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RESUMO 
 
SILVA, P. P. Aprendizagem criativa como ferramenta no desenvolvimento do método 
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) no ensino técnico 
em Design de Interiores. 2021. 115 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de 
Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2021. 
 
 
O conhecimento científico está à disposição de todos e, com os avanços tecnológicos, a 
escola não é mais o lugar que guarda experiências com as metodologias tradicionais. A 
ciência e a tecnologia incentivam os alunos a serem sujeitos ativos no processo de 
aprendizagem, promovendo a observação, reflexão, resolução de problemas, 
experimentação, argumentação e criação. Aprender a fazer mudanças micro e 
macroambientais favorece o potencial criativo de alunos e professores no ambiente escolar. 
A aprendizagem criativa é uma ferramenta que ajuda a integrar disciplinas e a resolver 
problemas de forma inovadora e pode ser alinhada com o método STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics). STEAM é uma abordagem educacional 
para a aprendizagem que usa Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática como 
pontos de acesso para guiar a pesquisa, o diálogo e o pensamento crítico dos alunos. O 
Design e a Ciência usam as metodologias um do outro. O projeto consiste em conceber e 
selecionar estruturas, elementos, arranjos, materiais e elaborar ambientes por meio de 
esquemas mentais. A integração de ferramentas de Design e Tecnologia na educação 
científica ou vice-versa naturalmente oferece aos alunos oportunidades de aprendizagem 
dinâmicas. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo 
conceitual para o processo de ensino e aprendizagem utilizando o modelo STEAM baseado 
na aprendizagem criativa em um curso técnico de Design de Interiores. Cinquenta e seis 
oficinas pedagógicas diferentes foram aplicadas usando o método STEAM e aprendizagem 
criativa. As aulas decorreram em cenários reais e significativos, proporcionando dinamismo 
nos diferentes ambientes, criatividade, integração de disciplinas e resolução de problemas. 
O modelo de ensino e aprendizagem conceitual STEAM baseado na aprendizagem criativa 
foi encantador, e os alunos foram protagonistas e motivados do início ao fim. A avaliação 
dos alunos foi formativa, sendo cada um acompanhado individualmente até atingirem as 
competências e aptidões exigidas em cada módulo do curso. A autoavaliação dos alunos foi 
excelente e unânime quanto a criatividades e motivação no curso de Design de Interiores. 
Conclui-se que o método STEAM proporcionou aprendizagem criativa na construção de 
ideias, interpretação, investigação, apresentação de projetos dos alunos, resolução de 
problemas, reflexão, análise, raciocínio, além da integração entre disciplinas. 
 
 

 

Palavras-chave: Ensino STEAM. Aprendizagem Criativa. Design de Interiores. 
Metodologia Ativa. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
SILVA, P. P. Creative learning as a tool in the development of the STEAM method 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) in technical teaching in 
Interior Design. 2021. 115 p. Dissertation (Master of Science) - Escola de Engenharia de 
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2021. 
 
Scientific knowledge is available to everyone and, with technological advances, the school 
is no longer the place that holds experiences with traditional methodologies. Science and 
technology encourage students to be active subjects in the learning process, promoting 
observation, reflection, problem-solving, experimentation, argumentation, and creation. 
Learning to make micro and macroenvironmental changes favor students' and teachers' 
creative potential in the school environment. Creative learning is a tool that helps to integrate 
disciplines and solve problems innovatively and can be aligned with the STEAM method 
(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). STEAM is an educational 
approach to learning that uses Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics as 
access points to guide students' research, dialogue, and critical thinking. Design and Science 
use each other's methodologies. The design consists of conceiving and selecting structures, 
elements, arrangements, materials, and elaborating environments through mental schemes. 
The integration of Design and Technology tools in science education or vice versa naturally 
offers students dynamic learning opportunities. In this context, this work aimed to develop 
a conceptual model for the teaching and learning process using the STEAM model based on 
creative learning in a technical Interior Design course. Fifty-six different pedagogical 
workshops were applied using the STEAM method and creative learning. The classes took 
place in real and significant scenarios, providing dynamism in different environments, 
creativity, integration of disciplines, and problem-solving. The STEAM teaching and 
conceptual learning model based on creative learning were charming, and the students were 
protagonists and motivated from start to finish. The formative way evaluated students, and 
each one was followed individually until they reached the competencies and skills required 
in each course module. The students' self-assessment was excellent and unanimous with 
regard concerning and motivation in the Interior Design course. It is concluded that the 
STEAM method provided creative learning in the construction of ideas, interpretation, 
investigation, presentation of students' projects, problem-solving, reflection, analysis, 
reasoning, in addition to the integration between disciplines. 
 

