com 

trocas de experiências que vão gerar soluções para os problemas.  

A imersão apresenta duas etapas distintas: 

 

A imersão pode ser dividida em duas etapas: Preliminar e 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 (VIANNA, et al., 2012, p.22). 

 

Vianna et al. (2012, p. 23) orientam que “fazem parte da imersão Preliminar, o 

reenquadramento, a Pesquisa Exploratória e a Pesquisa desk”.  

Vianna et al. (2012, p. 24) apresentam a seguinte definição para o 

reenquadramento: 

 

É examinar problemas ou questões não resolvidas em uma 
empresa sob diferentes perspectivas e diversos ângulos, 
permitindo, assim, desconstruir crenças e suposições dos 
atores (stakeholders), e quebrar seus padrões de 
pensamento, ajudando-os a mudar paradigmas dentro da 
empresa e, com isso, dar o primeiro passo para alcançar 
soluções inovadoras. 

 

Após a realização do enquadramento, o processo segue para a fase seguinte: 

a pesquisa exploratória.  

 

É a pesquisa de campo preliminar que auxilia a equipe no entendimento do 
contexto a ser trabalhado e fornece insumos para a definição dos perfis de 
usuários, atores e ambientes ou momentos do ciclo de vida do 
produto/serviço que serão explorados na Imersão em Profundidade. Ajuda 
também na elaboração dos temas a serem investigados na Pesquisa Desk 
(VIANNA et al., 2012, p. 28). 

 

Qual a finalidade da utilização da Pesquisa Exploratória? Para propiciar a 

familiarização dos membros da equipe com as realidades de uso dos produtos e  
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serviços que serão explorados ao longo do projeto.  

Essa aproximação com os usuários finais e atores do contexto fornece um 

maior conhecimento de suas demandas e necessidades latentes, processo esse que 

possibilita a elaboração de um protocolo de pesquisa mais assertivo para que sejam 

capturados insights relevantes na fase de imersão em Profundidade (VIANNA et al.,  

2012, p. 28). 

A pesquisa Desk é de grande valia para o embasamento de informações e 

checagem de dados para a fundamentação de um trabalho.  

Vianna et al. (2012, p. 32) enfocam o conceito: 

 

É uma busca de informações sobre o tema do projeto em fontes 
diversas (websites, livros, revistas, blogs, artigos, entre outros). O 
nome Desk origina-se de desktop, e é utilizado porque a maior parte 
da pesquisa secundária realizada atualmente tem com base 
referências seguras da internet. 

 

Nesse sentido, Vianna et al. (2012, p. 33) salientam que “o crucial da Pesquisa 

Desk é a vontade do pesquisador de achar coisas novas e interessantes”.  

Além disso, é imprescindível estar atento para possíveis conexões e inter-

relações entre os temas”. 

A pesquisa Desk é dividida em duas partes: 

 

Pesquisa Primária - É a pesquisa cujos dados são coletados diretamente da 

fonte de informação. Por exemplo, quando se realiza uma entrevista para entender o 

que o indivíduo pensa, sente e faz (VIANNA et al., 2012, p. 33). 

 

Pesquisa Secundária - Aquela pesquisa que é realizada com fontes de 

informação que já foram previamente publicadas por terceiros. Por exemplo, quando 

se lê em uma revista, jornal ou na internet uma entrevista já realizada anteriormente 

(VIANNA et al., 2012, p.33). 

O processo apresenta, num segundo momento, a imersão em profundidade 

que contextualiza com maior peso e busca analisar as pessoas sobre quatro tipos de 

levantamentos de informação:  

 

1) O que as pessoas falam? 
2) Como agem?  
3) O que pensam? e  
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4) Como se sentem?.  
A ideia é identificar comportamentos extremos e mapear seus padrões e 
necessidades latentes (VIANNA et al., 2012, p. 36).  

 

Na fase de imersão profunda existem diversas técnicas que podem ser 

aplicadas na realização da pesquisa.  

As principais estão detalhadas a seguir: 

 

Quadro 3 – Principais técnicas da fase da Imersão Profunda 

 

 

ENTREVISTAS 

 

A entrevista é um método que procura, em uma conversa 

com o entrevistado, obter informações através de 

perguntas, cartões de evocação cultural, dentre outras 

técnicas. As informações buscadas permeiam o assunto 

pesquisado e os temas centrais da vida dos entrevistados. 

 

 

 

CADERNOS DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

Os cadernos de sensibilização são uma forma de obter 

informações sobre pessoas e seus universos, utilizada 

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. Ao contrário de uma 

abordagem de observação direta e presencial, esta 

técnica permite que o próprio usuário faça o relato de 

suas atividades, no contexto de seu dia a dia. 

 

 

SESSÕES GENERATIVAS 

 

É um 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. 

Visa entender o que sabem, sentem e sonham, muitas 

vezes de maneira tácita e latente. 

 

 

 

UM DIA NA VIDA 

 

É uma simulação, por parte do pesquisador, da vida de 

uma pessoa ou situação estudada. Ou seja, membros 

da equipe de projeto assumem o papel do usuário e 

passam um período de tempo (que pode ser mais do 

que um dia, dependendo do desenrolar do tema) agindo 

sob um diferente ponto de vista e interagindo com os 

contextos e pessoas com os quais se estaria 

confrontado no dia a dia. 

 

 

 

SOMBRA 

 

É o acompanhamento do usuário (ou outro ator do 

processo) ao longo de um período de tempo que inclua 

sua interação com o produto ou serviço que está sendo 

analisado. Enquanto “sombra”, o pesquisador não deve 

interferir na ação do usuário, apenas observá-lo. 

 

Fonte: Vianna et al. (2012), adaptado pelo autor. 



50 

 

 

Após levantamentos de dados obtidos na fase de imersão com as entrevistas 

e o grupo focal, é imprescindível realizar a análise e síntese dos dados coletados.  

No entendimento de Vianna et al. (2012, p. 65), tal fase permite analisar os 

resultados que “(...) são organizados de maneira a obter-se padrões e a criar desafios 

que auxiliem na compreensão do problema”.  

Seguindo o cronograma estabelecido passa-se à fase da Ideação.  

Vianna et al. (2012, p. 100) definem o conceito:  

 

A fase de ideação geralmente se inicia com a equipe de 
projeto realizando Brainstormings (uma das técnicas de 
geração de ideias mais conhecidas) ao redor do tema a ser 
explorado e com base nas ferramentas. Em seguida, monta-
se uma ou mais sessões de cocriação com usuários ou equipe 
da empresa contratante, dependendo da necessidade do 
projeto. 

 

Nesta fase, o intuito é gerar ideias inovadoras para o tema do projeto e buscar 

soluções criativas que estejam de acordo com o contexto apresentado na imersão. 

Vianna et al. (2012, p. 102) explicam que “(...) é importante que haja variedade 

de perfis de pessoas envolvidas no processo de geração de ideias (...)”. 

Na fase da Ideação, utiliza-se diversas ferramentas e equipes com perfis 

diferentes para afinar a compreensão do problema e do cliente, o que é plenamente 

justificável na abordagem do Design Thinking cujo foco é o usuário e suas 

necessidades.  

Para Stickdorn e Schneider (2014, p. 38), “a intenção inerente de um serviço é 

atender às necessidades do usuário e, consequentemente, ser utilizado com 

frequência e recomendado com sinceridade”. 

Entre as ferramentas utilizadas nesta fase destacam-se:  

Brainstorming - é uma técnica para estimular a geração de um grande número 

de ideias em um curto espaço de tempo.  

Normalmente realizado em grupo, é um processo criativo conduzido por um 

moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e estimular a 

criatividade sem deixar que o grupo perca o foco (VIANNA et al., 2012, p. 101). 

Workshop de Cocriação - É um encontro organizado na forma de uma série de 

atividades em grupo com o objetivo de estimular a criatividade e a colaboração, 

fomentando a criação de soluções inovadoras.  
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Geralmente, são convidadas as pessoas que podem ter envolvimento direto ou 

indireto com as soluções que estão sendo desenvolvidas, ou seja, o usuário final, os 

funcionários da empresa que demanda o projeto e a equipe que atua como facilitadora 

da dinâmica (VIANNA et al., 2012, p. 105). 

Cardápio de Ideias - um catálogo apresentando a síntese de todas as ideias 

geradas no projeto.  

Pode incluir comentários relativos às ideias, eventuais desdobramentos e 

oportunidades de negócio (VIANNA et al., 2012, p. 109). 

Matriz de Posicionamento - uma ferramenta de análise estratégica das ideias 

geradas, utilizada na validação destas em relação aos Critérios Norteadores, bem 

como às necessidades das Personas criadas no projeto.  

O objetivo deste recurso é apoiar o processo de decisão, a partir da 

comunicação eficiente dos benefícios e desafios de cada solução, de modo que as 

ideias mais estratégicas sejam selecionadas para serem prototipadas (VIANNA et al., 

2012, p. 111). 

A segunda fase ao ser encerrada deve apresentar um modelo básico e de custo 

acessível que será a base da fase de prototipação.  

Brown (2017, p. 87) lembra que “o objetivo dos protótipos iniciais deve ser 

decidir se uma ideia tem ou não valor funcional.  

A fase final apresenta a prototipação.  

O protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o 

físico de forma a representar a realidade e, propiciar validações. 

A representação visual pode ser simplificada, desde que traga uma ideia sobre 

o projeto.  

Vianna et al. (2012, p. 121) determinam que “a prototipação tem como função 

auxiliar a validação das ideias geradas [...] e, pode ocorrer ao longo do projeto em 

paralelo com a Imersão e a Ideação”.    

Com o protótipo é possível diminuir o grau de incertezas e, auxiliam na 

validação de uma decisão final mais assertiva.  

Melo e Abelheira (2015. p. 36) apresentam em sua pesquisa que o Design 

Thinking na fase de prototipação, é uma experimentação e seu objetivo “é reduzir 

riscos. [...] A proposta é criar e experimentar repetidamente”.  

O Design Thinking potencializa a capacidade do indivíduo de ser intuitivo, 

identificar padrões e desenvolver ideias que vão além do funcional.  
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Esta característica permite o equilíbrio entre os pensamentos analítico e 

intuitivo (MELO; ABELHEIRA, 2015, p. 36). 

Através dos testes, de experimentos, verifica-se se a ideia poderá dar certo 

ou não.  

Sempre pensando que o desafio é melhorar produtos e serviços para atender 

aos desejos e necessidades dos usuários. 

Brown (2017, p. 46) diz que “a missão do Design Thinking é traduzir 

observações em insights, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das 

pessoas”.   

Brown (2017) destaca que durante a prototipação busca-se trazer do plano 

mental para o mundo real o projeto idealizado.  

Os profissionais criativos aprendem a desenhar para poder exteriorizar suas 

ideias da mente para o plano real.  

Palavras e números são importantes, porém, só o desenho consegue 

transmitir ao mesmo tempo as características funcionais de uma ideia e seu caráter 

emocional (BROWN, 2017). 

Para Melo e Abelheira (2015), o protótipo deve representar aspectos básicos 

daquilo que a equipe quer avaliar.  

É um modo de agir simples para ensaiar a aderência das ideias com usuários 

reais. 

Estas premissas devem nortear todas as fases de desenvolvimento, sendo que 

ao chegar à prototipação, pressupõe-se que os pontos de vistas da equipe e a dos 

futuros usuários do produto ou serviço estarão integradas.  

Na visão de Pinheiro e Alt (2017), para que um protótipo tenha sucesso, no que 

se propõe, deve ser construído observando-se a possibilidade de falhar, pois é muito 

melhor errar durante o processo do projeto, testando suas aplicações e implicações 

do que na implementação dele.  

Com um protótipo pode-se representar um projeto sobre dois aspectos 

conforme pode ser visualizado na figura abaixo: 
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Figura 8 - Processo visual da Prototipação 

 

Fonte: Vianna et al., (2012, p.122). 

 

A partir destas premissas, o processo fica mais acessível para a busca da 

melhor solução possível para o protótipo em questão (VIANNA, et al., 2012).  

“O processo de design [...] busca gerar certo número de soluções possíveis e 

utiliza diversas técnicas e mecanismos que estimulam os participantes a pensar com 

ousadia na busca de soluções criativas ou inovadoras” (AMBROSE; HARRIS, 2011,  

p. 11). 
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2.2. Metodologias Ativas de Aprendizagem 

 

No ambiente do ensino superior no Brasil, o processo de ensino-aprendizagem 

tem se restringido, na maioria das vezes, à reprodução do conhecimento formatado 

de modo convencional.  

É nítida a influência da metodologia tradicional de ensino, com o professor no 

centro das ações em sala, e nos conteúdos curriculares específicos de cada disciplina, 

no cotidiano dos educadores no país (MATTAR, 2017; CAMARGO; DAROS, 2018; 

CAVALCANTI; FILATRO, 2018).  

A partir de todas as modificações verificadas no ambiente educacional nas 

últimas décadas é necessário ficar atento que o ato de ensinar ainda está na base do 

processo.  

Entender como o professor age neste contexto tem extrema relevância de 

acordo com Malpartida et al. (2015, p.20), “(...) o professor só ensina, de fato, se 

houver a apreensão por parte do estudante. ”. Este desafio fica mais claro quando se 

constata que que o acesso à informação no cotidiano atual é mais aberto, inclusivo, 

diverso e democrático.  

Araújo (2011) entende que esses debates sobre novos métodos de 

aprendizagem ganharam o mundo. Há uma nova lógica presente que confronta o 

paradigma da realidade e nos obriga a unir noções que são excludentes do princípio 

da simplificação e redução, próprios a visão moderna (MALPARTIDA et al., 2015, p. 

29).  

Como o modelo de educação passa por mudanças frequentes a “nova lógica 

proposta inclui flexibilidade, dialogicidade, dialeticidade, pluralidade, tratando o erro, 

o relativo, a contradição, a ambiguidade e a criatividade como elementos construtivos 

essenciais” (MALPARTIDA et al., 2015, p.29). Com a educação se tornando mais 

abrangente, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 32) ressaltam que:  

 

A educação é um processo de desenvolvimento humano que ocorre na 
aprendizagem 360 graus: uma aprendizagem ampla, integrada, desafiadora. 
No mundo complexo de hoje, a escola precisa ser pluralista, mostrando 
visões, formas de viver e diferentes possibilidades de realização pessoal, 
profissional e pessoal que nos ajudem a evoluir sempre mais na 
compreensão, vivência e prática cognitiva, emotiva, ética e de liberdade.  

 

Segundo Araújo (2011, p. 39), o profissional da educação do Século XXI, 
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precisa “reinventar a educação”.  

De acordo com Mattar (2017), professor precisa se reinventar a cada aula, 

planejar adequadamente os seus recursos para um ensino que potencialize o 

significado dos conteúdos e desperte o interesse dos alunos.  

É essencial que haja constante criação de novos caminhos, novas táticas e 

alternativas inovadoras em termos de metodologias de ensino (MATTAR, 2017).  

Para Mattar (2017), e Bacich e Moran (2018), o professor do presente e do 

futuro deve deixar de ser o protagonista à frente da sala de aula. 

Com base nas pesquisas de Cavalcanti e Filatro (2018), Mattar (2017), 

Coscarelli et al. (2016), Camargo e Daros (2018) e Horn e Staker (2015), agora o 

professor se transforma em designer de experiências de aprendizagem com base em 

dados e informações que levarão ele e o aluno, ao conhecimento efetivo sobre 

determinado conteúdo, à efervescência de ideias de aplicações desse conteúdo e à 

sabedoria necessária para a transferência desses saberes para o mundo externo.  

Baseado nessa premissa é relevante observar a existência de um cenário onde 

o perfil do aluno foi modificado, os paradigmas acadêmicos são outros atrelados às 

mudanças no ambiente socioeconômico que levam a uma nova realidade mais fluida, 

incerta, tecnológica e cheia de novas possibilidades. 

Entretanto, ainda em plena convivência com à formatação tradicional, conforme 

atestam Coscarelli et al. (2016, p. 26), “(...) a estrutura e a organização que 

prevalecem nas escolas preservam modelos do século passado”. 

Com esta realidade multifacetada depara-se com os contrapontos do método 

tradicional de ensino, cujo repasse de conteúdos fica centrado no professor e o 

método ativo de aprendizagem em que a troca de experiências entre docente e 

discente é estimulada (MARIN, et al., 2010).   

Marin et al. (2010) confirmam que para uma maior eficácia da aprendizagem 

com métodos ativos é fundamental que o aluno entenda seu papel como ator principal 

e o professor como facilitador. 

Atuar como facilitador possibilita ao professor estabelecer comunicação com o 

aluno, uma premissa desejável no engajamento do aluno para a aprendizagem ativa. 

(MARIN et al., 2010).  

Bacich e Moran (2018), apud Dollan e Collins (2015), afirmam que: 

 

O professor como orientador ou mentor ganha relevância. O seu papel é  



56 

 

ajudar os alunos a irem além de onde conseguiriam ir sozinhos, motivando, 
questionando, orientando. Até alguns anos atrás, ainda fazia sentido que o 
professor explicasse tudo e o aluno anotasse, pesquisasse e mostrasse o 
quanto aprendeu. Estudos revelam que quando o professor fala menos, 
orienta mais e o aluno participa de forma ativa, a aprendizagem é mais 
significativa (BACICH; MORAN, 2018, p. 4). 

