
 

 

 

                                                                

 
 

DESIGN THINKING
PROPOSTA

RESUMO  

Os estudos dos impactos causados pelo descarte de plásticos na natureza sempre 
preocuparam os ambientalistas. Imagens de animais mortos, ao confundirem plásticos com 
alimentos, ou enrolados em armadilhas que embalagens plásticas ou partes delas acabaram 
se tornando, estamparam as mídias alertando a sociedade quanto aos limites do uso e do 
descarte deste material não biodegradável na natureza. Para levar os alunos a refletirem em 
como facilitar o descarte de lixo comum, doméstico, geralmente proveniente de c
banheiros, em um “veículo/embalagem” que fosse menos impactante que o plástico foi 
utilizada a técnica de Design Thinking .A referida técnica usa o pensamento utilizado 
originalmente por designers para criar grupos de trabalhos que privilegiam a colaboração, 
cooperação e criatividade tornando a aprendizagem mais significativa onde os conteúdos 
aprendidos são aplicados e novos conteúdos surgem pelo despertar da necessidade ou 
curiosidade durante o processo de construção da atividade educacional proposta. A 
educação dos novos tempos precisa que os alunos tenham a capacidade de aplicar o 
conteúdo das disciplinas tradicionais em problemas cotidianos, propondo soluções e 
produzindo conhecimento ao invés d
tornando protagonistas nas transformações sociais necessárias para que a sociedade se 
torne mais justa e igualitária. A preocupação com o meio ambiente e a consonância da 
utilização de recursos naturais
desenvolvimento econômico-
trabalhos interdisciplinares, com outras disciplinas. A metodologia pesquisa
possibilita que o pesquisador int
problemática de caráter social, mobilizando os indivíduos na construção novos saberes. Ela 
se assemelha muito aos pilares da técnica do 
com a resolução coletiva de um problema, onde os indivíduos trabalham de maneira 
colaborativa e participativa. Outro ponto semelhante é o que tem por objetivo, tanto na 
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Os estudos dos impactos causados pelo descarte de plásticos na natureza sempre 
preocuparam os ambientalistas. Imagens de animais mortos, ao confundirem plásticos com 
alimentos, ou enrolados em armadilhas que embalagens plásticas ou partes delas acabaram 

tornando, estamparam as mídias alertando a sociedade quanto aos limites do uso e do 
descarte deste material não biodegradável na natureza. Para levar os alunos a refletirem em 
como facilitar o descarte de lixo comum, doméstico, geralmente proveniente de c
banheiros, em um “veículo/embalagem” que fosse menos impactante que o plástico foi 
utilizada a técnica de Design Thinking .A referida técnica usa o pensamento utilizado 

para criar grupos de trabalhos que privilegiam a colaboração, 
cooperação e criatividade tornando a aprendizagem mais significativa onde os conteúdos 
aprendidos são aplicados e novos conteúdos surgem pelo despertar da necessidade ou 

ocesso de construção da atividade educacional proposta. A 
educação dos novos tempos precisa que os alunos tenham a capacidade de aplicar o 
conteúdo das disciplinas tradicionais em problemas cotidianos, propondo soluções e 
produzindo conhecimento ao invés de somente reproduzi-los, exercendo sua cidadania e se 
tornando protagonistas nas transformações sociais necessárias para que a sociedade se 
torne mais justa e igualitária. A preocupação com o meio ambiente e a consonância da 
utilização de recursos naturais de maneira sustentável e responsável com o 

-social, é uma discussão que surge possibilitando, inclusive, 
trabalhos interdisciplinares, com outras disciplinas. A metodologia pesquisa
possibilita que o pesquisador intervenha refletindo crítica e continuamente dentro de uma 
problemática de caráter social, mobilizando os indivíduos na construção novos saberes. Ela 
se assemelha muito aos pilares da técnica do Design Thinking já que ambos se relacionam 

tiva de um problema, onde os indivíduos trabalham de maneira 
colaborativa e participativa. Outro ponto semelhante é o que tem por objetivo, tanto na 
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Os estudos dos impactos causados pelo descarte de plásticos na natureza sempre 
preocuparam os ambientalistas. Imagens de animais mortos, ao confundirem plásticos com 
alimentos, ou enrolados em armadilhas que embalagens plásticas ou partes delas acabaram 

tornando, estamparam as mídias alertando a sociedade quanto aos limites do uso e do 
descarte deste material não biodegradável na natureza. Para levar os alunos a refletirem em 
como facilitar o descarte de lixo comum, doméstico, geralmente proveniente de cozinhas e 
banheiros, em um “veículo/embalagem” que fosse menos impactante que o plástico foi 
utilizada a técnica de Design Thinking .A referida técnica usa o pensamento utilizado 

para criar grupos de trabalhos que privilegiam a colaboração, 
cooperação e criatividade tornando a aprendizagem mais significativa onde os conteúdos 
aprendidos são aplicados e novos conteúdos surgem pelo despertar da necessidade ou 

ocesso de construção da atividade educacional proposta. A 
educação dos novos tempos precisa que os alunos tenham a capacidade de aplicar o 
conteúdo das disciplinas tradicionais em problemas cotidianos, propondo soluções e 

los, exercendo sua cidadania e se 
tornando protagonistas nas transformações sociais necessárias para que a sociedade se 
torne mais justa e igualitária. A preocupação com o meio ambiente e a consonância da 

de maneira sustentável e responsável com o 
social, é uma discussão que surge possibilitando, inclusive, 

trabalhos interdisciplinares, com outras disciplinas. A metodologia pesquisa-ação utilizada 
ervenha refletindo crítica e continuamente dentro de uma 

problemática de caráter social, mobilizando os indivíduos na construção novos saberes. Ela 
já que ambos se relacionam 

tiva de um problema, onde os indivíduos trabalham de maneira 
colaborativa e participativa. Outro ponto semelhante é o que tem por objetivo, tanto na 
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metodologia pesquisa-ação quanto na referida técnica, levar os participantes, sejam 
pesquisadores ou pesquisados a rever seus próprios hábitos e se perceberem sujeitos da 
resolução de um problema. Para o professor pesquisador é uma grande oportunidade de 
rever sua prática docente muitas vezes centralizadora e hierárquica por exigir dele maior 
flexibilidade na assimilação de novos pontos de vista, muitas vezes divergentes. A dinâmica 
desta metodologia deve ser não linear, mas espiral, de constante diagnose. Esta é, 
inclusive, uma prática que o futuro professor deve considerar em adotar como corriqueira 
ressignificando os papéis de professor, de aluno, de sala de aula e de aprendizagem. O 
objetivo final é testar uma nova embalagem feita de papel reciclado, uma alternativa 
sustentável para o uso de sacolas plásticas, normalmente utilizadas no acondicionamento 
de lixo doméstico e indevidamente descartadas no meio ambiente causando graves 
impactos à fauna, principalmente aquática, para que o inconveniente causado pela proibição 
na distribuição gratuita de sacolas plásticas não seja incentivo para a aquisição das mesmas
sacolas por um valor muito baixo trazendo ineficiência à lei de proteção ambiental.  
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