 

Keywords: STEAM teaching. Creative learning. Interior Design. Active Methodology.  
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1 INTRODUÇÃO    

 

O cenário atual de globalização, avanços tecnológicos, crescimento da sociedade, 

expansão dos conhecimentos, popularização dos computadores e internet vem influenciando 

o sistema de ensino nas escolas. A escola deixou de ser a detentora do conteúdo passivo e 

vem se influenciando da ciência, tecnologia e comunicação. O conhecimento científico está 

mais próximo de todos ao transformar a metodologia tradicional em ativa, por meio da 

mediação do professor em sala de aula e protagonismo do estudante nas aprendizagens entre 

os conhecimentos prévios e os novos conhecimentos, formando cidadãos conscientes 

(CHAGAS; SOVIERZOSKI, 2014). 

Por muitos anos o conhecimento ficou restrito a academias científicas e o ensino 

tradicional com o professor protagonista e estudante passivo predominou por muito tempo 

no Brasil. A metodologia tradicional de ensino é conhecida por desenvolver nos estudantes 

a memorização do conteúdo das disciplinas apenas para a prova escrita, porém os estudantes 

ao concluírem a educação básica, já esqueciam o que havia sido estudado na escola 

(ROCHA; SPOHR, 2016). 

Para Nascimento et al. (2010), a ciência e a tecnologia representam a vivência dos 

sujeitos de forma concreta, promovendo questionamentos dos saberes do cotidiano, podendo 

haver intervenção criativa e crítica da realidade na qual estão inseridos. É fundamental a 

formação de professores para a reconstrução da imagem da ciência menos fragmentada pelas 

fronteiras das disciplinas, considerando a importância da formação científica de modo 

democrático, motivando a curiosidade, criatividade, problematização e posicionamento 

crítico, incluindo a dimensão histórica e reflexão do passado, presente e futuro para o 

entendimento e explicação da transformação do mundo. 

Em seus estudos Silva et al. (2017) constataram uma opção metodológica que 

contribui para a formação plena do cidadão com inovação e criatividade no processo de 

aprendizagem: o Método STEAM (na sigla em inglês: Science, Technology, Engineering, 

Arts and Mathematics). STEAM é a combinação de solução de problemas com a variedade 

de conteúdo, processos de design em engenharia e investigação científica para criar novos 

produtos (ROMAN, 2016). 

Passar do ensino tradicional para o método STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) é um desafio para uma escola e para os professores, em 

virtude de sair da zona de conforto e mudar os procedimentos habituais. Porém, para os 
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estudantes é uma necessidade. A inovação não acontece com velhos hábitos e a criatividade 

não desenvolve em ambientes nos quais a aprendizagem é restringida por ensino tradicional. 

Com o STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) os estudantes 

colocam a criatividade no centro do aprendizado e a escola torna-se um local feliz e 

motivador para os estudantes (RUFO, 2016). 

A inovação socializa a criatividade. Tanto a inovação quanto a criatividade estão 

interligadas ao criador. Dessa forma, o sujeito tem como centro a criatividade e a inovação 

está relacionada ao produto (VIEIRA; MAIA, 2018). A aprendizagem criativa é uma 

categoria que ainda está em desenvolvimento, seu uso amplia possibilidades, geram 

aprendizagens complexas, subjetivas e depende da ação do sujeito e seu contexto histórico 

(MUNIZ; MARTÍNEZ, 2015). 

Segundo Morais e Santos (2016), o professor tem a responsabilidade de moldurar a 

linguagem dos estudantes e fazer a mediação entre os estudantes e o conhecimento. No 

entanto, os estudantes recorrem aos materiais de apoio e discutem as ideias entre os colegas 

com o objetivo de construir o argumento. Dessa maneira, a aula torna-se dinâmica com a 

participação ativa dos estudantes, promove entendimento, torna motivacional, gera 

compreensão da natureza das ciências, tecnologia e meio ambiente em um ambiente 

científico. 

A escola em estudo é uma instituição privada de educação profissional de ensino 

técnico de nível médio localizada no interior do Estado de São Paulo. A metodologia propõe 

práticas pedagógicas ativas e inovadoras ao incentivar a construção do conhecimento e 

desenvolvimento das competências dos estudantes, por meio de aulas participativas, 

baseadas em projetos, situações reais do cotidiano do trabalho, pesquisas, soluções de 

problemas, estudos de casos, capacitando estudantes autônomos na aprendizagem, criativos 

e preparados para o mercado de trabalho.  