 

Com a adoção das metodologias ativas de aprendizagem, o processo fica mais 

centrado no estudante de acordo com Horn e Staker (2015, p.8): 

 

Os estudantes de hoje estão entrando em um mundo no qual necessitam de 
um sistema de ensino centrado neles. A aprendizagem centrada no estudante 
é essencialmente a combinação de duas ideias relacionadas: o ensino 
personalizado [...] e a aprendizagem baseada na competência (...) 

 

A metodologia ativa estimula o protagonismo por parte do estudante que 

poderá exercitar melhor sua análise crítica e interação em sala de aula. 

Para Cavalcanti e Filatro (2018, p.7), “as metodologias ativas se ancoram em 

uma visão mais humanista, menos tecnicista da educação [...] em contraposição a 

modelos tradicionais vigentes”.  

Mattar (2017, p.21) define que o conceito de metodologia ativa parte de “[...] 

uma educação que pressuponha a atividade (ao contrário da passividade) por parte 

dos alunos”.  

O processo de aprendizagem passa a ser protagonizado pelo aluno e os 

professores atuam como facilitadores das ações. O professor que ensina o tempo todo 

dá lugar a um facilitador que vai intermediar os processos com os alunos, provendo 

os recursos necessários para cada atividade.  

Segundo Valente (2018, p. 27), “as metodologias ativas constituem alternativas 

pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no 

aprendiz (...)”.   

Para Oliveira (2013, p. 17), “as ferramentas ativas de ensino podem ser usadas 

em qualquer disciplina e com estudantes de todas as idades, do ensino básico ao 

superior”. A seguir, serão apresentados breves descritivos de algumas das 

metodologias ativas mais utilizadas na atualidade no ambiente acadêmico.  

 

2. 2.1 Método do Caso 

 

Mattar (2017, p. 49) apresenta de forma didática uma diferença fundamental  
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para estabelecer a correta compreensão sobre o conceito “(...) o método do caso 

(case method) é uma metodologia de ensino, enquanto o estudo de caso (case study) 

é uma metodologia de pesquisa, que utilizamos por exemplo em dissertações de 

mestrado ou teses de doutorado (...)”.  

No entender de Araújo Leal et al. (2018, p. 99), o método “como estratégia de 

ensino é uma forma de dar dinamismo à aula”. 

O método do caso é uma metodologia de ensino em que os alunos discutem e 

apresentam soluções para casos propostos pelos professores. Apesar de poder 

parecer aparentemente simples ou trivial, é um exemplo bastante poderoso de 

metodologia ativa (...) (MATTAR, 2017, p. 49).  

O método do caso é uma técnica indutiva de aprendizagem, onde primeiro é 

apresentado um dilema aos estudantes, para que de forma indutiva, estes cheguem 

na teoria e no plano conceitual (MATTAR, 2017).  

A metodologia foi inserida na Escola de Direito de Harvard, por Christopher 

Langdell, no século XIX.  

Araújo Leal et al. (2018, p. 83) informa que  

 

Langdell inovou os métodos por priorizar o estudo de casos originais 
provenientes de histórias reais. A interação estudante-professor levava o 
estudante a analisar a situação contextual, criar um plano de ação e tomar as 
decisões. 

 

O método de caso permite flexibilidade no desenvolvimento da aula e 

interatividade e participação do aluno em todas as fases (MATTAR, 2017).  

O método do caso envolve atividades antes, durante e depois da aula. Seu 

processo engloba três momentos importantes: a preparação individual, a discussão 

em pequenos grupos, e a discussão em plenário. 

O professor deverá selecionar um caso escrito, e, ou deverá, ele próprio, 

escrever o caso de que deseja utilizar com seus estudantes (MATTAR, 2017).  
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Figura 9 - Fases de Aplicação do Método de Caso 

 

 

Fonte: Araújo Leal et al. (2018, p.102) adaptado pelo autor. 

 

Araújo Leal et al. (2018, p. 103) consideram-no “(...) metodologia ativa de 

ensino e aprendizagem que proporciona ao estudante tomar uma decisão, pois 

permite a ele aprender por meio de análise de casos práticos (...)”.   

Gomes (2012) define que o método de caso propicia um aprendizado que 

possibilita aprender fazendo, testando a teoria e lidando com situações complexas. 

Para Araújo Leal et al. (2018, p.100), “destaca-se como uma vantagem da 

aplicação do método de caso a oportunidade de experimentar, através de um único 

caso, a sensação de multidisciplinaridade”.  

 

2.2.2 Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

Segundo Cavalcanti e Filatro (2018, p.39), “a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP) ou Problem Based Learning é uma abordagem que utiliza situações-

problema como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos”. 

Ribeiro (2010) assevera que a inspiração para a aprendizagem baseada em 

problemas veio do processo de ensino da Escola de Direito da Universidade de 

Harvard (1920) e no modelo da Case Western Reserve nos anos 1950, duas 

universidades norte-americanas. 

Araújo Leal et al. (2018, p. 106-107) informam que a implantação da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PrBL) ocorreu de forma definitiva em meados 

da década de 1960 quando “(...) um grupo de professores liderados por John Evans 

desenvolveu na McMaster University no Canadá, uma metodologia de aprendizagem  
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chamada Problem Based Learning, que viria a ser conhecida pela sigla PBL”.   

Araújo Leal et al. (2018, p. 109) ressaltam que “na aplicação do PBL, os alunos 

são expostos a problemas reais que surgem na prática empresarial ou podem ser 

elaborados visando conhecimento, habilidades e atitudes a serem adquiridos”.  

Cabe destacar que a PrBL tem sido prática amplamente utilizada nas escolas 

de medicina e demais áreas ligadas à saúde em todo o mundo. Entretanto, nas últimas 

décadas a sua aplicação em outros cursos também se tornou algo comum (RIBEIRO, 

2010).  

Ribeiro (2010, p. 16) comenta que esta metodologia ativa tem raízes em 

princípios pedagógicos de diversos autores consagrados “os princípios da 

aprendizagem que forma a base do PBL guardam muita semelhança com as teorias 

de Ausubel, Bruner, Dewey, Piaget, Rogers entre outros”.  

 

Figura 10 - Princípios que fundamentam o PrBL 
 
 

 

 

Fonte: Ribeiro (2010, p 16) adaptado pelo autor. 

 

Para Ribeiro (2010, p. 17), o PrBL “apoia-se igualmente na psicologia cognitiva 

quando pressupõe que a forma como os conhecimentos são estruturados na memória 

os torna mais ou menos acessíveis”.  

A Aprendizagem Baseada em Problemas já foi bastante testada no ambiente 

educacional, e com sua metodologia de empregar problemas da vida real, apresenta 

situações no desenvolvimento da sua metodologia que iniciar, motiva e foca a 

aprendizagem de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais.  
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Mesmo não sendo uma metodologia nova, já que o princípio básico que lhe 
dá suporte é mais antigo que a própria educação formal, o PBL pode ser 
considerado inovador na medida em que consegue integrar e incorporar 
princípios e elementos de várias teorias educacionais em um conjunto 
consistente de atividades (RIBEIRO, 2010, p.26).  

 

De maneira geral, “(...) é uma metodologia ativa e diversa da tradicional na qual 

o discente é um sujeito que busca seu conhecimento advindo da teoria e da estrutura 

aplicada pelo desenvolvimento do projeto (ARAÚJO LEAL et al., 2013, p. 126) ”.  

Araújo e Sastre (2016) apresentam uma série de fatores que favorecem a 

adoção da Aprendizagem Baseada em Problemas no âmbito acadêmico, dentre eles 

a integração entre a universidade e a empresa.  

Esses autores, (Araújo e Sastre, 2016, p. 191), apontam “seminários, estudos 

de casos, dinâmicas de grupo, jogos de papéis, leituras em grupo, brainstorming” 

dentre outros, que podem ser “previamente selecionados, ou elaborados, e incluídos 

na sequência de atividades de instrução”.  

O processo pode ser conduzido presencialmente ou em espaços digitais que 

utilizam ferramentas tecnológicas para mediar a comunicação entre estudantes e 

professores (como e-mail, fórum, chat, webconferência e rede sociais, entre outras) 

(BATES, 2016).  

 

2.2.3 Aprendizagem baseada em projetos  

 

O Project Based Learning (PjBL) ou a Aprendizagem Baseada em Projetos 

apresenta “a ideia de trabalhar com projetos como recurso pedagógico na construção 

de conhecimentos remonta ao final do século XIX, a partir de ideias enunciadas por 

John Dewey, em 1897” (BARBOSA; MOURA, 2013, p.61).  

De acordo com Amaral et al. (2018), esta metodologia geralmente tem por 

objetivo final a entrega de um produto que pode ser um relatório das atividades 

realizadas, um protótipo da solução concebida ou um plano de ação a ser 

implementado.  

Para Bender (2014), ela pode estabelecer novos parâmetros em um momento 

em que escolas de todo o mudo enfrentam desafios para desenvolver modelos de 

ensino mais eficazes. 

 

A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste 



61 

 

em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo 
real que consideram significativos, determinando como abordá-las e, então, 
agindo de forma cooperativa em busca de soluções (BENDER, 2014, p. 9).  

 

O ponto de partida é a apresentação de uma problematização para os alunos 

que deverão analisar a situação central e apresentar soluções sem a intervenção 

direta do professor nesta fase.  

Dentre suas características essenciais incluiriam: âncora (introdução e 

informações básicas para preparar o terreno e gerar o interesse dos alunos), 

investigação e inovação (a partir da questão motriz), trabalho em equipe cooperativo, 

feedback e revisão (do professor e/ou dos colegas), oportunidades para reflexão e 

produção de artefatos (BENDER, 2014, p. 32). 

Bender (2014, p. 16), detalha que a metodologia “aumenta a motivação para 

aprender, trabalhar em equipe e desenvolver habilidades colaborativas [...] é 

recomendada como uma técnica de ensino do século XXI”.  

O autor (Bender, 2014) estipula que as principais características dessa 

metodologia são: 

 

1. O aluno é o centro do processo; 
2. Desenvolve-se em grupos tutoriais; 
3. Caracteriza-se por ser um processo ativo, cooperativo, integrado e 
interdisciplinar e orientado para a aprendizagem do aluno.  

 

De acordo com Amaral et al. (2018), a Aprendizagem Baseada em Projetos 

auxiliar a desenvolver competências transversais nos alunos, tais como: trabalho em 

equipe, visão sistêmica, comunicação interpessoal, autogestão e pensamento crítico 

para solução de problemas.  

Para Bender (2014, p. 33), o “ensino da aprendizagem baseada em projetos é 

mais relevante para os alunos e aumenta a motivação e o interesse para reduzir o 

trabalho solicitado”.  

Depois de realizada a sequência de etapas para o atingimento das metas 

estipuladas é necessário que seja apresentado um “produto” como conclusão do 

projeto.  

Esta fase é crucial para a aferição dos resultados e professor e alunos devem 

identificar se o projeto obteve o resultado esperado ou não.  

De acordo com Bender (2014, p.115), a aprendizagem baseada em projetos 

deve “enfatizar o ensino que ajuda os alunos a gerar conteúdo de alta qualidade e,  
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então, apresenta-lo para demonstrar a compreensão profunda de questões e 

tópicos.”. 

 

2.2.4 Peer Instruction 

 

No ano de 1990, o Professor Universidade de Harvard, Eric Mazur, apresentou 

a metodologia do Peer Instruction (PI), denominada instrução por pares, que passou 

a ser utilizada em aulas da disciplina de Física. De modo geral a metodologia pode 

ser utilizada em diversas classes, independentemente do tamanho, e, de forma geral 

com todos os conteúdos, com adaptação de tempo e formato.  

Schmucker e Haseler (2015) descrevem que na aplicação do método em sala, 

o professor divide o tempo de aula entre palestras curtas e conceituais. As questões 

são de múltipla escolha acerca do assunto a ser discutido, chamados de conceitos. 

A ideia da elaboração do Peer Instruction nasceu a partir da insatisfação do 

Professor Mazur com os resultados pouco práticos das aulas convencionais de Física. 

A passividade e a baixa produção intelectual o irritavam em demasia, “(...) As 

bobagens inexplicáveis que eu via nas provas de alunos aparentemente brilhantes - 

as resoluções de problemas funcionam com alguns problemas, mas certamente não 

com todos (MAZUR, 2015, p. 7) ”. 

Para Mazur (2015), o Peer Instruction foge do conceito tradicional de dar uma 

aula detalhada, e inova ao apresentar de forma sucinta os pontos-chaves do 

conteúdo, em uma sequência de pequenas questões conceituais para promover a 

interação entre os estudantes e permitir que o professor foque a atenção deles nos 

conceitos fundamentais da disciplina. 

Araújo e Mazur (2013, p. 67), descrevem o Peer Instruction como sendo um 

“(...) método de ensino baseado no estudo prévio de materiais disponibilizados pelo 

professor e apresentação de questões conceituais, em sala de aula, para os alunos 

discutirem entre si”. 

A técnica promove a interação em sala de aula para envolver os alunos e 

abordar aspectos críticos da disciplina. Os alunos escolhem respostas utilizando a 

função de escolha que pode ser feita com equipamentos eletrônicos até cartões 

impressos (CROUCH; MAZUR,2001; CROUCH et al., 2007; LASRY et al., 2008). 

Os alunos aprendem, enquanto promovem o debate das questões, provocadas 

pelas questões conceituais de múltipla escolha, direcionadas para indicar as  
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dificuldades que eles podem ter durante a aula.  

 

Sua meta principal é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais 
dos conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes. Em vez 
de usar o tempo em classe para transmitir em detalhe as informações 
presentes nos livros-texto, nesse método, as aulas são divididas em 
pequenas séries de apresentações orais por parte do professor, focadas nos 
conceitos principais a serem trabalhados, seguidas pela apresentação de 
questões conceituais para os alunos responderem primeiro individualmente 
e então discutirem com os colegas (ARAÚJO; MAZUR, 2013, p.67).  

 

Mazur (2015), ressalta alguns dados estatísticos depurados a partir da análise 

feita com a aplicação da metodologia em sala de aula: 

 

1. O índice de retenção dos alunos em aulas tradicionais é de 
aproximadamente 20%; 
2. Nas aulas com a aplicação do Peer Instruction este índice sobe para 
um percentual de 60%; 
3. O próprio autor citado aborda que em relação às questões conceituais 
que são aplicadas aos alunos, estas devem ser desafiadoras, porém não 
excessivamente difíceis, tendo sido por ele observado que, uma primeira 
resposta correta entre 35% a 70% pelos estudantes antes da discussão, 
parece conduzir para um alto grau de engajamento e para discussões mais 
eficazes; 
4. Na outra ponta, se menos de 35% dos estudantes inicialmente 
respondem de maneira correta as questões apresentadas, o teste conceitual 
pode ser ambíguo, ou então, muito poucos alunos poderão compreender os 
conceitos importantes para a realização de uma discussão enriquecedora, 
pelo menos sem que ocorra uma orientação adicional do professor. No caso 
de uma resposta correta de mais de 70% dos alunos, haverá neste caso, 
pouco benefício em relação ao debate. 

 

Mazur (2015, p. 8), apresenta algumas vantagens da aplicação da metodologia 

do Peer Instruction “as discussões para ‘convencer os colegas’ quebram a inevitável 

monotonia das aulas expositivas passivas, e, mais importante, os estudantes não se 

limitam a simplesmente assimilar o material que lhes é apresentado (...)”. 

Lasry, Mazur e Watkins (2008), em suas pesquisas, chegaram à conclusão que 

os alunos que utilizaram o Peer Instruction, apresentaram uma melhor capacidade de 

entendimento conceitual, além da habilidade na resolução dos problemas. 

Mazur (2015), assevera que a aplicação da metodologia é indicada quando ser 

quer ganhar a atenção dos alunos e promover uma maior interatividade em sala de 

aula.  

Deve-se ter em mente, segundo Mazur (2015), que o Peer Instruction como 

qualquer outra metodologia ativa de ensino necessita de planejamento prévio para 

sua aplicação.  
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Entender esta premissa auxilia sua aplicação nas salas de aula, com a 

participação e anuência dos alunos.  

De acordo com Mazur (2015), sem conquistar o comprometimento do aluno, é 

improvável que a metodologia tenha sucesso. 

Testado em universidades de diversos países, o Peer Instruction se tornou uma 

das metodologias ativas de aprendizagem mais utilizadas e cuja eficácia vem sendo 

debatida e analisada no meio acadêmico desde sua introdução em Harvard (LASRY; 

MAZUR; WATKINS, 2008). 

 

2.2.5 Sala de Aula Invertida – Flipped Classroom   

 

No final da década de 1990, Novak et al. (1999), em seu trabalho sobre a 

metodologia Just-in-Time Teaching (JiTT), propõem que os alunos passem a ter maior 

autonomia para o desempenho em aula.  

Este novo comportamento se daria a partir do aluno ter maior responsabilidade 

na sua preparação para a aula, com a realização de atividades prévias, como leitura, 

por exemplo.  

De acordo com Valente (2014), a sala de aula invertida começou a ganhar 

forma definitiva com os trabalhos de J. Wesley Baker com “The “Classroom Flip”: 

Using Web Course Management Tools to Become the Guide by the Side”. e dos 

professores Maureen Lage,Glenn J. Platt e Michael Treglia em:  “Inverting the 

classroom: a gateway to creating an inclusive learning environments”. 

