
O design thinking trata-se de uma estratégia criativa e prática, centrada no trabalho colaborativo. Desenvolvido a 
partir da colaboração, parte do entendimento das necessidades de outros, por meio da geração rápida de ideias, para 
criação de soluções inovadoras para problemas reais.

Adotado por pro� ssionais e organizações, principalmente no mundo dos negócios, tem in� uenciado outras áreas 
na atualidade, como uma forma de encontrar, abordar e solucionar problemas por meio da mindset dos designers.

Como estratégia pedagógica, possibilita colocar os alunos no centro da atividade, envolvendo criatividade para 
geração de soluções e razão para analisar e adaptar as soluções para contextos determinados, gerando resultados mais 
desejáveis e tecnicamente possíveis de serem transformados em realidade. Essa estratégia procura fazer com que o 
aluno vivencie todas as etapas do design thinking para criação de soluções para problemas reais.

Sequência Didática de Aplicação
O professor pode aplicar o Design Thinking em cinco fases:

Figura 1 -  Design Thinking para educadores
Fonte: https://designthinkingforeducators.com

DESCOBERTA
A primeira etapa deve ser utilizada para que o estudante tenha clareza do seu 
problema (do que se trata, que impactos podem causar, o que pode ser feito). 
Para isso, pode elaborar as questões para ouvir o usuário sobre a problemática 
abordada e, ainda, gerar empatia.

INTERPRETAÇÃO 
Com a clareza do problema a partir da coleta de dados, o professor deve promo-
ver a interpretação, de forma que o estudante consiga estabelecer o problema 
com o qual irá trabalhar, tendo em vista as necessidades do usuário.

IDEAÇÃO No processo de ideação, o professor indica aos estudantes que comecem a ter 
ideias sobre como resolver o problema em questão.

EXPERIMENTAÇAO
Nessa fase, os estudantes deverão fazer protótipo, desenhar � uxos etc., de 
forma que � que clara a solução para o problema em questão. Como se trata da 
experimentação, o estudante pode aplicar a solução para analisar a viabilidade 
e a exequibilidade.

EVOLUÇÃO Após a experimentação, é possível que se percebam melhorias a serem feitas 
e, assim, avançar com a solução.

Contexto de Aplicação no Modelo Presencial ou On-line
Esse modelo proporciona experiências nas quais os alunos possam praticar os conteúdos, são situações que se 

aplicam tranquilamente no modelo presencial e on-line, no entanto, no modelo on-line, é preciso planejar com cuidado 
a forma de entrega de algumas atividades, de modo que a experiência do estudante possa ser acompanhada, ainda que 
por meio de recursos tecnológicos. 
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Recursos e Ferramentas que podem ser utilizados
Além de recursos comumente utilizados no ambiente educativo, webconferência, fóruns de discussão, envio de 

exercício, Post-it, folha A3 e formulários acessados no QR code também podem ser usados. 

Como Avaliar o Resultado 
O desempenho do estudante pode ser avaliado por meio da conclusão das etapas, do comportamento frente aos 

desa� os e do resultado que o estudante apresentou. O professor pode, ainda, solicitar um feedback do estudante sobre 
a experiência de aprendizado.

Dicas de Sucesso! 
Aprofunde seus conhecimentos sobre essa estratégia no QR code ou no link a seguir.
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