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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal estudar como a metodologia de projeto do 

Design Thinking pode ser aplicada na disciplina de Introdução à Engenharia como 

forma de alcançar a inovação e a interdisciplinaridade entre as áreas.  

O Design Thinking é uma metodologia que aplica ferramentas do Design para 

solucionar problemas complexos, por meio do raciocínio associativo e do pensamento 

analítico, colocando as pessoas e suas necessidades no centro do processo. É uma 

abordagem que descentraliza a prática do Design das mãos de profissionais 

especializados – no caso os Designers - ao permitir que seus princípios sejam 

adotados por pessoas que atuam em áreas profissionais variadas – como a 

engenharia, por exemplo. 

Como objeto de estudo da pesquisa-ação será abordado o Projeto OpenFab, que faz 

parte da programação da disciplina de Introdução à Engenharia, ministrada durante o 

ano de 2018 aos alunos da 1ª série de engenharia do Centro Universitário do Instituto 

Mauá de Tecnologia. 

Com este estudo pretende-se observar e registrar o processo de desenvolvimento de 

um projeto de engenharia utilizando-se uma metodologia de Design e analisar seus 

efeitos e impacto como estratégia de ensino na aprendizagem dos estudantes, 

considerando as dimensões relativas aos conhecimentos técnico-científicos e às 

competências transversais possíveis e existentes. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cenário atual globalizado vem trazendo uma nova realidade social, cultural e 

econômica composta por uma modernização dos meios de comunicação. Os impactos 

desses processos nos costumes e hábitos das pessoas têm desafiado os 

pesquisadores a redefinirem e a desenvolverem novos procedimentos teórico-

metodológicos que possam compreender essas mudanças e incorporar os novos 

modos de "pensar, agir e projetar". À medida em que as antigas convenções e 

referências estão sendo dissolvidas e modificadas acabam rompendo com os 

pressupostos e métodos educacionais baseados na fragmentação e pulverização dos 

saberes, que impedem a integração no ensino. 

 



O Design Thinking pode ser considerado tanto uma abordagem da inovação como uma 

metodologia que aplica ferramentas do Design para solucionar problemas complexos. 

Propõe o equilíbrio entre o raciocínio associativo, que alavanca a inovação, e o 

pensamento analítico, que reduz os riscos. Posiciona as pessoas no centro do 

processo, do início ao fim, compreendendo a fundo suas necessidades. Requer uma 

liderança ímpar, com habilidade para criar soluções a partir da troca de ideias entre 

perfis totalmente distintos. (MELO e ABELHEIRA, 2015). É uma abordagem que 

descentraliza a prática do Design das mãos de profissionais especializados ao permitir 

que seus princípios sejam adotados por pessoas que atuam em áreas profissionais 

variadas. (CAVALCANTI e FILATRO, 2016) 

Ao aproximar o Design Thinking da Engenharia em projetos multidisciplinares podem 

ser consideradas tanto a amplitude das competências interdisciplinares como a 

profundidade da especialização disciplinar. Compreender o problema das pessoas, 

projetar soluções, implementar a melhor opção e prototipar para testar e validar o 

melhor caminho são etapas adotadas no Design Thinking num processo iterativo e 

recursivo. 

A grande contribuição da utilização do Design como modo de pensar está no seu 

aspecto holístico, de pensar no todo, contrapondo conceitos que, trabalhados juntos, 

podem enriquecer o processo de desenvolvimento. Pensamentos como divergência e 

convergência, análise e síntese, dedução, indução e abdução, materialização e 

experimentação, individualidade e colaboração podem representar caminhos 

alternativos para produzir novas ideias e projetar soluções inovadoras. 

A complexidade dos desafios a que estamos expostos atualmente torna cada vez mais 

necessária a integração entre as disciplinas e o trabalho em equipe multidisciplinares. 

Quem sabe estamos no caminho para alcançar a tão almejada transdisciplinar 

 

OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal estudar como a metodologia de projeto do 

Design Thinking pode ser aplicada na disciplina de Introdução à Engenharia como 

forma de alcançar a inovação e a interdisciplinaridade entre as áreas. 

Neste estudo pretende-se abordar os seguintes assuntos: 

 



 A metodologia do Design Thinking: definições, conceitos, princípios, 

ferramentas 

 A disciplina de Introdução à Engenharia 

 O desenvolvimento de um projeto utilizando a metodologia de Design Thinking 

 A integração entre as áreas de Design e engenharia 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizada inicialmente uma revisão bibliográfica 

para um embasamento teórico sobre o tema e seus autores de referência.  

Na sequência foi realizada uma pesquisa-ação como uma abordagem qualitativa de 

pesquisa. A pesquisa-ação educacional é uma estratégia para o desenvolvimento de 

professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para 

aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus alunos. A pesquisa-

ação é um dos inúmeros tipos de investigação-ação, termo genérico para qualquer 

processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática entre o agir no campo e a 

investigação a respeito dela e abrange as seguintes fases: planejar, implementar, 

descrever e avaliar uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no 

correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria investigação (TRIPP, 

2005). 

Como objeto de estudo foi escolhido o Projeto OpenFab, que faz parte da programação 

da disciplina de Introdução à Engenharia, ministrada durante o ano de 2018 aos alunos 

da 1ª série de engenharia do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia cujo 

objetivo principal é que seja o eixo condutor profissional e formativo de habilidades 

específicas utilizando os conhecimentos provenientes de diversas áreas como 

recursos para resolver os variados problemas de Engenharia.  