A Flipped Classroom como o conhecemos surgiu com as experiências dos 

professores Aaron Sams e Jonathan Bergmann9, que começaram a gravar suas aulas 

a partir dos slides de conteúdos e, na sequência, disponibilizavam para os alunos, que 

começaram a utilizar os materiais de diversas formas, inclusive para melhorar a 

aprendizagem sobre os conceitos. 

Os professores aperfeiçoaram o método original de captura de telas para a 

confecção de vídeos que eram distribuídos em vídeo. O método ficou conhecido como 

Flipped Classroom (BERGMANN; SAMS, 2018). 

                                                      
9 Aaron Sams e Jonathan Bergmann são professores de química, desde 2006, na Woodland Park High 

School, no Colorado, EUA. Autores de Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every 
Day, considerado o primeiro livro sobre Flipped Learning. Disponível em: 
<http://flippedclass.com/about-m/>. Acesso em: 13. ago. 2017. 
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Dada a relevância percebida, foi criada, inclusive nos Estados Unidos uma 

instituição sem fins lucrativos denominada Flipped Learning Network (FLN)10, de onde 

Bergmann e Sams são membros.  

O objetivo principal da instituição é divulgar os conceitos da aprendizagem 

invertida.  

Foi criada, inclusive, nos Estados Unidos uma instituição sem fins lucrativos 

denominada Flipped Learning Network (FLN) 11 , onde Bergmann e Sams são 

membros. O objetivo principal da instituição é divulgar os conceitos da aprendizagem 

invertida.  

Os autores descrevem deste modo a metodologia da sala de aula invertida: 

 

A inversão da sala de aula estabelece um referencial que oferece aos 
estudantes uma educação personalizada, ajustada sob medida às suas 
necessidades individuais [...] Educadores precisam encontrar maneiras de 
chegar até esses estudantes com necessidades muito distintas. A 
personalização da educação é uma proposta de solução (BERGMANN; 
SAMS, 2018, p. 6). 

 

Bergamann e Sams (2018, p. 11) explicam que basicamente “o conceito de 

sala de aula invertida é: o que tradicionalmente é feito em sala de aula, agora é 

executado em casa (...)”.  

Os autores O'Flaherty e Phillips (2015) enfatizam que a adoção da sala de aula 

invertida retira aluno e professor de suas zonas de conforto. 

As atividades de baixa cognição, antes providas pelo docente em sala de aula, 

passam para a responsabilidade do aluno, que terá que administrar seu tempo e sua 

agenda para prover o conhecimento prévio dos conteúdos. 

O professor terá que ter maior qualificação, pois será necessário identificar as 

lacunas de conhecimento e a falta de compreensão dos alunos nas atividades 

externas, e procurar saná-las quando retornar ao ambiente da sala de aula.  

Bergamann e Sams (2018) salientam que este preparo do docente deverá se 

estender ao desenho da estrutura da aula em todas as suas fases. E nem sempre isso 

é fácil para o professor que está acostumado à aula expositiva convencional.  

Convém ratificar que a sala de aula invertida pode ser aplicada, de acordo com 

os autores, sem o uso obrigatório da tecnologia. É necessário entender que “lecionar  

                                                      
10 Fonte: Disponível em: <http://www.flippedlearning.org>. Acesso em: 11. maio. 2018. 
11 Fonte: Disponível em: <http://www.flippedlearning.org>. Acesso em: 11. maio. 2018. 
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é muito mais do que transmitir bom conteúdo (BERGMANN; SAMS, 2018).  

O uso de livros, artigos e jornais por exemplo, também são eficazes na 

aplicação da aprendizagem invertida.  

Além disso, os autores Piva Junior e Cortelazzo (2015, p. 1277), fazem um 

alerta importante quanto à concepção de sala de aula invertida muito além do uso de 

tecnologia: “O grande potencial está nas interações presenciais”.  

Do mesmo modo, não pode permitir a falta de estrutura ou objetivos 

pedagógicos para as tarefas a serem desenvolvidas pelos estudantes ou algo que 

façam isoladamente, de forma individual”.  

Bergmann e Sams (2018, p. 49) defendem que a sala de aula de modifica com 

a aplicação do modelo de aprendizagem invertida e se transforma num laboratório de 

educação com grande volume de atividades assíncronas, criando um ambiente de 

aprendizagem sustentável, replicável e gerenciável: 

 

Todos os alunos trabalham em tarefas diferentes, em momentos diferentes, 
empenhados e engajados na própria aprendizagem. Alguns fazem 
experimentos ou desenvolvem pesquisas, outros assistem a vídeos em seus 
dispositivos pessoais, outros se reúnem em equipes para dominar objetivos, 
outros interagem com o quadro branco para fazer simulações on-line, outros 
estudam em pequenos grupos, e há ainda outros que fazem testes ou provas 
no computador da escola ou em seus dispositivos pessoais. Você também 
verá alguns alunos trabalhando individualmente ou em pequenos grupos com 
o professor. 

 

Para Bergmann e Sams (2018, p. 103), os professores “precisam ver os alunos 

não como crianças desamparadas [...] mas, sim, como pessoas singulares que exigem 

educação personalizada”.  

 

2.3. Metodologias Ativas e a inovação no cotidiano pedagógico 

 

O conceito de inovação é amplo e aplicado em todos os segmentos. Em cada 

um destes segmentos, normalmente é adaptado à realidade e premissas aplicáveis a 

ele. 

O termo inovação, de acordo com Pinheiro e Alt (2012), vem do latim innovare, 

que pode ser entendido como mudar a forma de algo convencionado para criar algo 

novo. 

No Manual de Oslo, editado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) pela primeira vez em 1990, inovação traz a  
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seguinte interpretação: 

 

Uma inovação 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 (OCDE, 2013, 
p.46). 

 

Para Keeley et al. (2015, p. 6), “saber onde inovar é tão importante quanto 

saber como inovar”.  

As inovações, de forma geral, estão ligadas aos processos tecnológicos, 

mercadológicos e a pesquisa de novos produtos e serviços.  

Pinheiro e Alt (2017, p.17) comentam que “inovar é transformar ideias em 

valor”. 

O mundo avança e com ele o desafio de criar situações diferentes para cenários 

já existentes.  

Segundo Tushman e Nadler, (1997 apud CAVALCANTI; FILATRO, 2017, 

p.51)12, a classificação de inovação é conceituada em três tipos básicos:  

1- Inovação incremental - representa a adição de pequenas melhorias, novas 

versões ou até mesmo extensões de produtos, processos, serviços e políticas já 

existentes.  

2- Inovação sintética - refere-se à recombinação criativa de ideias ou tecnologias 

para desenvolver mudanças em fatores conhecidos.  

3- Inovação descontinuada ou radical - desenvolvimento e/u implementação de 

ideias significativamente novas que resultem em mudanças efetivas em processos, 

sistemas, produtos e serviços.  

De acordo com Horn e Staker (2015), ainda existe a inovação disruptiva como 

aquela que redefine os paradigmas de todo um setor, independente da complexidade 

tecnológica envolvida. 

É necessário um leque de escolhas diferentes e que tragam novas estratégias 

que resultem em diferenças que importam para um senso de propósito incluindo todas 

as pessoas envolvidas (BROWN, 2017, p.3) 

                                                      
12  TUSHMAM M.; NADLER, D. Organizando-se para a inovação In: STARKEY, K. Como as 

organizações aprendem: relatos do sucesso das grandes empresas. São Paulo: Futura, 1997, p. 166-
189. 
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No século XXI, vive-se uma nova era onde a inovação apresenta um paradigma  

renovado: 

Precisamos de uma abordagem à inovação que seja poderosa, eficaz e 
amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos dos 
negócios e da sociedade e que indivíduos e equipes possam utilizar para 
gerar novas ideias inovadoras que sejam implementadas e que, portanto, 
façam a diferença (BROWN, 2017, p.3).  

 

Neste cenário de mudanças, o ambiente educacional não fica à margem. A 

discussão sobre as modificações na sala de aula e no desempenho do professor é 

cada vez mais frequente (MIRANDA, 2016).  

Miranda (2016) comenta que as inovações na área de educação precisam de 

métricas bem desenvolvidas para não incorrer no risco do modismo.  

Cavalcanti e Filatro (2018) ponderam que a educação não pode e não deve 

ficar de fora das mudanças, pois seu papel na sociedade impõe está reflexão.  

As autoras ressaltam que, entretanto, entender o contexto, pois no ambiente 

educacional, a inovação deve ser analisada de modo amplo e com visão crítica: 

 

Ocorre, que em educação, há tantas partes envolvidas que nem sempre o 
que é inovação para um grupo representa de fato para outro. Alunos, 
professores, especialistas, pesquisadores, gestores, fornecedores... Cada 
um vê a educação - e as inovações em educação - do seu ponto de vista, 
com suas próprias idiossincrasias (CAVALCANTI; FILATRO, 2018, p.1).  

 

Segundo Cavalcanti e Filatro (2018), as inovações são bem-vindas e devem 

ser avaliadas conforme sua dimensão, profundidade e contexto dos envolvidos.  

Existem alguns outros aspectos a serem considerados quando se trata de 

inovação Crossan e Apaydub (2010), propuseram que a inovação é tanto o processo 

que ocorre enquanto a inovação é concebida quanto o resultado derivado dessa 

inovação implementada em um contexto real.   

As inovações podem ser iniciadas pelos docentes, conforme declara Miranda 

(2016, p. 21), ao analisar a função do professor no processo de ensinar sobre a ótica 

de deixar a zona de conforto dos métodos convencionais “é urgente ousarmos uma 

perspectiva de trabalho pedagógico mais criativo, o qual possa favorecer a produção 

de aprendizagens que realmente façam sentido aos nossos alunos”.  

A inserção das metodologias ativas de aprendizagem se constitui em um 

processo de inovação neste novo ambiente (MIRANDA, 2016).  
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Anastasiou (2015, p. 32) afirma que “o desafio da adoção e sistematização da 

metodologia ativa nas aulas universitárias auxiliará enormemente a produção de  

conhecimentos acerca do processo de ensinagem da educação superior”.  

Nerling (2015, p. 73) declara que a “inovação ocorre, segundo nossa narrativa, 

na gestão do conhecimento, no estudo do conjunto de práticas que criam, organizam 

e alavancam conhecimentos coletivos para melhorar o desempenho organizacional”.  

Deste modo, é essencial observar que os usos das metodologias ativas de 

aprendizagem modificaram o ambiente das instituições de ensino, professores e 

alunos, propiciando a inovação no cotidiano pedagógico.  

Este movimento não é novo. A reflexão sobre a inovação educacional remete 

à década de 1980, quando estudo do impacto sobre a realidade escolar já 

demonstrava que a mera reprodução da sociedade onde estava inserida não era mais 

o papel da estrutura do ensino (MIRANDA, 2016).  

A discussão sobre modificar as questões relacionadas à dicotomia de ensinar 

com eficácia, demanda cada vez mais o entendimento das mudanças em que o 

ambiente da sala de aula assume múltiplas realidades e arquiteturas diferentes, onde 

a aprendizagem acontece com diversidade ampla e complexa.  

Para Bittencourt (2016), no âmbito educacional, a inovação acontece tanto no 

processo quanto ao resultado de ações introdutórias de novos elementos que em 

determinado contexto a fim de melhorá-lo, gerando nesse processo novas 

aprendizagens. 

Moran (2015, p. 27), explica que “a educação sempre foi misturada, híbrida, 

sempre combinou espaços, tempos, atividades, metodologias, públicos”.  

Torna-se evidente que a aprendizagem neste novo contexto, criar um novo 

cenário para professores e alunos com uma aprendizagem mais significativa e com o 

protagonismo ganha nova dimensão, mais inovadora, rompendo a estrutura 

tradicional. 

Propor as metodologias ativas de aprendizagem como base para processos 

inovadores é uma questão legítima neste contexto, esquecendo o argumento de que 

sua adoção muitas vezes se torna uma justificativa para professores que “não querem 

dar aula” , percepção esta que muitas vezes é compartilhada por docentes avessos 

ao método, bem como por alunos que são submetidos de forma equivocada à 

metodologia ativa, que preconiza o discente como protagonista do processo de 

aprendizagem de forma significativa eficaz (MORAN, 2015).  
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Cunha (2008) entende que: 

 

O protagonismo assume, por fim, uma importante condição para uma 
aprendizagem significativa. É condição de inovação porque rompe com a 
relação sujeito-objeto historicamente proposta pela modernidade. Reconhece 
que tanto os alunos como os professores são sujeitos da prática pedagógica 
e, mesmo em posições diferentes, atuam como sujeitos ativos das suas 
aprendizagens (CUNHA, 2008, p.27, grifo do autor).  

 

Pode-se compreender que o processo de aprendizagem passa por estas 

muitas misturas que ficam cada vez mais evidentes e se tornam desafios constantes 

para o professor que necessita captar esta nova realidade híbrida e aplicá-la em seu 

cotidiano: 

 

Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, 
em múltiplos espaços. [...] Tudo pode ser misturado, combinado, e podemos, 
com os mesmos ingredientes, preparar diversos ‘pratos’, com sabores muito 
diferentes. A mistura mais complexa é integrar o que vale a pena aprender, 
para que e como fazê-lo (MORAN, 2015, p. 27).  

 

Afirmar que a aprendizagem, num sentido amplo é ativa todo o tempo não é 

uma utopia, porque há exigência do docente e do discente em buscar motivação, 

seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação (MORAN, 2015). 

Todos aprendem também de muitas maneiras, com diversas técnicas, 

procedimentos, mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. 

Não relegar este contexto a um segundo plano é seguir a tendência da 

sociedade em que vive, e ficar atento às modificações necessárias para implementar 

uma educação mais proativa e com o foco no perfil do aluno integrante das novas 

gerações que estão mais avançadas em termos cognitivos e precisam receber 

estímulos de diversos meios e métodos de ensino combinados.  

 

A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais e jogos [...] é 
muito importante para que os alunos aprendam fazendo, juntos no seu próprio 
ritmo. Os jogos e aulas roteirizadas com a linguagem dos jogos estão cada 
vez mais presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a 
jogar, as atividades com desafios, recompensas, de competição e 
cooperação são atraentes e fáceis de aprender (MORAN, 2015, p. 41).   

 

É essencial acompanhar estas mudanças, pois elas compreendem novas 

considerações sobre o que a sociedade reflete e que a universidade não pode deixar 



71 

 

de perceber e implantar e onde o professor tem papel fundamental na formação mais 

eclética do aluno no cotidiano atual.  

No entender de Malusá et al. (2018, p. 68): 

 

“(...) o trabalho do professor universitário consiste, também, em contribuir 
efetivamente para que os estudantes aprendam a superar a razão 
instrumental [...] propiciando a formação de um profissional preparado (...)”.  

 

Devido às dificuldades de adoção em determinadas instituições, as 

metodologias ativas de aprendizagem precisam contar com aspectos que possibilitem 

sua aplicação com eficácia. Caso contrário, poderá haver ruídos de comunicação ou 

até mesmo resultados pouco significativos.  

Prince (2004) apresenta em sua pesquisa considerações sobre as dificuldades 

que podem ser verificadas caso não haja as condições ideais para a implementação 

das metodologias ativas: 

 

I. Se os estudantes não tiverem habilidades interpessoais bem desenvolvidas 
para trabalhar de forma colaborativa;  

II. Há necessidade de que o tempo e o espaço pedagógico possam ser flexíveis;  
III. O aluno deve ser capaz de trabalhar com autonomia;  
IV.As formas de avaliação devem ser apropriadas, o que muitas vezes é difícil, 

se as avaliações são uniformemente institucionalizadas e;  
V.Requerem que o professor se prepare didaticamente. 

 

Anastasiou (2015, p. 18) considera que a reflexão sobre metodologia ativa de 

aprendizagem no centro das discussões “(...) revela o questionamento em que se 

colocam as formas tradicionais de ensino e aprendizagem, centradas na 

transmissão/assimilação e reduzidas à memorização, em aula universitária”.  

É fundamental ressaltar que adotar as metodologias ativas de aprendizagem 

sem um processo estruturado e identificado com as diretrizes principais da instituição 

em foco, pode se tornar uma ação inócua com o tempo (ANASTASIOU, 2015).   

Ela só poderá ser a base para a inovação no cotidiano pedagógico, caso seja 

utilizada como parte integrante da solução de retirar o aluno da passividade e o 

professor da aula expositiva convencional.  

Segundo Camargo e Daros (2018, p.7), “se os alunos conseguem estabelecer 

relação entre o que aprendem no plano intelectual e as situações reais, experimentais 

e profissionais ligadas a seus estudos, certamente a aprendizagem será mais 

significativa e enriquecedora”.  
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Keeley et al. (2015, p. 6-7) pedem atenção aos requisitos para a inovação seja 

um processo de solução de problemas: “A inovação requer a identificação dos 

problemas que importam e sua transposição sistemática para oferecer soluções  

simples e inteligentes”.  

Uma estratégia passiva de aprendizagem apresenta algum tipo de eficácia, 

mas, de acordo com Miranda (2016, p. 23), “o que desconfiamos e da sua efetividade, 

uma vez que as habilidades produzidas por elas [...] são de uso pontuais, 

descartáveis, superficiais e não se integram à bagagem de conhecimento dos 

aprendizes (...)”. 