Nesse contexto esse trabalho visou investigar no cenário nacional a possibilidade de 

se desenvolver uma metodologia STEAM no Ensino Técnico em Design de Interiores, tendo 

a aprendizagem criativa como ferramenta em potencial nas oficinas pedagógicas das 

unidades curriculares do curso. Para Galle e Kroes (2014) o design está interligado com a 

ciência, pois ambas são formas humanas inteligentes e solucionam problemas. Também são 

diferentes em alguns aspectos, pois em ciência preocupa-se com a forma e como as coisas 

são, isto é, os cientistas se preocupam em entender as propriedades universais; Já em design 

a preocupação é de como as coisas devem ser, ou seja, os designers se preocupam em 

conceber e planejar algo que ainda não existe. 
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2 OBJETIVOS 

 

Geral  

Investigar o uso da aprendizagem criativa como ferramenta para desenvolvimento 

de metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) no 

Ensino Técnico em Design de Interiores. 

 

Específicos: 

• Desenvolver um modelo conceitual para ensino e aprendizagem na área STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) baseado no uso da 

aprendizagem criativa no Ensino Técnico em Design de Interiores. 

• Aplicar oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) no curso Técnico em Design de Interiores. 

• Avaliar formativamente os estudantes após a aplicação das oficinas pedagógicas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Ensino técnico de Design de Interiores no Brasil 

 
Segundo Cordeiro (2012) a história da humanidade está entrelaçada com a história 

da arquitetura ao construir seu habitat com arte de acordo com as condições de cada época. 

O estudo de arquitetura envolve conhecimento em ciência, história, cultura, arte, economia, 

política e administração pública. Em 1808, foi introduzido o ensino de arquitetura no Brasil 

com a chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, promovendo o crescimento da 

cidade com edifícios com funções para moradias, serviços públicos, culturais e econômicos. 

D. João VI, em 1816, trouxe para o Brasil a Missão Francesa, composta por arquitetos, 

pesquisadores e artistas, chefiada por Joachim Lebreton e fundaram a Academia Imperial de 

Belas Artes em 12 de agosto daquele ano com teorias sobre história da arte, arquitetura e 

decoração interior, que mais tarde foi denominada Design de Interiores, isto é, uma subárea 

da arquitetura (CORDEIRO, 2012). 

Hoje em dia, há profissionais em Design de Interiores com formação em cursos 

técnicos de nível médio de 800 horas e de nível superior de duas modalidades: bacharelados, 

de no mínimo 2400 horas de aulas, e tecnológicos, de no mínimo 1600 horas de aulas, 

ministrados por instituições de ensino reconhecidas pelo MEC – Ministério da Educação. 

Designers de Interiores projetam soluções que almejam o conforto, a estética, respeito ao 

meio ambiente, à localização, ao contexto social, e legal do uso do espaço e o bem-estar dos 

ocupantes de espaços residenciais fixos e transitórios (hotéis, motéis e pousadas), comerciais 

(bares, restaurantes e lojas), corporativos (escritórios de diversos segmentos), educativos 

(escolas, creches e cursos), esportivas (academias), de saúde (hospitais, clínicas médicas e 

veterinárias), dentro de veículos (motorhomes, barcos e aviões), stands, quiosques, feiras e 

indústrias, consoante com a Associação Brasileira de Designers de Interiores – ABD.  

A educação profissional técnica de nível médio, segundo o Ministério da Educação 

(2019), inclui a qualificação e a habilitação profissional técnica de nível médio. A primeira 

é composta por módulo ou unidade que integra a segunda; já a segunda são cursos que 

habilitam para o exercício profissional, reconhecido pelo mercado de trabalho, compostas 

por saberes e competências fundamentadas em ciência e tecnologia para os setores de 

produção e serviço.  

Os cursos técnicos são destinados aos estudantes que concluíram o ensino 

fundamental e estejam cursando o ensino médio ou subsequente a ele. A carga horária varia 
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entre 800, 1000 ou 1200 horas. Os cursos são realizados em instituições credenciadas pelo 

sistema de ensino e devem seguir as normativas estabelecidas no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos do Ministério da Educação e Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2016). As principais orientações das 

diretrizes são: organização por eixos tecnológicos, itinerários formativos e articulação com 

o ensino médio. 

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2016), curso Técnico em Design 

de Interiores está inserido no eixo tecnológico de Produção Cultural e Design, na qual, 

abrange atividades de criação, ideias e projetos. A infraestrutura mínima requerida é 

biblioteca com acervo atualizado e específico, além sala de desenho manual e laboratório de 

informática com programas específicos.  

