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RESUMO

Buscar abordagens educacionais que viabilizam o progresso do discente na construção autônoma do seu processo cognitivo é entender e 
reconhecer que é possível promover o indivíduo com competências capaz de torná-lo um cidadão crítico e reflexivo. Para tanto cresce a adesão 
de instituições de educação superior na prática do método denominado “Design Thinking” (pensamento do designer). Nesse contexto, este 
projeto visa inquirir, junto aos discentes do curso de Engenharia, desta universidade no campus Cabo Frio/RJ, quais novas estratégias atenderiam 
à demanda de minimizar os conflitos gerados pela complexidade dos conteúdos da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. As principais 
questões de pesquisa se concentram em como incentivar o discente no desenvolvimento de práticas criativas que priorizem o aprendizado de 
conteúdos complexos? e quais as principais dificuldades do discente no seu processo de aprendizagem autônoma? Nesse sentido o principal 
objetivo é compreender como a abordagem Design Thinking pode auxiliar o discente no desafio da compreensão de conceitos complexos 
valorizando uma aprendizagem autônoma e criativa. Para atender ao objetivo propostos este estudo tem caráter descritivo e exploratório 
equanto a sua forma de abordagem será do tipo qualitativo. A estratégia metodológica está centrada no ser humano privilegiando a colaboração 
multidisciplinar adotando como técnica final a prototipação viável para a solução dos problemas evidenciados. Para tanto foram utilizadas 
técnicas tais como, o brainstorming, a colheita gráfica com o desenho no papel e o questionário aberto. Essas três ferramentas de recolha de 
dados estarão sempre acompanhadas de observações que terão a função de indicar futuros insights (percepções) significativos que darão sentido 
aos fatos. Embora, neste momento, os dados apresentados representam resultados parciais, vale ressaltar a relevância do desenvolvimento desta 
proposta. De um modo geral, a utilização do método de resolução de problemas cotidianos foi vista como uma forma de aproximar o aluno da 
realidade ao qual ele está inserido. É um método bastante interessante e que foi apontado por muitos dos entrevistados (50 alunos) como fator 
agregador quando aplicado em conjunto com a teoria acompanhada da prática.  Outro fator importante na adesão do processo de aprender com 
a inovação está no interesse pelas ideias de outras pessoas. Sendo assim, obtivemos o resultado significativo onde a maioria dos entrevistados, 
aproximadamente 97,56%, correspondendo a um total de 80 sujeitos da pesquisa, mostram interesse pelas ideias de outras pessoas. Destes, 
vemos que 70 pessoas entrevistadas (correspondendo a 85,36%) entendem essa disposição individual como um amadurecimento, pois é 
entendido que a troca de ideias ajuda a ampliar conhecimentos e adquirir novas opiniões. Além disso, se estamos construindo soluções para 
outras pessoas, é preciso se relacionar com elas, é preciso dialogar para que possamos sentir suas necessidades, é preciso empatia. O que é um 
dos conceitos do design thinking. Quanto ao processo de colaboração da aprendizagem, verificou-se que 39% dos entrevistados entenderam que 
a aprendizagem colaborativa pode ser muito enriquecedora pela troca de opiniões que privilegia e 31% entende que sua importância seja pelo 
trabalho em equipe que provoca um convívio cotidiano. Nesse sentido, foi possível entender também que 25% consideram importante o 
processo de aprender colaborativamente por conta do senso crítico e compreensão exercitada por todos. Para tanto, vale considerar que 4% 
acredita que esta estratégia não acrescenta nada de positivo e 1% admite que não aceita ideias contrárias. Conclui-se, portanto, que a maioria 
dos entrevistados entende a importância da troca de ideias e do aprendizado colaborativo podendo inferir que a interação recíproca, com uma 
visão multidisciplinar, pode ser a melhor forma de elaborar um processo de aprendizagem satisfatório.
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