Para Horn e Staker (2015), nosso modelo de educação atual, que possui escala 

industrial, com agrupamento de estudantes em classes e com ensino formatado para 

todos é ineficaz. “Isso não foi um problema por um longo tempo, antes de termos 

objetivos diferentes para nosso sistema de ensino, mas se tornou um problema agora 

que o mundo [...] mudou, mas nossas escolas não” (HORN: STAKER, 2015, p.8).  

Nos estudos de Horn e Staker (2015), Miranda (2016), Malpartida et al. (2015), 

Bacich; Tanzi Neto e Trevisani (2015); Araújo Leal et al. (2018), é possível identificar 

algumas tendências sobre a inovação no ambiente educacional e apresentar 

premissas que podem contribuir para que a partir das metodologias ativas de 

aprendizagem se crie diversidade na ação docente em sua relação com o aluno em 

pleno século XXI.  

A mudança é uma parte normal da profissão docente e não uma ação isolada 

que somente professores diferenciados e acima da média conseguem executar. Nesta 

realidade que se modifica constantemente, pode-se pensar no surgimento de 

inovações como um passo significativo para transformar os professores como 

verdadeiros designers de ambientes de aprendizagem e, portanto, aqueles mais 

capazes de inovar em qualquer espaço físico ou virtual.  

De forma sucinta, identifica-se três áreas-chave para promover a inovação no 

ambiente educacional, de acordo com Horn e Staker (2015): 

Primeiro, considerar o papel dos professores como defensores da promoção 

de relacionamentos mais interativos, horizontais e atenciosos com os alunos.  

Em segundo lugar, os professores precisam rever suas próprias práticas, a fim 

de identificar e alinhar melhor suas capacidades criativas, intuitivas, profissionais e 

pessoais para poderem usar este potencial em prol de processo de ensinar mais 

efetivo. 



73 

 

Em terceiro lugar, é fundamental fornecer as estruturas de apoio necessárias 

para que os professores integrem, em vez de assimilarem, novas práticas em seu 

repertório de ferramentas e projetos de ensino.  

Ribeiro (2010, p. 9), lembra que “(...) a complexidade dos problemas 

enfrentados pela sociedade indica que já não basta ensinar aos alunos teorias e 

conceitos (...)”. 

A figura do professor mudou muito ao longo das décadas. Ele não é mais visto 

como alguém que detém todo o conhecimento disponível na área em que atua. 

Tampouco é preciso que o aluno passe horas na biblioteca com uma pilha de livros 

para que encontre o que busca. Na educação do século XXI, o conhecimento está 

fora da redoma. Eis o grande desafio dos professores e escolas dos novos tempos: 

assimilar as transformações; criar métodos para atrair a atenção dos estudantes; e 

agregar conhecimento a eles, oferecendo algo além do que eles poderiam obter na 

internet (RIBEIRO, 2010).  

Os educadores e gestores escolares que não acompanharam as mudanças 

provocadas pelos avanços tecnológicos agora precisam se mobilizar para 

acompanhar a evolução dos fatos e métodos. A tradicional forma de se fazer as 

coisas, que deu certo durante décadas, não consegue mais ser comportada pela 

educação do século XXI (CAMARGO; DAROS, 2018).  

A inovação não é importante apenas para o mundo corporativo. Sob diversos 

aspectos, a educação é a que mais se beneficia ao utilizar e ensinar inovação em sala 

de aula.  

Ao explorar novas metodologias para promover a aprendizagem dos alunos e 

também ensinar as habilidades e competências que eles precisam para se tornarem 

inovadores, os professores de hoje criam as condições necessárias para que o 

impacto de sua ação didática no presente seja mantido como um legado no futuro. 

 

Pensar o aluno no centro do ensino está longe de ser uma concepção dos 
dias atuais. Há mais de dois séculos, surgiram estudos pioneiros 
preocupados, tentando inverter o ciclo vicioso vigente: em vez do aluno estar 
em torno de uma instrução imposta, a escola deveria girar em torno dele 
(SCHNEIDER, 2015, p. 71). 

 

Camargo e Daros (2018, p.10), salientam que para que o estudante assuma 

uma postura mais ativa e, de fato, se descondicione de atitude de mero receptor de 

conteúdos, “(...) busque efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos 
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objetivos da aprendizagem, os processos educativos devem acompanhar essas 

mudanças”. 

Aprimorar a educação passa por criar práticas inovadoras que ofereçam aos  

alunos acesso a um aprendizado mais interessante, eficaz e adequado e otimizado 

às suas necessidades e aspirações. 

 De modo geral, o trabalho desenvolvido com as metodologias ativas é 

colaborativo, destaca o uso de um contexto ativo para o aprendizado, promove o 

desenvolvimento da habilidade de trabalhar com outro (s) aluno (s) formando um par, 

aprendizagem entre pares ou em grupo, e também estimula o estudo individual, de 

acordo com os interesses e o ritmo de cada estudante (HORN; STAKER, 2015).  

De acordo com Camargo e Daros (2018, p.10), para estimular a aprendizagem 

ativa entre os alunos é necessária a interação pois “[...] é uma das principais fontes 

para gerar engajamento, aliados ao desenvolvimento de atividades pedagógicas 

diferenciadas”.  

Este é um processo colaborativo onde a cocriação ganha cada vez mais espaço 

e permite adaptar as metodologias ativas a um ambiente híbrido de aprendizagem 

onde professores/alunos estarão juntos no processo de redesenhar a sala de aula e 

renovar a didática como um todo (CAVALCANTI; FILATRO, 2018).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

De acordo Gil (2010), a pesquisa científica envolve um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico, onde seu objetivo fundamental 

é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos. 

Com relação ao método científico, Fachin (2017, p. 29), descreve que: 

 

O método é um instrumento do conhecimento que proporciona aos 
pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que 
facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, 
realizar experiências e interpretar os resultados. 

 

As pesquisas científicas são classificadas de forma diversificada na literatura 

(LUDWIG, 2015). 

De forma tradicional a classificação da pesquisa é estruturada quanto aos 

seguintes aspectos: natureza, abordagem, objetivos e métodos de pesquisa 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).  

Quanto à natureza, a pesquisa científica pode ser especificada como básica ou 

aplicada, conforme conceitua Gil (2010): 

Pesquisa Básica: envolve verdades e interesses universais, tendo como 

objetivo gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência, sem aplicação 

prática. 

Pesquisa Aplicada: traz o envolvimento de verdades e interesses locais, tendo 

como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática e dirigida à solução de 

problemas específicos. 

Assim, enquanto a pesquisa básica tem como força motriz a ampliação do 

conhecimento científico, a pesquisa aplicada, como no caso deste trabalho, busca a 

geração de conhecimentos que serão aplicados de forma prática. 

Quanto à abordagem, a pesquisa científica pode ser especificada como 

quantitativa, qualitativa e combinada:  

Quantitativa: Baseada em experimentos e levantamentos, os quais têm por 

pressuposto a separação entre sujeito e o objeto, e cujos resultados são apresentados  
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através de linguagem matemática (LUDWIG, 2015, p.56). 

Qualitativa: a pesquisa qualitativa é descritiva e o pesquisador é o instrumento-

chave, além de considerar que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

visto que o ambiente natural é fonte direta para coletar dados que são analisados 

intuitivamente (MARTINS et al., 2013).  

Combinada: a pesquisa combinada considera que o pesquisador pode 

combinar aspectos qualitativos e quantitativos em todas ou algumas das etapas do 

processo de pesquisa. A combinação das abordagens possibilita um entendimento 

melhor dos problemas de pesquisa que cada uma das abordagens permitir 

isoladamente (MARTINS et al., 2013; CAUCHICK-MIGUEL, 2018).  

A escolha da abordagem qualitativa no presente trabalho é justificada por 

Oliveira (2016), que recomenda esse tipo de abordagem quando há o estudo de 

implantação de metodologias em seus contextos naturais, tentando compreender os 

fenômenos, seus significados e resultados. 

No que tange aos objetivos, (Gil, 2010; Cauchik-Miguel et al., 2018), apontam 

que a pesquisa científica pode ser classificada em descritiva, exploratória, explicativa 

ou normativa: 

Descritiva: Apresenta as características ou estabelece relações entre variáveis 

de determinada população ou fenômeno. Envolve o uso de técnicas padronizadas de 

coleta de dados: questionário e observação sistemática;  

Exploratória: Este tipo de pesquisa proporciona maior familiaridade com o 

problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.  

O principal objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar maior compreensão 

do fenômeno que está sendo investigado. Sua aplicação envolve:  levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Explicativa: Identifica os fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade e tem a finalidade 

de explicar porque o fenômeno ocorre, ou quais os fatores que causam ou contribuem 

para sua ocorrência.  

Nas ciências naturais, requer a aplicação do método experimental, e nas 

ciências sociais, o método observacional é requisitado.   

Normativa: Foca no desenvolvimento de políticas, estratégias e ações para 

aperfeiçoar resultados disponíveis na literatura e encontrar uma solução ótima para 



77 

 

novas definições de problemas ou para comparar várias estratégias relativas a um 

problema específico.  

No caso do presente trabalho, a pesquisa foi descritiva, visto que pretendeu 

descrever as características principais de prática inovadora de ensino aplicada em um 

curso de Administração em uma faculdade da região do Vale do Paraíba, Estado de 

São Paulo.  

Segundo Martins et al. (2013), o método de pesquisa apresenta estes tipos de 

procedimentos técnicos: 

Experimento: é usado como método quando se tem um objeto de estudo, 

selecionam- se variáveis de influência e definem-se formas de controle e observação 

dos efeitos. 

Survey:  é empregada quando envolve o questionamento direto das pessoas 

cujo comportamento se deseja conhecer e analisar. 

Modelagem e simulação: serve para experimentar um sistema real através de 

um modelo e determinar como este sistema responderia às modificações propostas. 

Estudo de caso: é o método escolhido para esse trabalho, uma vez que 

envolve a pesquisa de um ou poucos objetos a fim de permitir o seu conhecimento de 

forma significativa e abrangente. 

Pesquisa-ação: é concebida e realizada para a resolução de um problema. 

Neste método, os pesquisadores e participantes da situação devem estar envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo. 

Soft system methodology (SSM): auxilia a formulação e estruturação do 

pensamento sobre problemas em situações complexas.  

Seu princípio está na construção de modelos conceituais e na comparação 

destes com o estado real. 

Ainda dentro do desenho do estudo, o trabalho inicial partiu de uma pesquisa 

bibliográfica para a formação da teoria de base, que serviu de subsídio para as fases 

seguintes.  

De acordo com Ludwig (2015, p. 51), a pesquisa bibliográfica é definida como:  

 

(...) o ato de procurar, recolher, analisar, interpretar e julgar as contribuições 
teóricas já existentes sobre o certo assunto. Ela requer [...] que sejam feitas 
consultas em livros, revistas e documentos existentes [...]. Na sequência, 
devem ser selecionados os que interessam, fazer o exame e a leitura deles 
com técnicas apropriadas, elaborar anotações e fichas e redigir um texto 
baseado neste trabalho. 
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Esta pesquisa objetivou avaliar em que medida a adoção de aprendizagem ativa 

impacta na mobilização e no protagonismo do aluno no processo de aquisição do 

conhecimento. 

Para tanto, pretendeu-se que a pesquisa identificasse percepções dos alunos 

do ensino superior privado, sobre sua capacidade de aprender a partir do incentivo à 

aprendizagem ativa.  

Ao se chegar na fase apresentação de resultados obtidos, a discussão sobre a 

promoção do Design Thinking na comunidade acadêmica e a reação dos alunos às 

práticas inovadoras de aprendizagem amplia-se. 

A investigação com suporte do método de estudo de caso junto à instituição de 

ensino superior escolhida - visou compreender como o Design Thinking poderia 

contribuir para o contexto educacional no que tange à formatação de planos para a 

adoção de metodologias ativas de aprendizagem como base para aumentar o 

protagonismo do aluno.  

Sobre o método de estudo de caso, Yin (2015, p. 25), conceitua que “o estudo 

de caso permite que os pesquisadores adquiram características holísticas e 

significativas de eventos da vida real. ” 

Para Ludwig (2015, p. 58), o estudo de caso “diz respeito a uma investigação 

de fenômenos específicos e bem delimitados, sem a preocupação de comparar ou 

generalizar”.  

Cauchick-Miguel et al. (2018, P.132), destacam que “dentre os benefícios 

principais da condução de um estudo estão a possibilidade de aumentar o 

entendimento sobre eventos reais e contemporâneos (...)”.  

Yin (2015), esclarece que o estudo de caso pode ser classificado pelo seu 

conteúdo, propósito de trabalho e objetivo final, que pode ser exploratório, 

explanatório ou descritivo: 

Estudo de Caso Exploratório: estudo piloto que pode ser feito para testar as 

perguntas norteadoras do projeto, hipóteses, instrumentos e procedimentos.  

Após a conclusão do estudo, haverá perguntas que serão modificadas, 

retiradas ou acrescentadas, instrumentos que serão refinados, ou hipóteses que serão 

reformuladas, levando em consideração o que foi finalizado de forma correta ou não. 

Estudo de caso explanatório: Seu objetivo é descrever e explicar 

determinada realidade em termos de causa e efeito. 
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Dentre os objetivos poderá estar a confirmação ou generalização de 

proposições teóricas lançadas inicialmente. 

Estudo de caso descritivo: O principal objetivo desta modalidade é 

demonstrar uma realidade desconhecida pelo leitor.  

Não se estabelece relações de causa e efeito, mas preocupa-se em mostrar a 

realidade como ela é.  

Seus resultados podem ser usados posteriormente para uma formulação de 

hipóteses de causa e efeito.  

Este trabalho de pesquisa adotou o caso descritivo.  

Para a formatação do instrumento de coleta de dados, recorreu-se à montagem 

de Questionário estruturado com questões abertas e fechadas e de múltipla escolha.  

Um questionário, segundo Marconi e Lakatos (2017), é 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. 

O instrumento de pesquisa é constituído por: instruções do questionário; Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); questões do questionário de pesquisa, 

conforme disposto no Apêndice (A). 

A aplicação do questionário foi programada para ocorrer após a realização das 

atividades previstas no Seminário com os alunos escolhidos, em que esses entraram 

em contato com o método do Design Thinking para modelar o projeto proposto, a partir 

da sua aplicação como metodologia ativa de aprendizagem. 

Após a aplicação no campo da coleta de dados, foi feita a análise prévia de 

dados e resultados, para posterior apresentação.  

A presente pesquisa não implicou riscos aos participantes, apenas a demanda 

do tempo para a realização das atividades propostas, para que, posteriormente, 

estivessem aptos a responder ao questionário da pesquisa. 

Assegurou-se autonomia aos sujeitos para aceite do TCLE e acesso aos 

materiais, independentemente de aceitarem, ou não, o convite para cooperarem com 

a pesquisa, bem como para desistência de sua participação a qualquer tempo.  

Antes de sua realização, o projeto da pesquisa e suas delimitações foram 

submetidas ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Teresa D’Ávila, 

que após a devida análise dos membros, emitiu parecer consubstanciado, de número 

2.986.093, autorizando a realização do trabalho de pesquisa. 
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3.2 Contextualização do local e público-alvo da pesquisa 

 

A Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro (FACIC), contexto desta 

pesquisa é mantida pelo Instituto Vale Educação. A mantenedora tem sua sede 

situada na Praça Barão do Rio Branco, n.º 59 - Centro - Pindamonhangaba/SP, com 

CNPJ/MF n.º 07.747.668/0001-46, tendo o seu registro no Oficial de Registro das 

Pessoas Jurídicas da Comarca de Pindamonhangaba- SP, sob nº 1.485/2015. A IES 

iniciou suas atividades em 2007, na cidade de Cruzeiro, onde fica a sede da mantida.  

Atualmente conta com cinco cursos regulares ofertados em sua grade: 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia de Produção e Pedagogia.  

A pesquisa teve como público-alvo alunos do oitavo semestre do curso de 

Administração da Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro (FACIC), que 

participaram das atividades previstas com a aplicação de metodologia ativa de 

aprendizagem, tendo como conceito de modelagem, o pensamento projetual do 

Design Thinking.  

Nesta instituição, desde 2014, os professores adotam a inserção de 

metodologias ativas de aprendizagem em projetos específicos distribuídos em 

disciplinas escolhidas pela coordenação de cursos de acordo com o seu Projeto 

Pedagógico Institucional (FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE CRUZEIRO, 

2015). 

 

3.3 Caso: Seminário Design Thinking como prática inovadora para aprendizagem ativa 

 

O caso estudado do presente trabalho foi selecionado para a pesquisa deste 

trabalho. Trata-se de um projeto com a aplicação de metodologia ativa de 

aprendizagem, desenvolvido na instituição alvo.  

Os alunos são matriculados em uma disciplina semestral e trabalham no 

desenvolvimento de projeto ao longo período. 

O grupo de alunos concluintes do curso de Administração da instituição 

pesquisada participou de um Seminário estruturado com uma metodologia ativa de 

aprendizagem como base teórica para a prática inovadora. Como base conceitual 

para a modelagem do processo, os alunos utilizaram o Design Thinking. 