A norma associada ao exercício profissional é a Lei Nº 13.369 de Dezembro de 2016 

que dispõe sobre a garantia do exercício da profissão de Designer de Interiores e Ambientes. 

A habilitação profissional técnica de nível médio em Design de Interiores está no 

eixo tecnológico de produção cultural e design do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de 

Nível Médio, instituído pela Resolução CNE/CEB nº 03/08 fundamentada no Parecer 

CNE/CEB nº 11/08; atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) – Lei Federal nº 9.394/96. 

 

3.2 Aprendizagem criativa 

 

A criatividade é compreendida como a capacidade individual ou coletiva de 

solucionar problemas de modo inovador. A educação é a base principal para a aprendizagem 

criativa ao inserir conhecimentos, habilidades e atitudes, na qual são elementos essenciais 

para o desdobramento das informações e entendimento dos problemas. Diante de um 

problema, o estudante identifica a solicitação, considera as disponibilidades do contexto e 

age conforme os conhecimentos adquiridos ao longo do processo de aprendizagem (ELALI; 

VELOSO, 2016).  

Para Brolezzi (2015) é possível fazer a ligação entre Vigotski e criatividade, empatia 

e imaginação. Relacionando a resolução de problemas com a zona de desenvolvimento 

proximal, isto é, a distância entre o desenvolvimento real e o potencial do estudante. No 

desenvolvimento real, o estudante soluciona o problema de modo independente. Já no 

potencial, o estudante recebe orientação do professor ou colegas de classe. A criação para 

Vigotski não surge do nada, ela surge da relação entre a realidade e a fantasia; já a empatia 
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é a interação entre o que pensa, sente e experimenta. O estudante tem experiência de modo 

direto ao introduzir os problemas em sala de aula e promover o diálogo, ouvir os outros e 

vivenciar opiniões diferentes do seu contexto social (BROLEZZI, 2015). 

Para Elali e Veloso (2016), Vigotski dividiu as atividades humanas em reprodução e 

criação. A reprodução consiste na repetição já conhecida e almeja um resultado já 

determinado, diferente da criação que está relacionada à imaginação e busca um resultado 

inovador e diferente do que já existe. A criatividade tem como base quatro fatores que 

influenciam diretamente: pessoa, produto, processo e pressão ambiental. A pessoa está 

relacionada com a personalidade, motivação e hábitos de cada indivíduo. O produto é o 

resultado final que almeja alcançar. Processo é o percurso necessário para conquistar o 

produto. E por fim, a pressão ambiental, que é a interação do indivíduo com o contexto na 

qual está inserido, que pode facilitar ou dificultar o processo da aprendizagem criativa 

(ELALI; VELOSO, 2016). 

Para Renzulli, J. S. e Renzulli S. R. (2010), a aprendizagem criativa não depende 

apenas do comportamento do estudante e existem três pilares para uma aprendizagem 

criativa: professor, estudante e o conteúdo. A união plena desses três pilares promove o 

desenvolvimento do pensamento criativo, pensamento crítico, investigação, resolução de 

problemas, trabalha processos afetivos, habilidades de aprender a aprender e habilidades de 

comunicação escrita, oral e visual, gera a autoconfiança no estudante e sentimento de 

realização criativa (RENZULLI, J. S.; RENZULLI, S. R., 2010). 

 

3.3 Metodologias ativas na educação profissional de nível técnico  

 

Na metodologia ativa é priorizado o desenvolvimento de competências na formação 

integral do indivíduo. Segundo o Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB nº 16/1999) 

responsável pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação Profissional de 

Nível Técnico e regulamenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a competência coloca 

em prática os valores, habilidades e conhecimentos para a eficácia das atividades realizadas 

no trabalho. 

Segundo Delors (1999) a educação do século XXI deve inspirar-se em 4 pilares: 

conhecer, fazer, ser e conviver. Para o autor, o ambiente escolar tem que ensinar além dos 

conteúdos tradicionais, ou seja, deverá ser um espaço de produção ativa de conhecimento.  

O ensino por projeto ou por meio de resolução de problemas são exemplos de 

metodologias ativas (BARBOSA; MOURA, 2013), pois ensina o estudante a ver, ouvir, 
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discutir, perguntar, fazer e ensinar. O estudante está sempre ativo e ocupado no processo de 

aprendizagem até mesmo em uma aula expositiva, ao invés de ser apenas passivo das 

informações passadas pelo professor. Dessa maneira, os estudantes não memorizam o 

conteúdo apenas para uma avaliação e sim, compreendem, guardam a informação por um 

longo tempo e aproveitam a aula com satisfação (SILBERMAN, 1996). 

