
Design Thinking   

Proposta de atividade – Metodologia Participativa – Ideia original: IBM 



Design Thinking da IBM  
 

Um processo estruturado que traz a experiência do usuário em foco, 
envolvendo todos participantes na busca da solução e na resolução do 
problema em questão ao se concentrar nos princípios fundamentais que 

o originaram. 

 



Princípios do Design thinking da IBM 

Foco na experiência do 
usuário 
 
Nossos usuários determinam o 
valor que oferecemos 

Equipes multidisciplinares 
 
Você não resolve um problema 
complexo sozinho 

Reinvenção contínua 
 
Nada é inventado e aperfeiçoado 
ao mesmo tempo 



As etapas do atividade:  

1. Personagens; 

2. Jornada atual; 

3. Identificação dos pontos 

problemáticos; 

4. Grandes ideias; 

5. Priorização. 



Personagens  

◦ As personagens foram criadas com base em nossa experiência de 
trabalho na implantação de projetos de educação ambiental  em 
escolas. 
 
 
 
 

◦ A ideia é que cada grupo se coloque na posição de sua (seu) 
personagem. É como se, durante o workshop, você fosse uma 
merendeira, por exemplo. 

 



Jaqueline – Professora da Educação Infantil 
 

Meus objetivos, motivações e decisões: 

• Quero montar uma pequena horta na área da escola para que as crianças 
possam vivenciar a experiência de mexer na terra, ver as plantas 
crescerem, poder aprender sobre os ciclos naturais e entender melhor a 
visão sistêmica dos problemas ambientais; 

 

Fico frustrada quando… 

• Não tenho apoio da coordenação e direção da escola não ajudam a 
desenvolver o projeto 

 

Um dia de sucesso é quando 

• Consigo passar um período longo com a turma mexendo na horta, tanto 
no plantio inicial como na hora da colheita; 

• Vejo o reflexo do trabalho na horta em nossas atividades em sala de 
aula, e percebo a aprendizagem das crianças. 

 



Angélica – Merendeira na escola 
 Meus objetivos, motivações e decisões: 

• Preparar uma comida saborosa e saudável para as crianças; 

• Garantir uma alimentação nutritiva e variada; 

• Dar uma destinação adequada aos resíduos gerados durante o preparo das 
refeições, separando o lixo orgânico do lixo seco; 

 

Fico frustrada quando... 

• As crianças deixam muita comida no prato e tenho que jogar tudo fora, um 
desperdício; 

 

Sucesso é... 

• Quando tenho ingredientes frescos para preparar as refeições; 

• Faço uma comida saborosa e que tem boa aceitação das crianças; 

• Consigo separar os resíduos orgânicos para colocar na composteira, e 
separar o lixo seco e encaminhar para a coleta seletiva e posterior 
reciclagem. 

 



Neide – Diretora da escola 
 

Meus objetivos, motivações e decisões: 

• Assegurar que professoras, estudantes e funcionárias tenham boas 
condições de trabalho e estudo na escola; 

• Garantir a aprendizagem das crianças; 

• Aprimorar a diversidade de práticas escolares; 

 

Fico frustrada quando... 

• Percebo que as aulas não estão rendendo e as crianças não estão se 
desenvolvendo como esperado; 

• Não sinto motivação nas professoras para desenvolver projetos extras 

 

Sucesso é... 

• Quando a equipe e as crianças estão empolgadas com um projeto da 
escola; 

• Tudo funciona de maneira fluida com pouca supervisão 

 



Lucia – auxiliar de limpeza 
Meus objetivos, motivações e decisões: 

• Manter a escola limpa e organizada 

• Utilizar produtos de limpeza que não prejudiquem a saúde dos alunos, professores e 
funcionários 

• Separar adequadamente os resíduos orgânicos dos recicláveis 

 
Fico frustrada quando… 

• Os alunos jogam lixo no chão dentro da sala de aula e no pátio e rabiscam as carteiras 

• Os alunos misturam todos os tipos de resíduos nas lixeiras 

• Recebo produtos de limpeza de qualidade duvidosa 

 
Um dia de sucesso é quando 

• A escola permanece limpa depois que termino o meu trabalho 

• Os alunos não misturam os resíduos orgânicos e os recicláveis 
 



Pedro – aluno da escola 
 Meus objetivos, motivações e decisões: 

• Poder mexer na horta e participar de todas as etapas; 

• Aumentar a diversidade de práticas escolares; 

• Poder separar meu lixo em casa e entregar na escola o lixo seco, sabendo 
que vai para a coleta seletiva e reciclagem; 

 

Fico frustrado quando... 

• As aulas não estão rendendo e o tempo não passa dentro da sala de aula; 

• Não sinto motivação nas professoras para desenvolver projetos extras; 

 

Sucesso é... 

• Quando todo mundo está envolvido com um projeto da escola; 

• Tudo funciona de maneira fluida com pouca supervisão 

 



Proposta de atividade.... 
Tema Meio Ambiente – cada grupo vai se colocar no lugar de um/a personagem, pensando a 

partir das motivações daquela personagem; 

 

- cada participante deve escrever no post-it quais são os problemas ambientais que identifica na 

escola e comunidade; pode escrever mais de um problema, sendo um em cada post-it; 

 

- pregar os papéis no painel; em grupo organizar problemas comuns, como por exemplo, água, 

resíduos, arborização, hortas;  

 

- em seguida as participantes voltam para as mesas e cada pessoa pode escrever até 3 ideias para 

solucionar os problemas levantados e pregar no mural as suas ideias;  

 

- depois disso são montados os murais de priorização, e o grupo deve escolher as ideias óbvias, as 

boas e as inviáveis. 



As ideias são geradas de maneira 
colaborativa, com o intuito de solucionar os 
pontos problemáticos identificados na etapa 
anterior. Após a geração das ideias, elas 
são agrupadas  por temas, por exemplo: 
 
1. Água;  
2. Educação ambiental; 
3. Hortas/plantios; 
4. Resíduos/Consumo. 
 
A partir da atividade de priorização, deverão 
ser  
 identificadas: 
• Ideias óbvias (de fácil implementação,  
grande impacto); 
• Grandes ideias (grande impacto, porém  
requerem investimento monetário 
significativo); 
• Diversas soluções de longo prazo. 

 



IDEIAS 
ÓBVIAS 

DECISÕES 
DIFÍCEIS 

IGNORAR 

• “No Brainers" 
(Ideias Óbvias)  

• "Big Bets" (Grandes 
Apostas) 
oferecem diferencial 
estratégico  

• "Unwise" (Não 
Recomendados)  

Atividade: Gráfico de Priorização 



 
Ideias Óbvias – Organizando temporalmente  



Exemplo da abordagem do DT no contexto 
escolar.... 
◦ http://www.dtparaeducadores.org.br/site/  

 

http://www.dtparaeducadores.org.br/site/
http://www.dtparaeducadores.org.br/site/