Segundo Araújo Leal et al. (2018, p. 71), o Seminário apresenta esta definição 

conceitual: 
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No sentido restrito, o Seminário enquanto técnica de ensino, pode ser 
definido como um grupo de estudo que discute e debate um ou mais temas, 
que podem ser apresentados por um ou vários alunos, sob a direção do 
professor responsável pela disciplina do curso. 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar as contribuições da abordagem do 

Design Thinking para apoiar os alunos no processo ativo de aquisição do 

conhecimento. 

Segundo Cavalcanti e Filatro (2017; 2018), trata-se de uma metodologia ativa 

de aprendizagem, que se caracteriza como prática inovadora no ambiente 

educacional. Na explicação das autoras, “adicionalmente, identificamos outra 

aplicação tão interessante quanto às anteriores para o âmbito da educação que é o 

DT como estratégica de ensino-aprendizagem, um tipo específico de metodologia 

ativa (...) (CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p.45) ”.  

Para Camargo e Daros (2018, p. 53), o Design Thinking, como metodologia 

ativa de aprendizagem permite aos alunos desenvolver “(...) competências como 

trabalho em equipe, comunicação, liderança e desenvolvimento de ideias, reflexão e 

tomada de decisão”.  

No entendimento de Cavalcanti e Filatro (2017, p.66), “em projetos onde o 

Design Thinking foi adotado como estratégia de ensino-aprendizagem, os estudantes 

acabaram efetivamente assumindo um papel ativo em sua aprendizagem”.   

“Design Thinking pode ser adotado como estratégia de aprendizagem ativa 

uma vez que, em suas etapas, grupos de estudantes têm a possibilidade de não só 

propor soluções para um problema identificado, como também, prototipá-las”. 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 67). 

Segundo Rocha (2018, p. 156), “algumas experiências com o Design Thinking 

no universo da educação já são uma realidade e podemos aprender com elas”.  

Gonsales et al. (2014) declaram que no âmbito educacional existe uma gama 

de obstáculos e as necessidades dos aprendizes de hoje evoluem tão rapidamente 

quanto às tecnologias que competem por sua atenção.  

Ao mesmo tempo, nossas organizações e nossos sistemas de ensino estão 

chegando ao limite do que é possível fazer para atender às demandas por mudança 

dos tempos atuais. 

O Design Thinking pode auxiliar como prática inovadora para auxiliar na 

transposição destes desafios: 
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De acordo com Gonsales, et al. (2015, p.7), os desafios enfrentados pelos 

educadores “(...) são reais, complexos e variados. E precisam de novas respostas. 

Assim como requerem novas perspectivas, novas ferramentas e novas abordagens. 

Design Thinking é uma dessas abordagens”.  

No entender de Camargo e Daros (2018, p. 53), Design Thinking como 

“estratégia pedagógica, possibilita colocar os alunos no centro da atividade, 

envolvendo criatividade, para a geração de soluções, e a razão para analisar e adaptar 

soluções para contextos determinados (...)”.  

Cavalcanti e Filatro (2018, p. 53) explicam que o Design Thinking pode ser 

aplicado em contextos educacionais como os que seguem: 

Metodologia de solução de problemas: possibilita enfrentar problemas 

comuns no campo educacional a partir de um novo olhar (...); 

Abordagem de inovação: permite a criação, o teste e a implementação de 

processos, serviços e soluções educacionais que promovam a inovação incremental 

e/ou disruptiva; 

Estratégia de ensino-aprendizagem: orienta grupos de alunos no 

desenvolvimento de projetos por meio da adoção do modo de pensar e de estratégias 

de design. 

Para Gonsales et al. (2014, p. 8): 

 

Design Thinking é uma ação criativa e leva educadores a entender que o ato 
de criar um ambiente de aprendizagem realmente eficaz é uma arte ao mesmo 
tempo reflexiva e intencional. Se queremos mudar a educação e a 
aprendizagem para que sejam mais relevantes, mais eficazes e mais 
agradáveis para todos os envolvidos, professores precisam ser os designers-
empreendedores e redesigners do “sistema” escolar e das próprias escolas. 

  

Com o Design Thinking como estratégia de ensino e aprendizagem é possível 

permitir ao aluno assumir um papel ativo no contexto educacional.  

Conforme Mattar (2017, p. 96), “o Design Thinking nos impulsiona a abandonar 

o óbvio. Pode assim, colaborar com o processo de tirar os alunos de uma posição 

mais estática e passiva”.  

Justificando o processo da pesquisa é necessário relembrar que, num primeiro 

momento, visando maior compreensão do fenômeno estudado, houve a coleta de 

informações para a revisão da literatura e a construção do referencial teórico, que 

levou em consideração a definição dos objetivos para responder à questão de  
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pesquisa. 

No entanto, para que fosse possível iniciar o processo de coleta de dados no 

campo, foi necessária realizar um Estudo de Caso em sala de aula com os estudantes 

selecionados. Ludwig (2015, p. 58), conceitua que “o estudo de caso diz respeito a 

uma investigação de fenômenos específicos e bem delimitados, sem a preocupação 

de comparar ou generalizar”.  

Dessa forma, foi elaborado um roteiro para o desenvolvimento do trabalho, no 

qual foi previsto que a atividade deveria durar dois meses, para a integração de 

conteúdos e da metodologia ativa. A estruturação do roteiro foi contemplada nos Plano 

de Ensino e de Aula, com o foco no conteúdo teórico na primeira parte do semestre.   

O professor da disciplina Planejamento e Gestão de Marketing trabalharia com 

os alunos no período especificado, com o objetivo de interligar conteúdos, 

metodologia e análises. 

Assim, ao iniciar a atividade em aula, a turma foi dividida em grupos pelo 

professor.  

Foram criados 9 (nove) grupos, sendo que destes, 8 (oito) ficaram com 5 (cinco) 

integrantes e 1 (um) com 4 (quatro).  

Foi explicado que o papel do professor era o de atuar como facilitador, 

articulando o processo de ensino e aprendizagem.  

O Seminário apresentou aos alunos o desafio e a proposta de montar e 

apresentar um produto/serviço inovador, usando o pensamento projetual do Design 

Thinking para sua modelagem e apresentação com as fases de Imersão, Ideação e 

Prototipação, conforme conceitos apresentados no capítulo 2. 

Para tanto, os grupos deveriam aplicar as fases do Design Thinking para a 

modelagem da proposta.  

Como base didática, todo o trabalho partiu da premissa da aplicação da 

estrutura conceitual do Design Thinking com uma problematização inicial e a partir 

dela os grupos desenvolveriam seu produto/serviço inovador, com a mínima 

participação do professor, que seria apenas o facilitador do processo, acompanhando 

todas as fases sem interferência direta. 

Para o desenvolvimento do trabalho, escolheu-se a uma série de atividades, 

com a utilização de ferramentas ligadas ao Design Thinking.  

Cabe salientar que o semestre não foi dedicado apenas para a disciplina em 

questão, visto que os alunos ainda teriam suas outras disciplinas curriculares normais  
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para cursar enquanto participavam do projeto.  

Os alunos foram orientados que, ao final do trabalho, participariam de uma 

pesquisa para análise de reação e coleta de dados.  

 

Quadro 4 - Cronograma de fases do Seminário 

3.4 Descrição do Seminário 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O primeiro momento do Seminário foi a reunião inicial destinada para a 

apresentação do pesquisador que, explanou sobre os conceitos e objetivos de 

pesquisa e, a partir da apresentação da programação estipulada para o projeto, 

pretendeu-se informar aos participantes sobre o que foi planejado para a prática da 

metodologia ativa de aprendizagem.  

Identificação da Etapa Início Término 

Reunião inicial com grupo de alunos para aula inaugural 

para explicação da proposta, roteiro e divisão dos 

grupos para a realização do projeto 

05/10/2018 05/10/2018 

Apresentação do conceito do Design Thinking 08/10/2018 08/10/2018 

Apresentação do desafio e proposta de criação do 

produto ou serviço inovador 

15/10/2018 15/10/2018 

Primeira Fase - Imersão Preliminar: Aplicação da 

Pesquisa Desk 

19/10/2018 19/10/2018 

Segunda Fase - Imersão Profunda: Entrevista 22/10/2018 22/10/2018 

Terceira Fase - Análise e Síntese dos Dados - Mapa da 

Empatia  

26/10/2018 26/10/2018 

Quarta Fase - Ideação - Workshop de Cocriação 27/10/2018 27/10/2018 

Quinta Fase - Prototipação - Modelo de 

Volume/Encenação 

29/10/2018 29/10/2018 

Sexta Fase - Apresentação do Seminário pelos grupos 31/10/2018 31/10/2018 

Sétima Fase - Apresentação do Seminário pelos grupos 05/11/2018 05/11/2018 

Oitava Fase - Aplicação do questionário aos participantes 07/11/2018 09/11/2018 

Nona Fase - Análise e Coleta dos Dados 10/11/2018 12/11/2018 

Décima Fase - Elaboração do Relatórios com os dados 

consolidados 

13/11/2018 19/11/2018 
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Neste dia, houve também a divisão dos grupos e entrega de materiais relativos 

ao Seminário. 

Nos dois encontros posteriores, apresentou-se um panorama geral do Design 

Thinking enquanto conceito e metodologia ativa de aprendizagem. 

  

Figura 11- Quatro etapas do Design Thinking aplicado à educação 

 

Fonte: Cavalcanti; Filatro (2017, p.118), adaptado pelo autor. 

 

Na Figura 11, observa-se a abordagem processual do Design Thinking aplicado 

para o ambiente educacional, conforme elaborada pelas autoras Cavalcanti e Filatro 

(2017).  

O processo foi utilizado como forma de orientar os alunos participantes na 

sequência da metodologia de Vianna et al. (2012), que constituiu a base teórica para 

a prática de aprendizagem. 

De modo resumido, neste processo os alunos compreendem o problema a 

partir do contexto analisado, projetam as soluções gerando grande quantidade de 

ideias, compartilhando e categorizando as melhores a serem prototipadas.  

Na fase final é feita uma análise de praticabilidade e viabilidade, com o protótipo 

final sendo elaborado para a implantação efetiva (CAVALCANTI; FILATRO, 2017).  

Compreender o problema Projetar soluções

Implementar a melhor 
opção

Prototipar
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Após os encontros introdutórios, iniciou-se o cronograma de fases de aplicação 

do desenvolvimento do projeto. A primeira fase foi dedicada à Imersão. 

 

Imersão  

 

Conforme preconizam Vianna et al. (2012, p. 13), na imersão “destina-se à 

identificação de necessidades e oportunidades que irão nortear a geração de soluções 

na fase seguinte do projeto, a de Ideação. ” 

Neste período os alunos, realizaram sessões de brainstorming.  

Segundo Mattar (2017, p. 92), o brainstorming “mentalmente representa um 

processo de explosão de conceitos e resultados - de dispersão em vez de foco”.  

Os grupos tiveram que realizar suas tarefas de acordo com a distribuição de 

atividades definidas pelos líderes, pois era necessário planejar o escopo dos projetos 

e definir a criação do produto/serviço inovador escolhido pelas equipes. 

Na fase de imersão, os grupos tiveram que realizar a coleta de informações 

sobre as especificidades dos seus projetos e as funções de cada um. 

Nesta fase inicial da Imersão do Design Thinking, é essencial conhecer todas 

as etapas do projeto, pois, segundo Vianna et al. (2012, p.14), “(...) auxilia no 

entendimento do contexto do assunto trabalhado e na identificação dos 

comportamentos (...)”.  

Notou-se nesse período que os alunos estranharam um pouco a dinâmica da 

aula, por não terem o professor atuando como condutor das atividades e a autonomia 

para tomada de decisões estar nas mãos dos líderes das equipes.  

Nesta fase, os grupos utilizaram ferramentas como Pesquisa Desk e Mapa da 

Empatia para montarem o escopo dos projetos. 

Vianna et al. (2012, p. 32) explicam que a Pesquisa Desk é fundamental para 

explorar fatos e dados no processo de Imersão.  

 

Pode acontecer ao longo de todo o projeto quando se identificam questões 
que precisam ser aprofundadas, mas é especialmente útil no início para 
ajudar a equipe a compreender melhor as fronteiras e perspectivas do tema 
em questão. A partir do assunto do projeto, cria-se uma árvore de temas 
relacionados para dar início a pesquisa.  

 

O mapa da empatia serve como base para a identificação de necessidades do 

cliente e oportunidades para o projeto (...) (VIANNA et al., 2012, p.83).  
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Figura 12 - Alunos na fase de Imersão 

 

Fonte: Imagem do autor (2018).  

 

Neste período, o grupo se inteirou do objetivo principal da proposta acadêmica 

e levantou dados preliminares sobre os dois conceitos basilares da pesquisa: 

Processos de Inovação e Projetos. 

Para aprofundar o levantamento de dados, através de uma pesquisa Desk, 

foram checadas novas informações a respeito dos conceitos principais.  

 A Pesquisa Desk é de grande valia para o embasamento de informações e 

checagem de dados para a fundamentação de um trabalho, conforme explicam 

Vianna et al. (2012, p.18), “(...) é usada para obter informações de outras fontes que 

não os usuários e os atores envolvidos diretamente com o projeto”.  

Posteriormente, os grupos aplicaram a ferramenta Mapa da Empatia para o 

entendimento correto das necessidades e desejos dos potenciais clientes para os 

projetos/serviços desenvolvidos.  

O Mapa da Empatia auxilia de modo decisivo para o entendimento do usuário.  
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De acordo com Vianna et al. (202, p. 43), “é uma ferramenta de síntese das 

informações sobre o cliente numa visualização do que ele diz, faz, pensa e sente”.  

 

Figura 13 - Exemplo de Mapa da Empatia usado no projeto 

 

 

Fonte: Imagem do autor (2018). 

 

Nas fases seguintes, os alunos tiveram algumas atividades extraclasse, para 

coleta de dados e pesquisa.  

Foram realizadas no período, dois encontros com o professor para 

entendimento das atividades desenvolvidas e explanação dos projetos em 

desenvolvimento.  

 

Ideação 

 

A fase de Ideação, trouxe os alunos praticando a fase de pesquisa e 

desenvolvendo seus protótipos, em conformidade com os conceitos do Design 

Thiking, cruzando informações e trabalhando para modelar os protótipos previstos na 

próxima etapa.  

Nesta etapa do cronograma, foi realizado o Workshop de Criação, que permite  
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aos grupos discutirem e refletirem a grande quantidade de informações coletadas. 

Sobre o Workshop de Criação, Vianna et al. (2012, p.54) destacam: 

  

É bastante útil em momentos de impasse, onde novas visões sobre as ideias  
se fazem necessárias. Também pode ser usado na validação de ideias por 
uma equipe que não está necessariamente envolvida no dia a dia do projeto, 
mas que naquela ocasião pode contribuir de forma significativa para o seu 
andamento. 

 

A figura a seguir mostra os alunos na fase de Ideação, onde puderam analisar 

as ideias geradas e escolher a final para o desenvolvimento dos modelos que geraram 

os futuros protótipos.  

 

Figura 14 - Alunos na fase de Ideação 

 

Fonte: Imagem do autor (2018), 

  

Passada a fase de Ideação, os participantes foram convidados para finalizarem 

os projetos na etapa de Prototipação.  

 

Prototipação 

 

Na última fase, os grupos desenvolveram seus protótipos para a apresentação  
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final.  

Cavalcanti e Filatro (2017, p.129) explicam que “um protótipo pode ser um 

produto, um processo ou serviço, representado por esboço ou modelo tridimensional 

de baixa resolução, feito de diversos materiais”.  

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 

(VIANNA et al., 2012, p.123).  

Segundo Vianna et al. (2012), os protótipos podem ser montados de duas 

formas: 

1-  Protótipos de papel: São representações de interfaces gráficas com 

diferentes níveis de fidelidade, desde um wireframe desenhado à mão em pequenos 

pedaços de papel, para representar esquematicamente as telas de um aplicativo de 

celular, até uma embalagem de sabonete com detalhes finais de texto e cores. Um 

protótipo em papel pode começar de maneira simplificada e ganhar complexidade ao 

longo das iterações com o usuário ou com a equipe. 

2- Modelo de volume: São representações de um produto que pode variar os 

níveis de fidelidade. Desde baixa - com poucos detalhes - até alta, com a aparência 

do produto final podendo ainda apresentar textura e detalhes (como botões 

deslizantes), mas ainda não funcional. Pode ser construído com materiais simples 

(como papel, cartolina, massa de modelar etc.) ou ser mais elaborado, composto por 

diversos materiais e pintado para simular a cor e acabamento do produto a ser 

fabricado. 

Os participantes dos grupos tiveram a autonomia para escolher a melhor forma 

para montar e representar seus protótipos.  

Nessa fase, foi solicitado aos grupos que fizessem uma análise a partir dos 

testes com seus protótipos: 

a) O que funcionou?  

b) O que pode ser aperfeiçoado? 

c) Questões? 

d) Ideias? 

A partir destes questionamentos é possível compreender de forma mais 

profunda as necessidades e expectativas das partes interessadas e conhecer novos 

aspectos do contexto analisado. 



91 

 

Cavalcanti e Filatro (2017, p. 132), destacam que “ a etapa prototipar pode 

ocorrer em vários ciclos. É comum que um protótipo precisa ser testado e adequado 

algumas vezes antes de a solução proposta estar amadurecida e pronta (...)”.  