No Projeto OpenFab os alunos foram desafiados a desenvolver produtos e cultivar 

aptidões para a solução de problemas desenvolvendo o raciocínio lógico onde a 

premissa básica do projeto foi a utilização de materiais recicláveis como matéria-prima 

principal, construindo protótipos funcionais em escala real. Protótipos estes que foram 

desenvolvidos nas instalações do FabLab Mauá, espaço recém instalado, que oferece 

recursos (equipamentos e apoio técnico) para que os próprios alunos possam construir 

seus modelos, transformando suas ideias em produtos reais por meio da fabricação 

digital. Para o desenvolvimento do Projeto OpenFab foi aplicada a metodologia do 



Design Thinking, composta pelas fases de Imersão, Ideação, Análise e Síntese e 

Prototipação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto se iniciou na disciplina de Introdução à Engenharia, no 1º semestre de 2018, 

para as turmas de 1º ano do Ciclo Básico de Engenharia do Centro Universitário do 

Instituto Mauá de Tecnologia, com o objetivo de desenvolver um produto com materiais 

recicláveis utilizando a metodologia do Design Thinking. Os alunos fizeram uma 

imersão inicial para entender à quem se destinaria seu produto, quais as razões de ser 

viável sua produção e uso. Com o passar do semestre, foram feitas consultas aos 

monitores do curso de Design para tirar dúvidas do projeto de cada aluno e 

posteriormente algumas idas ao laboratório FabLab para finalizar a confecção dos 

protótipos. 

Ao final do trabalho foi realizada uma pesquisa quantitativa em forma de questionário 

online, utilizando uma das plataformas de estudo do Instituto Mauá de Tecnologia, o 

Moodlerooms. Nela constavam 18 questões objetivas de múltipla escolha para obter 

um feedback dos alunos sobre o desenvolvimento do projeto, sobre a integração do 

Design com a Engenharia, sobre a aplicação da metodologia Design Thinking e as 

considerações finais sobre toda a experiência. Foram obtidas 189 respostas com a 

pesquisa. 

 

 

RESULTADOS 

Aqui se encontram alguns destaques da pesquisa feita onde pode-se observar a 

grande quantidade de respostas positivas obtidas. 

 



 

Figura 1: Resultados do questionário da questão “Como você classificaria as aulas de projeto baseadas na metodologia 
“Design Thinking”? Fonte: os autores 

 

 

 

Figura 2: Resultados do questionário da questão “Você sabia o que era Design Thinking, antes de utilizar essa metodologia 
na disciplina de Introdução à Engenharia?”. Fonte: os autores 

 



 

Figura 3: Resultados do questionário da questão “Foi interessante aprender mais sobre o processo de Design de um 
produto?”. Fonte: os autores 

 

 

 

Figura 4: Resultados do questionário da questão "Você pretende continuar utilizando essa metodologia (Design Thinking) em 
outros projetos?". Fonte: os autores 

 



 

Figura 5: Resultados do questionário da questão "Você recomendaria essa metodologia (Design Thinking) para algum amigo 
que está desenvolvendo um projeto?". Fonte: os autores 

 

 

Figura 6: Resultados do questionário da questão "Você acha que sua formação em engenharia melhorou após utilizar essa 
metodologia (Design Thinking)?". Fonte: os autores 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados, pode se dizer que a experiência de integrar a metodologia do 

Design à disciplina de Engenharia deu certo e os objetivos da pesquisa foram 

alcançados. Houve uma positiva receptividade dos alunos e o Design com certeza 

pode contribuir com o desenvolvimento de projetos na Engenharia. 

Esta pesquisa mostra que os fundamentos do Design Thinking são de fato efetivos e 

tornam o processo de criação muito mais rápido e eficaz. 
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ANEXOS 

 

Questionário 

1) Como você classificaria as aulas de projeto baseadas na metodologia “Design 

Thinking”? 

2) Você sabia o que era Design Thinking, antes de utilizar essa metodologia na disciplina 

de Introdução à Engenharia? 

3) Foi interessante aprender mais sobre o processo de Design de um produto? 

4) Com essa nova metodologia (Design Thinking), você mudou sua visão de como 

desenvolver um produto? 

5) Você gostaria de ter mais aulas utilizando essa metodologia (Design Thinking)? 

6) Você pretende continuar utilizando essa metodologia (Design Thinking) em outros 

projetos? 

7) Você recomendaria essa metodologia (Design Thinking) para algum amigo que está 

desenvolvendo um projeto? 

8) Você acha que sua formação em engenharia melhorou após utilizar essa metodologia 

(Design Thinking)? 

9) Qual a importância para um engenheiro ter uma visão diferenciada no processo de 

projeto? 

10) Você acha importante a união entre o Design e a Engenharia no desenvolvimento de 

projetos? 

11) Como foi o atendimento dos alunos do Design na monitoria? 

12) O que você achou de desenvolver o projeto OpenFab fora do horário de aula? 



13) Você achou que o laboratório FabLab contribuiu para o desenvolvimento do seu 

projeto? 

14) Qual foi a principal dificuldade para a utilização do laboratório FabLab em seu projeto? 

15) Qual foi a principal contribuição do laboratório FabLab para o seu projeto? 

16) O que você mais gostou nessa experiência ao utilizar a metodologia do design thinking? 

17) O que você menos gostou nessa experiência ao utilizar a metodologia do design 

thinking? 

18) Gostaria de deixar algum comentário adicional? 