Os alunos começaram a verificar in loco o desenvolvimento dos projetos.  

Após as fases finais de testes, os grupos montaram seus protótipos finais para 

serem apresentados posteriormente.  

A apresentação final aconteceu em dois dias. Seguindo um roteiro previamente 

divulgado no início dos trabalhos, havia uma série de requisitos a serem cumpridos, 

sendo que o principal é que eles tiveram que desenvolver seus projetos com suas 

próprias forças e comprometimento.  

 

Figura 15 - Foto registro do grupo de alunos da pesquisa 

 

Fonte: Imagem do autor (2018). 

 

Sobre a aplicação do Design Thinking como metodologia ativa de 

aprendizagem de uma pesquisa acadêmica, Cavalcanti e Filatro (2017, p. 235), 
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consideram o Design Thinking “(...) como mais um tijolo na grande construção de um 

modo de pensar e agir inteligente em educação. ”  

A busca pela compreensão do uso da metodologia ativa de aprendizagem 

através da utilização do método exposto no curso de Graduação em Administração 

da Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro (FACIC), contexto desta pesquisa, 

por meio das experiências vivenciadas pelos estudantes em seu ambiente natural, 

configura-se como fonte para reflexão sobre os significados do projeto de pesquisa. 

Os participantes da pesquisa tiveram acesso ao questionário de pesquisa em 

plataforma virtual na internet13, onde acessaram ao formulário para responder as 

questões.  

Todos os alunos tiveram informações prévias sobre a pesquisa antes da 

realização do projeto.  

O sistema disparou no período destinado à coleta de dados, mensagem 

eletrônica para os e-mails dos alunos cadastrados com o link de acesso à pesquisa.  

Salienta-se que a opção pela aplicação do questionário no formato digital, deve-

se a duas premissas básicas:  

1- Agilização da fase de coleta de dados; 

2- Testagem de nova fórmula para coleta de dados, já que a plataforma estava 

adaptada para possibilitar ao respondente ter acesso ao formulário eletrônico via 

computador, laptop, telefone celular ou tablet. 

A plataforma digital onde ficou hospedado o questionário faz parte de projeto 

do pesquisador e foi desenvolvida por uma equipe especializada em Tecnologia de 

Informação.  

Todos os alunos com registros de login e senha que constavam no banco de 

dados, aceitaram assinar ao TCLE, e responderam de forma completa ao 

questionário.  

 

 

  

                                                      
13 http:/ava24horas.com/pesquisa/ 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Inicialmente, apresenta-se o perfil do público-alvo com os seguintes dados 

estatísticos, relatados abaixo. A população do estudo somou no total quarenta e 

quatro (44) estudantes. O perfil do público-alvo apresenta os dados estatísticos, 

conforme quadro abaixo: 

Quadro 5 - Perfil dos Estudantes 
 

Estudantes Número % 

Feminino 27 61.36% 

Masculino 17 38.64% 

Total 44 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A idade dos discentes participantes distribuiu-se, principalmente, entre as 

seguintes faixas etárias: 20 a 25 anos (70,40%), 26 a 30 anos (13,60%) e 41 a 48 

anos (7,0%).  

 

Quadro 6 - Distribuição dos Estudantes por faixa etária 
 

Faixa Etária Número % 

20 a 25 anos 31 70.40% 

26 a 30 anos 06 13.60% 

31 a 35 anos 02 4.50% 

36 a 40 anos 02 4.50% 

41 a 48 anos 03 7.00% 

Total 44 100% 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Houve também a verificação junto ao público-alvo da pesquisa sobre sua 

condição profissional. 

Os dados coletados apresentam que 22 (vinte e dois) dos estudantes exercem 

atividade remunerada em carga de até 30 (trinta) horas/semanais o que corresponde 
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 a 50 (cinquenta) por cento do total.  

Com relação à carga integral de 40 (quarenta) horas semanais, a amostra 

revelou 14 (quatorze) alunos nesta condição, perfazendo um percentual de 32%.  

Dentro do universo pesquisado, 8 (oito) alunos assinalaram que não exercem 

atividade remunerada, registrando o percentual de 18%.  

Como o curso de Administração da instituição pesquisada oferta está 

graduação apenas no período noturno, entender qual a disponibilidade de tempo dos 

alunos é fator importante para o trabalho desenvolvido, pois há várias etapas do 

projeto que demandam atividades extraclasse, criando uma carga de esforço bem 

maior para todos. Entender o perfil da classe onde se aplica metodologias ativas de 

aprendizagem é uma vantagem considerável para o docente, pois esta prospecção 

inicial permite um planejamento mais elaborado na elaboração da prática. 

 

Figura 16 - Demonstrativo profissional dos alunos pesquisados 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A figura a seguir apresenta um dado adicional, em números absolutos, com a 

indicação do tipo de atividade remunerada que o estudante exerce no seu cotidiano 

profissional.  
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Mais de 50% (cinquenta) por cento da amostra pesquisada está incluída no 

mercado de trabalho. 

 

Figura 17 - Demonstrativo de atividade remunerada 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

  

A primeira pergunta relativa à pesquisa do objeto do trabalho traz uma 

sondagem sobre a preferência do aluno em relação ao tipo de aula. 61% preferem 

aulas que misturem diversos métodos, 18% aulas com aprendizagem ativa, 14% aulas 

expositivas/dialogadas, 5% aula dialogada e 2% aula expositiva. 

Nota-se pelas respostas que há uma predisposição dos alunos em aceitarem 

as metodologias ativas e novas formas de abordar os conteúdos em sala de aula, 

evidenciando que ao criar condições para se ter uma participação mais ativa deles, 

aumenta-se a chance de resposta positiva ao incentivo da sua autonomia de 

aprendizagem, além de demonstrar que aulas essencialmente expositivas e com o 

ensino transmissivo, gera insatisfação por parte dos discentes.  
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Figura 18 - Preferência sobre tipo de aula 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A questão seguinte apresenta uma escala de preferência. A pergunta-chave é: 

O mais importante para uma boa aula é: com sete afirmativas para análise.  

Em cada uma delas, há a escala que varia de 5 (mais importante), 4 

(importante), 3 (não tão importante), 2 (não importante) e 1 (menos importante), 

permitindo ao respondente aferir sua nota de acordo com sua percepção.  

Ressalte-se que os tipos de aula foram explicados para os alunos durante a 

aula inaugural do projeto, com o objetivo de alinhamento conceitual, e como 

introdução para a explanação específica sobre metodologia e aprendizagem ativa.  

A seguir apresentam-se as figuras com os resultados para cada uma das sete 

alternativas apresentadas nesta questão e consequentes resultados.  

Os dados percentuais apresentam estes resultados nesta questão: 77% 

assinalaram a escala máxima (5); 7% a escala 3; 14% escala 2 e, optando pela escala 

4, correspondente a 2%. Nenhum respondente optou pela escala 1. 

Com uma prática inovadora de aprendizagem pode-se adequar o ambiente  
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para que ele seja mais envolvente para o aluno.  

Salienta-se que o ambiente pode ser físico ou virtual, pois atualmente o acesso 

à tecnologia de informação é muito mais fácil e, é necessário compreender que o 

professor pode facilitar o conhecimento para os alunos em quaisquer plataformas 

disponíveis.  

 

Figura 19 - Aula envolvente 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A maioria dos respondentes concorda com a assertiva para esta alternativa. 

Os processos educativos devem acompanhar essas mudanças, criando o 

ambiente propício para que o aluno assuma uma postura mais ativa    

O papel de facilitar o acesso ao conhecimento se torna uma alternativa 

exequível que o professor pode usar para tornar a aprendizagem ativa uma realidade 

para os alunos que terão à disposição condições mais propícias para a aquisição de 

habilidade educacionais, profissionais, analíticas e profissionais. 

 

 

 

 

O mais importante em uma boa aula é que seja 

envolvente. De 1 a 5, quanto você concorda com isso? 



98 

 

Figura 20 - Professor facilitador 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A Figura 20, demonstra que 64% dos respondentes assinalaram a escala máxima 

(5) para a questão, reforçando que em uma prática inovadora de aprendizagem deve-

se deixar o aluno em contato com a realidade prática. 

 

Figura 21 - Aluno aprende com a prática 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Permitir ao aluno ter contato com a prática é interessante por diversos 

aspectos, entre eles a possibilidade de levá-lo ao pensamento crítico e a análise de 

problemas da vida real, o que auxilia de forma significativa em sua aprendizagem. Ao 

professor cabe o papel de operar as práticas didáticas para favorecer o 

desenvolvimento de diversos cenários onde o aluno terá maior autonomia para 

aprender. 

O entendimento desta ação é importante para o planejamento didático. 

Como análise para a aplicação de metodologia ativa em sala de aula, foi 

estruturada a questão presente na Figura 21 apresentada a seguir.  

Discutir e refletir desde o início das aulas a questão da abordagem 

metodológica com os alunos pode se tornar um diferencial em termos de 

aprendizagem e resultados. 

Os dados percentuais apontam que 75% dos sujeitos respondentes 

consideram que deixar a metodologia clara desde o início das aulas se torna um ponto 

forte em uma aula com aprendizagem ativa.  

 

Figura 22 - Metodologia clara 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Na aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, conforme já destacado 

no capítulo destinado à fundamentação teórica, interação é uma das premissas nas 

aulas que tenham como um dos objetivos proporcionar a aprendizagem ativa para os 

alunos. O espaço para interação pode ser físico/virtual, de acordo com o planejamento 

da atividade.  

Na Figura 23, verifica-se que os alunos participantes da pesquisa atestam a 

importância da interação com o professor: 61% escolheram na escala a pontuação 

máxima para a afirmação da questão. 

Deste modo, investir na interação nesta modalidade de aula é ponto-chave para 

atingir aos objetivos propostos e obter um melhor relacionamento com os alunos. 

 

Figura 23 - Interação/aluno 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

As duas questões a seguir possuem fatores importantes para a implantação de 

práticas cujo objetivo seja a aprendizagem ativa por parte dos alunos: conteúdo de 

fácil acesso, e a ação do professor como facilitador do processo de aprendizagem.  

A Figura 24 demonstra que mais da metade dos sujeitos respondentes, 

escolheu a escala 5, deixando clara a preferência por rápido e fácil acesso aos 

conteúdos de uma disciplina. O acesso ao conteúdo pode ser disponibilizado em 
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diversas modalidades diferentes, desde às tradicionais até às virtuais, importante 

destacar que quanto mais fácil foi o contato do aluno com o conteúdo, mais rápido 

pode ser a fase de contextualização para que ele inicie seus estudos e as atividades 

propostas.  

 

Figura 24 - Conteúdos de fácil acesso 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Desta maneira, o professor possui relevância. Ele é agente de transformação 

e de desenvolvimento do aluno, não apenas um facilitador, mas, alguém que conhece 

e transmite o conhecimento. E assim é capaz de modificar a sua própria realidade, 

ensinando aos alunos a seguirem este caminho. 

Atuar como facilitador das ações propostas, sugere ser um caminho eficaz para 

o professor que aplica as metodologias ativas de aprendizagem. Permitir ao aluno 

buscar novos caminhos e o protagonismo na experiência de aquisição do 

conhecimento é uma ação desejável, entretanto, o professor deve estar presente em 

momentos onde sua participação poderá orientar os alunos nas atividades, não 

deixando o aluno sozinho o tempo todo. 

Com relação à importância da intervenção do professor em momentos chaves 

os dados apresentados no próximo gráfico (Figura 25) demonstram que 64% dos 

 



102 

 

sujeitos respondentes concorda com esta afirmação, portanto, infere-se que no 

processo da aprendizagem ativa estabelecer conexões entre professor/aluno é uma 

estratégia que atenderá de modo mais eficaz ao objetivo de buscar uma prática 

didática mais condizente com o ambiente educacional de hoje.  

 

Figura 25 - Intervenção chave do professor 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Sobre o conhecimento das metodologias ativas de aprendizagem, 61% dos 

pesquisados afirmaram ter conhecimento prévio, enquanto 39% afirmaram 

desconhecer a prática. 

A questão justifica-se pela observação de que a instituição pesquisada possui 

professores lotados em seu corpo docente que aplicam esta metodologia não somente 

em aulas, como também em projetos de extensão e outras atividades.  

Desta maneira, pode-se aferir se os alunos participantes apreenderam o 

conceito antes do projeto apresentado neste caso.  

Saliente-se que, independentemente desse possível conhecimento prévio, 

houve uma explanação a respeito do conceito no início do trabalho, permitindo um 

alinhamento conceitual entre os participantes. 
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Figura 26 - Conhecimento prévio de metodologia ativa 

 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Entre os que responderam sim, havia uma nova questão solicitando que 

indicasse a origem da aquisição do conhecimento.  

O resultado apresentado, demonstra que 55% dos 27 respondentes que 

assinalaram positivamente a questão, obtiveram o conhecimento prévio sobre 

metodologia ativa de aprendizagem em outras aulas ministradas no curso de 

Administração em diversas disciplinas vistas ao longo da graduação, 15% em estudos 

fora da faculdade, enquanto 25% afirmaram ter aprendido sobre o conceito em aulas 

anteriores ministradas em outros semestres por este professor pesquisador. 

Cinco por cento dos alunos não souberam responder sobre o modo como 

adquiriram conhecimento prévio sobre o conceito. 

A questão seguinte pretendia verificar a identificação, pelos sujeitos 

respondentes, de experiências anteriores apenas em sala de aula com metodologia 

ativa de aprendizagem.  

Na Figura 27, pode-se observar que a maioria assinalou sim, enquanto que 

27% afirmou não ter tido contato anterior com esta prática dentro de sala de aula.  
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Figura 27 - Outras experiências com metodologia ativa 

 

 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A sequência do questionário trouxe a questão 8.1, dando seguimento à 

averiguação a respeito do conhecimento do sujeito respondente sobre aulas com 

metodologia ativa de aprendizagem.  

A questão apresentada foi esta: “Se respondeu Sim à questão anterior, indique 

abaixo quais metodologias ativas foram utilizadas: ” 

Da amostra, 32 alunos assinalaram sim à pergunta, totalizando 72,5%. Para 

efeitos estatísticos estes alunos responderam à questão 8.1, gerando o resultado 

detalhado a seguir: 

A metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos obteve o maior percentual 

na questão, com 75% do total seguida da Aprendizagem Baseada em Problemas 

25%. As demais metodologias apresentadas na questão Peer Instruction; Flipped 

Classroom; Método de Caso e a opção. Outras não foram citadas.  

Nesta questão, deve-se levar em consideração que os alunos foram 

comunicados previamente sobre a experiência com metodologia ativa antes do início 

das atividades programadas com o Seminário e esta percepção pode ter auxiliado na 

hora de respondê-la.  

Design Thinking não foi inserida de forma direta no questionário por se tratar  
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da metodologia aplicada durante o caso estudado, porém, havia a possibilidade de 

ser citada na categoria “Outras”.   

Na questão seguinte, já é apresentado aos participantes da coleta de dados, 

pergunta específica sobre o Workshop aplicado durante o projeto.  

No percentual registrado, verificou-se o resultado de 91% de respondentes 

assinalando a alternativa. Sim, e 9% escolhendo a alternativa. Não.  

 

Figura 28 - A experiência registrada no Workshop 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Os quatro respondentes que assinalaram a alternativa. Não, justificaram 

afirmando o seguinte: 

 

“Não entendi direito esta questão de metodologia ativa. Ainda preciso 
aprender mais. Achei legal, pois temos mais ação na hora de aprender. O 
professor passou tudo, mas eu não entendi bem. Vou correr atrás agora para 
entender direito e poder aproveitar mais numa próxima oportunidade”. 
(Estudante A) 

 

Nota-se pela resposta do Estudante A que ainda é necessário alinhar o 

conceito das metodologias ativas para facilitar a compreensão dos alunos e permitir 

que sua aprendizagem ocorra durante o processo. O uso das metodologias ativas 
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requer cuidados específicos quanto à reconstrução conceitual do participante do 

processo. É preciso que o professor observe constantemente se os alunos 

apresentam um nivelamento básico para que consigam ser autônomos na hora de 

aprenderem ativamente.  

 

“Só fui entender a aplicação da metodologia ativa na terceira semana, ao 
participar de reunião com meus colegas de grupo. Até então, estava meio por 
fora do que estava acontecendo”. (Estudante B) 

 

Ressalte-se aqui, a partir da análise da resposta do Estudante B, que a 

atividade em grupo permite uma integração dos alunos, mesmo que isto não ocorra 

de imediato, para a execução das tarefas propostas. Como há, dentro da estrutura 

das metodologias ativas de aprendizagem, uma premissa básica de colaboração, a 

chance de a aprendizagem ser ativa aumenta com a interação dos membros. De 

acordo com o Design Thinking, trata-se do princípio da cocriação, através do qual, o 

entrosamento para o trabalho em time é essencial, uma vez que auxilia no sentido de 

integração dos membros.   

 

“Estava achando que seria mais um Seminário, mas só compreendi direito o 
que estava ocorrendo, quando notei que o Professor não estava “dando aula 
normal. Tive que correr atrás para não ficar por fora”. (Estudante C)  

 

A partir da resposta do Estudante C, percebe-se que o conceito do professor 

atuando como fonte principal de repasse de conteúdo ainda está presente no 

imaginário dos discentes. Entende-se, via de regra, por “aula normal” exatamente esta 

condição do aluno com atitude passiva esperando os conteúdos. Quando ocorre a 

adoção de uma outra forma de metodologia, nem sempre ela é perceptível nos 

primeiros contatos, e, portanto, é recomendável contextualizar os alunos quanto ao 

tipo de estratégia aplicada, principalmente no caso das metodologias ativas de 

aprendizagem, para que não haja mal-entendidos e os alunos tenham uma impressão 

equivocada da real tarefa assumida por professores e alunos. 

 

“Eu perdi três semanas de aula. Quando cheguei, tive que me enturmar com 
o grupo e entender o que estava ocorrendo, para depois participar de forma 
ativa”. (ESTUDANTE D) 

 

O Estudante D com sua resposta confirma uma das premissas das 

metodologias ativas que é o protagonismo do aluno, através da colaboração e da 
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ação-reflexão. No seu caso, ele por ter ficado ausente nas primeiras atividades teve 

uma dificuldade maior para entender o princípio da aprendizagem ativa e colaborativa. 

Com sua integração ao grupo e a compreensão dos papéis e atividades, pode iniciar 

sua jornada junto com os demais colegas no cumprimento do roteiro previamente 

estipulado.  

Nas questões seguintes, procurou-se colher a visão dos participantes da 

pesquisa sobre sua participação no Workshop: Criação de uma Start Up inovadora. 

São questões onde há uma escala que tinha por objetivo orientar as impressões dos 

participantes a respeito das suas experiências no Workshop. 

Pelo resultado apresentado na figura abaixo, nota-se que o grau de 

concordância é alto, o que comprova que os alunos aprendem de forma mais 

autônoma, quando exercitam a aprendizagem ativa. Cinquenta e oito por cento dos 

sujeitos respondentes concordam com a questão apresentada, 31% concordam 

totalmente e 8% nem discordam/concordam e 2% discordam. 

 

Figura 29 - Aula interativa e aprendizagem ativa do aluno 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na questão seguinte: “O trabalho em time com aplicação de aprendizagem 

ativa facilita o repasse de conhecimento, devido à troca de experiências, vivências 

entre os colegas?” percebe-se que os sujeitos respondentes responderam 
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positivamente com os seguintes percentuais: 59% concordam, 35% concordam 

totalmente e 6% nem discordam/nem concordam. 

Como todo o trabalho desenvolvido foi realizado com o trabalho em time, pode-

se afirmar que o processo colaborativo se torna premissa chave para aplicação de 

metodologias onde a aprendizagem ativa esteja elencada como objetivo principal. 

 Esta confirmação é importante, principalmente levando-se em consideração 

que a metodologia do Design Thinking preconiza entre seus pilares a aprendizagem 

colaborativa e cooperativa com atividades que desenvolvem a capacidade de os 

alunos construírem novos conhecimentos de forma coletiva e em rede.  

Basicamente neste caso o Design Thinking como estratégia de aprendizagem 

ativa aproxima os alunos da realidade e permite a proposição de soluções para o 

problema identificado.  

 

Figura 30 - Trabalho em time com aplicação de aprendizagem ativa 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao observar os dados apresentados na Figura 30, é possível afirmar que os 

participantes demonstraram bastante contentamento com as atividades 

desenvolvidas em time. A pergunta “Eu acho que a inovação é o elemento mais 

importante quando participo de aulas com metodologias ativas de aprendizagem? ”, 
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aplicada aos sujeitos respondentes mostra que 60% concordam com a questão, 30% 

concordam totalmente e 10% discordam.  

Esses dados demonstram que para eles as metodologias ativas de 

aprendizagem se caracterizam como práticas inovadoras, principalmente no aspecto 

incremental. 

Deve-se levar em conta os diversos fatores que contribuem para se configurar 

um processo inovador, com diversas implicações como a criatividade do sujeito, a 

motivação para efetivação das ideias, o conhecimento e os recursos materiais 

disponíveis. 

Os alunos conseguem perceber quando estão inseridos numa realidade que 

lhes permite aprender de forma ativa, tornando-se protagonista do seu processo de 

apreensão de conhecimentos.  

Esse protagonismo do aluno está centrado no processo de aquisição do 

conhecimento, onde o professor tem o papel de facilitador.  

Entender esta realidade é fundamental para que inovação seja contextualizada 

de forma correta e aplicada como base para o desenvolvimento de práticas mais 

adequadas às exigências do ambiente educacional atual. 

 

Figura 31 - Inovação em aulas com metodologia ativa 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na Figura 32, nota-se o resultado da questão em foco. Nela o sujeito  
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respondente é questionado sobre sua percepção sobre uma das premissas da 

aprendizagem ativa: a prática como base de aprendizagem para a teoria. 

O resultado apresentou um empate percentual: 50% dos respondentes 

concordam com a afirmação, e 50% concordam totalmente.  

Esse é um resultado satisfatório, podendo-se concluir que os alunos, quando 

levados a vivenciar uma realidade em que o conceito não é explicado inicialmente 

pelo professor, parecem ter mais chances de êxito no seu processo de aprendizagem, 

apesar de ser possível também obter este processo em uma aula expositiva com a 

apresentação de exemplos.  

A conclusão anterior não implica, necessariamente, em novidade, visto que a 

própria essência das metodologias ativas de aprendizagem traz o aluno como centro 

do processo, colocando-o como protagonista.   

 

Figura 32 - Colocar em prática a teoria 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na sequência, houve o questionamento sobre as possíveis diferenças entre a 

aula com metodologia ativa do Design Thinking e as aulas expositivas.  
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O resultado apurado aponta que 90% dos sujeitos respondentes discordam 

totalmente da afirmativa, enquanto que 10% discordam da afirmativa em questão.  

Na figura a seguir apresenta-se os percentuais citados. 

 

Figura 33 - Diferença entre metodologia ativa e aulas expositivas 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

O resultado demonstra que a percepção dos respondentes sobre as diferenças 

existentes entre as metodologias em questão é clara, e gerou impacto significativo ao 

se observar que os participantes conseguem identificar a aplicação de uma 

metodologia ativa em seu ambiente.  

Claro, deve-se levar em consideração que, o conhecimento prévio dos 

participantes em relação às metodologias ativas de aprendizagem, verificado 

anteriormente na análise do questionário apresentado neste capítulo, conduziria a um 

resultado semelhante ao registrado, porém, a confirmação se tornou realidade 

somente a partir do dado consolidado.  

 A questão seguinte apresenta novamente a escala de preferência. 

 A pergunta-chave é: “O mais importante para uma boa aula com aprendizagem 

ativa é: ”. Sete afirmativas foram colocadas para análise.  
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Em cada uma delas, há a escala que varia de 5 (mais importante), 4 

(importante), 3 (não tão importante), 2 (não importante) e 1 (menos importante), 

permitindo ao respondente aferir sua nota de acordo com sua percepção. 

Os respondentes se depararam novamente com uma questão formatada nesse 

estilo, entretanto, com a inserção do adendo da aprendizagem ativa como fator para 

as respostas de acordo com a percepção dos respondentes. 

Os dados da figura 34 apresentam o resultado à questão.  

O item Mais Importante (5) foi predominante, atingindo 76% do percentual total. 

O item Não Importante (2) vem a seguir com 14%.  

Pode-se depreender, que apesar da maioria achar que a aula precisa ser 

envolvente para que se atinja o objetivo de promover a aprendizagem ativa, há 

também uma margem menor, porém significativa, que entende que este fator não é 

tão vital para o processo. 

 

Figura 34 - Aula envolvente aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Entende-se, portanto, que criar as condições ambientais propícias para o aluno  
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é uma condição chave para se atingir o objetivo de promover a aprendizagem 

ativa. 

As duas próximas figuras apresentam as respostas para as questões: 

“Que o professor atue como facilitador” e “Que permita ao aluno aprender com 

a prática”.   

 

Figura 35 - Professor facilitador e a aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

   

 De acordo com os dados, 68% dos participantes se destacam, mas a grande 

maioria demonstra que reconhece a função do professor como facilitador e não mais 

como aquele que detém o conhecimento e deve transmiti-lo aos estudantes. 
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Figura 36 - Boa aula com aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

Percebe-se que o professor, ao facilitar a aquisição de conhecimento, 

estabelece as bases para que o aluno, através da aprendizagem ativa, pratique os 

conceitos e atinja maior eficácia com os conteúdos apresentados.  

Nas figuras a seguir são abordadas as alternativas onde as questões sobre 

deixar a metodologia clara desde o início e promover espaço para que professor e 

aluno interajam em momentos chaves do processo.  

Há espaço ao discente para aprender de modo ativo, pois esta premissa é 

básica quando se projeta aulas onde a autonomia estará com o aluno. 
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Figura 37 - Metodologia clara com aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Ao se observar os dados apresentados na Figura 37, pode-se inferir que, para 

o sucesso da modelagem, e para que os aprendizes possam aproveitar ao máximo 

os diferentes momentos das aulas e desenvolver seu potencial, é fundamental o 

professor deixar bem claro quais são os parâmetros de uma aula em que se utiliza 

metodologia ativa, definindo-a e esclarecendo os procedimentos adotados. 

Feito isso com clareza e objetividade, ouve-se o aluno e sua participação 

durante todo o processo de construção do conhecimento possibilita a ele interagir com 

o professor e com a própria aprendizagem de modo ativo.  

Esse procedimento é muito valorizado pelos aprendentes, conforme mostra a 

Figura 38. 
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Figura 38 - Interação com aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Os conteúdos devem estar à disposição e com rápido acesso para o aluno. 

Esta conclusão é verificada na Figura 39, onde mais de 70% dos respondentes 

entendem que a fundamentação de uma boa aula com aprendizagem ativa deve estar 

calcada em facilidade de acesso e conteúdo de qualidade.  

 

Figura 39 - Conteúdos claros com aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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Na figura 40, nota-se que mais de 60% dos respondentes reconhece a 

importância da função do professor como facilitador da aprendizagem, uma vez que 

querem que ele intervenha na condução do processo de aprendizagem quando 

necessário. 

 

Figura 40 - Intervenção do professor na aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Com relação ao conhecimento prévio do conceito do Design Thinking, 

apresentou-se o seguinte resultado: um percentual de 70% dos respondentes alegou 

que não conhecia a metodologia do Design Thinking, antes de serem apresentados 

ao conceito de modo formal durante o caso em estudo.  

 

Figura 41 - Conhecimento prévio do Design Thinking 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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Dos 30% que alegaram já terem conhecimento prévio, houve uma segunda 

tabulação dos dados, onde se obteve a seguinte informação: destes 30%: 54% 

responderam que conheceram o Design Thinking em palestras ministradas na 

faculdade alvo da pesquisa; 20% entraram em contato com o Design Thinking, através 

de cursos on-line; 10% em aulas ministradas por professores da instituição alvo da 

pesquisa e 16% através de leitura de revistas e livros.  

As respostas comprovam que investir na disseminação do Design Thinking 

como metodologia ativa de aprendizagem configura uma oportunidade de 

popularização do conceito.  

O Design Thinking, pela sua versatilidade, constitui uma base adequada para 

se estabelecer como prática inovadora de aprendizagem.  

Atuando como pensadores do design, alunos podem colocar em prática 

diversas premissas da aprendizagem ativa como colaboração, através da cocriação e 

solucionar problemas a partir de análise de protótipos e testes. 

As próximas quatro questões vão apresentar as impressões dos respondentes 

sobre as suas vivências com a metodologia do Design Thinking aplicada durante a 

realização do Workshop realizado no caso estudado. Na primeira apresenta-se está 

afirmativa: “A metodologia do Design Thinking é muito interessante e aprendi bastante 

com sua utilização no projeto. ” 

A Figura 42 demonstra que 58% dos respondentes concorda que a metodologia 

do Design Thinking auxilia bastante no quesito aprendizagem durante o projeto; 

enquanto 31% concorda totalmente com a afirmativa; 9% nem discorda/nem concorda 

e 2% discorda.  

Retomando Mattar (2017, p. 96), “o Design Thinking nos impulsiona a 

abandonar o óbvio. Pode assim, colaborar com o processo de tirar os alunos de uma 

posição mais estática e passiva”.  

A metodologia do Design Thinking realmente possibilita uma melhor 

compreensão por parte do aluno para o processo de aprendizagem e aplicação de 

prática da teoria.  

Os alunos se sentem mais motivados e aproveitam de forma mais adequada 

as interações, a forma de construir coletivamente o conhecimento.  

Tudo isso enriquece as interações e tira o aluno da passividade, dando a ele 

oportunidade de reflexão e ação, de participação real e ativa no processo. 
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Figura 42 - Aprendizado com Design Thinking 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Promover a percepção de que o foco no usuário permite ao participante 

compreender melhor a aplicação do Design Thinking como ferramenta, é a afirmativa 

que se apresenta na Figura 43. 

Os respondentes assinalaram as opções e o resultado apresentado foi que 63% 

assinalaram que concordam com a afirmativa e 37% concordam totalmente. As outras 

opções não foram escolhidas pelos respondentes.  

Nota-se que é possível melhorar a compreensão da metodologia do Design 

Thinking por parte dos participantes com o estímulo, durante um projeto com esta 

metodologia, a partir do foco no usuário do produto/serviço.  

 

Figura 43 - Aplicação do Design Thinking como ferramenta 

 

Fonte: Elaboração do Autor. 
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Os respondentes, conforme figura 44, optaram apenas pelos itens concordo 

totalmente (63%) e concordo (37%). Os outros itens não foram assinalados. Denota-

se que talvez a influência do processo da metodologia do Design Thinking que cria, 

normalmente, um ambiente colaborativo e com autonomia para os participantes 

desenvolverem seu trabalho na prática, possa ter levado ao score apresentado.  

 

Figura 44 - Aula inovadora com Design Thinking 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Para a afirmativa que solicita a comparação entre aulas tradicionais e as aulas 

onde foram aplicadas a metodologia do Design Thinking, durante o caso estudado, 

apresentou-se este resultado: 

Discordo totalmente: 36%; Discordo: 43%; Nem discordo/Nem concordo: 21%. 

Nota-se que 79% do total dos respondentes confirma a percepção de diferença 

entre os dois tipos de aula, com 21% mantendo posição de neutralidade na resposta. 

 

Figura 45 - Aula tradicional X Aula Design Thinking 

 

Fonte: Elaboração do autor. 



121 

 

A questão a seguir indagou os respondentes sobre a percepção de prática 

inovadora de aprendizagem no Workshop: Criação de uma Start Up Inovadora. A 

prática em questão era o Design Thinking, que foi aplicado como metodologia ativa 

de aprendizagem, que configura um dos objetivos do estudo.  

Quarenta e três respondentes assinalaram. Sim para a questão, o que totaliza 

um percentual de 98%. Um respondente assinalou. Não. 

Confira na figura a seguir os dados relatados: 

 

Figura 46 - Reconhecimento de prática inovadora 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A questão exigia, em caso de resposta “Não”, uma justificativa por parte do 

respondente, para o entendimento correto de sua percepção sobre a indagação.  

O respondente, que assinalou a alternativa “Não”, apresentou a sua justificativa 

conforme descrito abaixo: 

 

¨Para mim não ficou claro a questão da inovação, inicialmente. Eu só comecei 
a entender no decorrer do projeto, quando vi que a aula tinha uma dinâmica 
diferente. Eu via os colegas de grupo bem animados com a responsabilidade 
de desenvolver as coisas, mas eu não demorei para pegar o fio da meada. 
Só a partir da ideação que foi ficando mais claro”. (Estudante E) 

 

O Estudante E com sua resposta provoca uma reflexão a respeito da inovação 

em sala de aula. Esta pode ser percebida, a partir da aplicação de aulas onde a 

exposição não seja o foco principal, porém, nota-se que é necessário ficar atento ao 
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desenvolvimento dos alunos e se, a metodologia está sendo compreendida como 

inovação ou novidade.  

Para aqueles que assinalaram “Sim”, a justificativa era feita a partir da escolha 

de cinco opções possíveis, cujo percentual é apresentado a seguir: 

56% opção: Porque é uma novidade para mim; 

22% opção: Porque é uma melhoria em comparação com as aulas normais; 

12% opção: Porque nunca foi aplicado em minha sala antes; 

10% opção: Porque nunca foi aplicado na minha faculdade antes. 

A opção “Outros” não foi assinalada por nenhum dos respondentes.  

A Figura 47, apresenta a pergunta: “Você gostaria de ter somente aulas com 

aprendizagem ativa?” Seu objetivo foi aferir se os alunos entenderam o conceito e a 

proposta, e estariam dispostos a ter uma continuidade nesta prática, caso sejam 

oferecidas novas oportunidades neste sentido. Observa-se que 95% dos 

respondentes quer novas oportunidades com aulas com aprendizagem ativa, 

enquanto 5% não quer mais participar de aulas com esta metodologia.  

 

Figura 47- Somente aulas com aprendizagem ativa 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A questão solicitava, em caso de resposta “Não”, uma justificativa por parte do 

respondente, para o entendimento correto de sua percepção sobre a indagação.  

Os dois respondentes que assinalaram a alternativa “Não” apresentaram a sua 

justificativa conforme descrito abaixo: 
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“Eu me sinto bem com aulas onde o professor explica os conteúdos. Me deixa 
mais confortável e com segurança para procurar aprender”. (Estudante F) 

 

O Estudante F com seu relato indica que a aula expositiva ainda possui valor 

e adeptos no ambiente educacional. Apesar da aprendizagem ativa ser uma tendência 

forte no ambiente educacional, não é a única opção e nem todo aluno quer ficar 

responsável pelo seu ritmo de aprendizagem, preferindo ter uma condução por parte 

do professor. Este dado aponta que devesse contemplar sempre que haverá um 

percentual de alunos que preferem a aula mais convencional e planejar como atingi-

los deverá fazer parte do planejamento docente.  

 

“Acho melhor estudar com um professor explicando os conteúdos. Não tenho 
disciplina, e se deixar por minha conta vou me enrolar e não fazer as coisas 
como deveria. Por isso prefiro aula normal”. (Estudante G).  

 

No caso do Estudante G percebe-se que sua opção por uma aula mais 

convencional está ligada diretamente às premissas da aprendizagem ativa, que 

preconiza que a disciplina é condição básica para que o aluno possa se tornar 

protagonista do seu processo de aprendizagem. O aparente comodismo, pode ser 

uma defesa contra a mudança de modelo, no qual é mais confortável esperar de forma 

passiva os conteúdos, ou, o medo de assumir um compromisso maior com o acesso 

à aprendizagem.  

Para aqueles que assinalaram “Sim”, a justificativa era feita a partir da escolha 

de cinco opções possíveis, cujo percentual é apresentado a seguir: 

43% opção: Porque facilita minha aprendizagem; 

34% opção: Porque é uma melhoria em comparação com as aulas normais; 

18% opção: Porque aprovei a metodologia; 

5% opção: Porque controlo melhor meu ritmo de aprendizagem. 

A opção “Outros” não foi assinalada por nenhum dos respondentes.  

Nota-se que pelas justificativas, que a aplicação de uma metodologia ativa de 

aprendizagem, pode propiciar aos alunos uma aprendizagem onde ele se torne o 

protagonista do processo de aquisição de conhecimento. 

Verificando os dados, é recomendável que o aluno seja acompanhado para 

aferição do seu ritmo de aprendizagem, já que esta é uma variável onde pode ocorrer 

uma deficiência.  
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CONCLUSÃO 

 

Na presente dissertação, buscou-se analisar em que medida a adoção de 

aprendizagem ativa impacta na mobilização e no protagonismo do aluno no processo 

de aquisição do conhecimento.  

Procurou-se mobilizar alunos através da aplicação do Design Thinking, como 

metodologia ativa de aprendizagem, levando-os à aprendizagem ativa. Dessa forma, 

verificou-se como estudantes universitários percebem uma metodologia ativa de 

aprendizagem, como base para que se desenvolva o protagonismo do aluno.  

Nota-se que, com os procedimentos utilizados, foi possível observar o alcance 

dos objetivos geral e específicos deste trabalho, partindo do desenvolvimento da 

fundamentação teórica até a análise dos dados pesquisados. 

O uso do Design Thinking, como metodologia ativa gerou maior interesse pelas 

atividades desenvolvidas por parte dos alunos, pois eles investiram na colaboração, 

trabalho em time, criação conjunta de soluções de problemas reais, protótipos 

utilizados para testes e acabam por permitir aos alunos uma maior autonomia no 

processo de aprendizagem. 

Com base nos resultados e discussões presentes neste trabalho, percebeu-se 

que os alunos foram auxiliados pela metodologia do Design Thinking aplicada no 

processo ativo de aquisição do conhecimento, com o professor atuando como 

facilitador, e intervindo apenas em momentos chaves para auxiliar no 

desenvolvimento do projeto realizada. Estas duas ações foram percebidas 

favoravelmente pelos alunos. 

Cabe destaque à aplicabilidade prática do Design Thinking como sendo um 

fator primordial e facilitador para o processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente no curso e turma pesquisados, entretanto, os dados coletados não 

puderam auxiliar de forma efetiva na comprovação do objetivo que tratava da 

avaliação do impacto na adoção de aprendizagem ativa na mobilização e no 

protagonismo do aluno no processo de aquisição do conhecimento. 

A compreensão dos conceitos de aprendizagem ativa a partir da aplicação da 

metodologia do Design Thinking pode ser observada a partir dos dados coletados. 

Ressalte-se que é possível inferir que pela sua própria estrutura que foca na resolução 

de problemas e colaboração constantes para o desenvolvimento e prototipação, o 

Design Thinking leva os alunos a atuarem de forma ativa. 
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A princípio, adotar metodologias ativas de aprendizagem como base para a 

inserção de práticas inovadoras, é interessante para se tentar atingir o objetivo de 

mobilizar o aluno para ser o protagonista de sua aquisição de conhecimento, 

entretanto, não garante que a meta seja cumprida integralmente. O aluno precisa ser 

trabalhado, pois do contrário, haverá dispersão e incompreensão, conforme 

demonstrou a fala de estudantes na pesquisa.  

Deve-se entender que a utilização do Design Thinking como metodologia ativa 

de aprendizagem é uma maneira eficaz de inovar, de forma incremental, no processo 

de ensino e aprendizagem, mas há fatores limitadores que se não forem observados 

pelo docente no planejamento de suas aulas podem trazer prejuízos na condução.  

Pode-se citar como exemplos de fatores limitadores: falta de planejamento da 

aplicação da metodologia, que pode levar ao famoso “professor não está dando aula”; 

imaturidade dos alunos com relação à vida acadêmica, que pode limitar a aplicação 

de estratégias de ensino-aprendizagem com o método ativo, e falta de 

contextualização.  

Para que a prática leve à aprendizagem ativa é necessária que a abordagem 

faça sentido para o aluno. O Design Thinking, como metodologia ativa, pode ser 

atraente na promoção da aprendizagem de forma dinâmica e inovadora. Seguidas as 

suas diretrizes, há boas chances de se atingir as metas estabelecidas, no entanto, 

sua eficácia será maior, se houver por parte do aluno a compreensão a respeito das 

etapas que ele vivencia e de suas respectivas implicações para o processo.  

Espera-se que este estudo contribua para o desenvolvimento de estratégias de 

ensino, em que a preocupação com a inovação esteja presente. Outra premissa deste 

trabalho foi contribuir para que os discentes compreendam sua importância na 

dinâmica pedagógica, permitindo, ainda, que tenham maior autonomia na 

aprendizagem com práticas inovadoras e desenvolvam competências, habilidades e 

atitudes para o aperfeiçoamento profissional e pessoal. Assim, acredita-se que é 

possível incentivar mais a participação ativa de estudantes. 

Recomenda-se que pesquisas futuras analisem as habilidades desenvolvidas 

nos egressos de cursos no ensino superior que utilizem a metodologia ativa, 

verifiquem o impacto real dos fatores limitadores no processo de ensino e 

aprendizagem quando houver a adoção de metodologias ativas de aprendizagem e 

estude-se novas formas de propagação da aprendizagem ativa como base para a 

criação de inovação educacional. 
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Por fim, salienta-se que existem vários caminhos que podem ser percorridos 

em busca de um ensino balizado por práticas inovadoras de ensino. Infere-se ainda 

que um dos benefícios que permeiam as contribuições deste projeto de pesquisa é a 

ampliação das pesquisas sobre o uso do Design Thinking no ensino superior, e 

deseja-se que esta pesquisa possa enriquecer o Programa de Pós-Graduação em 

Design, Tecnologia e Inovação - Mestrado Profissional - do UNIFATEA, bem como 

auxilie para os avanços na metamorfose das práticas pedagógicas do ensino superior. 
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APÊNDICE A - Carta de Informações 
 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Esta pesquisa é parte integrante do trabalho de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Design, Tecnologia e Inovação - Mestrado Profissional, do Centro 

Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA), que está sendo realizado pelo mestrando 

Jorge Luiz Conde. 

Este estudo propõe modelar uma proposta de utilização de práticas inovadoras de 

aprendizagem a partir da aplicação da metodologia do Design Thinking. 

Para que este projeto tenha êxito a sua participação é muito importante. Temos como 

principal objetivo compreender a importância da inovação didática para o aumento da 

eficácia da aprendizagem por parte do aluno.  

Gostaríamos de contar com o seu apoio e sua compreensão no preenchimento deste 

questionário, que pode ser acessado pelo link abaixo, e possui tempo de 

preenchimento de aproximadamente 15 minutos. 

Suas respostas não serão expostas de forma individual e os resultados serão 

mantidos em sigilo. 

Este projeto passou pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) do Centro 

Universitário Teresa D’Ávila (UNIFATEA) e estamos contando com a sua colaboração. 

Jorge Luiz Conde 
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APÊNDICE B - Carta de Solicitação de Autorização para a Pesquisa 
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APÊNDICE C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu (nome) 

_________________________________________________________, 

(nacionalidade) ___________________, (profissão) _____________________, 

portador do RG _________________, CPF _______________________, residente e 

domiciliado à Rua ______________________________________ 

______________________na cidade de _________________________, Estado de 

______________________, concordo em participar da projeto de pesquisa: Práticas 

inovadoras para aprendizagem ativa: um estudo de caso a partir do Design Thinking.  

Este trabalho propõe discutir a temática das metodologias ativas de aprendizagem, 

tendo como premissa a modelagem de práticas inovadoras de aprendizagem, que 

visa criar possibilidades de ações e projetos didáticos que se adaptem à nova 

realidade que vem modificando o ambiente educacional convencional. 

A aplicação das metodologias ativas de aprendizagem está se tornando cada vez mais 

comum no ambiente ao ensino superior. A partir do estudo sobre as metodologias 

ativas de aprendizagem, utilizar a estrutura projetual do Design Thinking, para aplicar 

práticas inovadoras de aprendizagem. 

A proposta nesta dissertação de mestrado consiste em um estudo quali-quantitativo 

com o objetivo de investigar a utilização do Design Thinking para contribuir com a 

geração de inovação na aprendizagem ativa por parte de alunos em ambiente 

acadêmico. O pesquisador esclarece que, no que tange aos aspectos éticos 

relacionados à pesquisa, na investigação do contexto educacional supracitado, foram 

seguidos os procedimentos e atividades propostos pela Resolução 466/12 DO 

Conselho Nacional de Saúde, tendo como instrumento de coleta o questionário de 

cunho quali-quantitativo com perguntas abertas, fechadas e de múltipla escolha. 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo, 

e a garantia de que receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante 

o decorrer da pesquisa. Esclareço também, que fui verbalmente informado sobre os 

possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse experimento serão 

acompanhados por um Pesquisador Orientador.  

Como já foi dito acima, fui informado de que os procedimentos são simples, que não 

oferecem riscos aos participantes da pesquisa e serão realizados pelo mestrando do 

CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA (UNIFATEA). Tomei conhecimento de 
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que não terei custos e que tenho plena liberdade para recusar a participação na 

referida pesquisa a qualquer momento, sem penalização alguma. Autorizo para os 

devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e resultados obtidos do 

relatório geral da pesquisa, a qual estou em concordância. Entretanto, recebi a 

garantia do sigilo que assegura a minha privacidade uma vez que os dados obtidos 

são confidenciais. Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o 

mesmo. 

 

Cidade____de_______. 

Assinatura do Participante 

__________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Orientador 

__________________________________________ 
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APÊNDICE D - Questionário  
 

1. Sexo: 
( ) M 
( ) F 
 

2. Idade:____________ anos 
 

3. Qual seu curso na faculdade e em qual semestre está matriculado atualmente? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4. Você exerce atividade remunerada? 
( ) Sim, em tempo parcial (até 30 h/s) 
( ) Sim, em tempo integral (mais de 30 h/s) 
( ) Sim, em trabalho eventual 
( ) Não. 
4.1 Se respondeu Sim à questão anterior, indique o tipo de atividade remunerada 
que exerce? 
( ) Estágio 
( ) Profissional 
( ) Autônomo 
( ) Empresa familiar 
 

5. Em seus estudos, qual tipo de aula você prefere: 
( ) Expositiva 
( ) Dialogada 
( ) Expositiva/Dialogada 
( ) Com aprendizagem ativa 
( ) Aulas mistas (com mistura de exposição/diálogo/métodos) 

 

6. O mais importante para uma boa aula é: 
(5 – mais importante 1 – menos importante) 
( ) Que seja envolvente 
( ) Que o professor atue como facilitador 
( ) Que permita ao aluno aprender com a prática 
( ) Que a metodologia fique clara desde o início  
( ) Que a haja espaço para a interação aluno/professor 
( ) Que seja fundamentada em conteúdos de fácil acesso para o aluno 
( ) Que o professor intervenha em momentos chaves para auxiliar na condução do 
processo de aprendizagem 
Outros? 
___________________________________________________________________
________________ 

 

7. Já tem conhecimento prévio sobre metodologias ativas de aprendizagem?  
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( ) Sim   ( ) Não 
 

Se sim, indique como obteve este conhecimento: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

8. Antes desta experiência, Já tinha participado de aulas com metodologia ativa de 
aprendizagem?  
( ) Sim   ( ) Não 
 

8.1 Se respondeu Sim à questão anterior, indique abaixo quais metodologias ativas 
foram utilizadas: 
( ) Peer Instruction (aprendizagem por pares) 
( ) Aprendizagem baseada em problemas 
( ) Aprendizagem baseada projetos 
( ) Flipped classroom (sala de aula invertida) 
( ) Método de Caso 
( ) Outras 
Quais? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

9. Com relação ao Workshop aplicado: você entendeu desde o início de que se tratava 
de uma experiência com metodologia ativa de aprendizagem?  
 

( ) Sim                          Não ( )  
 ‘Se “Não”, justifique.   
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 
 

As próximas seis questões (10 a 15) visam colher impressões sobre a sua experiência 
dentro do Workshop: Criação de uma Start Up inovadora. Responda com o auxílio da 
escala abaixo da questão. 

 

10. Eu acho que a aplicação de aprendizagem ativa torna a aula mais interativa e 
posso compreender melhor os conceitos pela aplicação prática a partir do meu 
entendimento: 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
 

11. O trabalho em time com aplicação de aprendizagem ativa facilita o repasse de 
conhecimento, devido à troca de experiências, vivências entre os colegas? 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
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12. Eu acho que a inovação é o elemento mais importante quando participo de aulas 
com metodologias ativas de aprendizagem? 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
 

13. Aprendo melhor quando coloco imediatamente em prática o conceito teórico 
apresentado pelo professor. 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
 

14. Não notei diferença entre a metodologia ativa aplicada e as aulas expositivas 
tradicionais: 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
 

15. O mais importante para uma boa aula com aprendizagem ativa é: 
(5 – mais importante 1 – menos importante) 
( ) Que seja envolvente 
( ) Que o professor atue como facilitador 
( ) Que permita ao aluno aprender com a prática 
( ) Que a metodologia fique clara desde o início  
( ) Que a haja espaço para a interação aluno/professor 
( ) Que seja fundamentada em conteúdos de fácil acesso para o aluno 
( ) Que o professor intervenha em momentos chaves para auxiliar na condução do 
processo de aprendizagem 
 

16.  Já tinha conhecimento prévio da metodologia do Design Thinking?  
( ) Sim   ( ) Não 
 

Se sim, indique como obteve este conhecimento: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

As próximas quatro questões (18 a 21) vão apresentar impressões sobre a sua 
experiência com a metodologia do Design Thinking aplicada durante a realização do 
Workshop. Responda as perguntas com o auxílio da escala abaixo da questão. 
 

17. A metodologia do Design Thinking é muito interessante e aprendi bastante com 
sua utilização no projeto: 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 

 

18. O foco no usuário do produto/serviço desenvolvido pelo nosso time permitiu que 
eu compreendesse melhor a aplicação do Design Thinking como ferramenta: 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
 

 

19. As aulas ficaram mais proveitosas com a aplicação da metodologia do Design 
Thinking, criando um ambiente de inovação: 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
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20. Não notei diferença entre as aulas com aplicação da metodologia do Design 
Thinking e aulas tradicionais: 
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Nem discordo/Nem concordo ( ) Concordo ( ) Concordo Totalmente 
 

21. Você reconheceu a prática inovadora de aprendizagem no Workshop: Criação 
de uma Start Up Inovadora? 
( ) Sim 
( ) Não 

 

‘Se “Não”, por que não” ?    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

22. Caso sim, por que você a considera inovadora? (assinale quantas forem 
necessárias) 
( ) Porque nunca foi aplicado na minha faculdade antes 
( ) Porque nunca foi aplicado em minha sala 
( ) Porque é novidade para mim 
( ) Porque é uma melhoria em comparação com as aulas normais 
( ) Outro: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

23. Você gostaria de ter somente aulas com aprendizagem ativa? 
 ( ) Sim                                 ( ) Não 
 

‘Se “Não”, por que não” ?    
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

24. Caso sim, por que você considera as aulas deste tipo como a melhor alternativa 
para sua aprendizagem? (assinale quantas forem necessárias) 
( ) Porque facilita minha aprendizagem 
( ) Porque controlo melhor meu ritmo de aprendizagem 
( ) Porque aprovei a metodologia 
( ) Porque é uma melhoria em comparação com as aulas normais 
( ) Outro:  
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APÊNDICE E - Telas do Questionário na plataforma virtual 
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