 

3.4 Método STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 

 

STEAM é um acrônimo das iniciais em inglês: ciências, tecnologia, engenharia, artes 

e matemática. Na década de 90 surgiu nos Estados Unidos e foi utilizado pela National 

Science Foudation (NSF) o termo STEM sem a letra A de artes. Ao decorrer dos anos, artes 

passou a integrar o conjunto, em virtude de perceber a importância da criatividade e 

habilidades em design para a realização das atividades, segundo Silva, I. O. et al. (2017). 

Para Quigley et al. (2017), o ensino de STEAM está presente nos Estados Unidos, 

Coréia e Europa e os currículos escolares baseados em STEAM aumentam a motivação, 

promove envolvimento dos estudantes, amplia o conhecimento e auxilia os estudantes a 

verem conexão com o mundo. Quando as artes são integradas em ciência e matemática o 

desempenho dos estudantes melhoram consideravelmente, pois a criatividade junto com a 

resolução de problemas aumenta a vontade de realização, tornando o estudante protagonista 

e variedade de áreas de conhecimento (QUIGLEY et al., 2017).  

Há uma variedade de interpretações e implementações do método STEAM. Um 

exemplo é o de Georgette Yakman, que foi fundadora e pesquisadora em 2006 do modelo 

denominado STƩ@M. Yakman propôs um modelo inspirado em uma pirâmide, na qual 

defende a educação holística nas práticas com alfabetização funcional, ou seja, transferir 

conhecimento interdisciplinar (Figura 1). 
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Figura 1 - Pirâmide Conceitual STEAM 

 

Fonte: própria autora 
  

Segundo Yakman (2010), a arte é responsável pelo envolvimento entre todas as disciplinas, 

interage e permeia todos as áreas, por isso nomeia STEAM como STƩ@M (Figura 2). 
 

Figura 2 - Interpretação do acrônimo STEAM 

 
Fonte: Yakman, 2010. 

 

Consoante Silva, I. O. et al. (2017), as disciplinas em STEAM são desenvolvidas de 

forma integradas, promovendo a interdisciplinaridade e aprendizagem significativa ao 

estudante. Outro diferencial é a realização de trabalhos científicos em espaço não-formal, 

isto é, lugares diferentes do ambiente escolar, gerando aprendizagem criativa, alfabetização 
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científica, ampliação de repertório cultural do estudante, favorecendo a interdisciplinaridade 

e divulgação da ciência e tecnologia (SILVA, I. O. et al., 2017). 

Quigley et al. (2017), sugere um modelo conceitual para o ensino de STEAM para 

auxiliar os educadores que almejam empregar o método em suas atividades e oficinas 

pedagógicas. 

Para Souza e Pilecki (2013), o uso de STEAM desenvolve criatividade, crescimento 

cognitivo e social, retêm a atenção dos estudantes por meio das novidades, tornando o ensino 

mais agradável. A integração entre as disciplinas permite aplicações práticas e reais dos 

conceitos. Segundo os autores, o STEAM possibilita aos professores uma aprendizagem 

bem-sucedida, mas para isso, os profissionais precisam se atualizar e aprofundar em 

pesquisas sobre o assunto. O papel do diretor é fundamental no incentivo do crescimento 

profissional dos professores, sendo uma responsabilidade contínua da escola e não apenas 

um evento ocasional. Assim, a escola é o local de aprendizado não só para os estudantes, 

mas também para todos os ocupantes (SOUZA; PILECKI, 2013). 

 

3.5 Abordagem e avaliação qualitativa 

 

Abordagens qualitativas remetem aos europeus viajantes do mundo durante os 

séculos XVII a XIX que ao retornarem vinham com narrativas detalhadas das experiências 

vistas e vividas, assim, a pesquisa qualitativa tem relação com as “humanidades”. Qualitativo 

possui ênfase na qualidade das entidades e significados que não são mensuráveis em termo 

de quantidade ou frequência (RIPOLL; AMARAL; SANTOS, 2006). A análise qualitativa 

possui características interpretativa descritiva com abordagem artística e etnográfica. Os 

significados são trocados, compartilhados e adquiridos (MOREIRA, 2003). O foco está nas 

experiências dos indivíduos e o que as suas ações significarão para os outros (EISNER, 

1981). É uma abordagem interpretativa para o mundo, assim os pesquisadores qualitativos 

vivenciam o seu local, procuram dar sentido ou interpretam os significados dos fenômenos 

que as pessoas atribuem a eles (RIPOLL; AMARAL; SANTOS, 2006). 

A avaliação refere ao currículo, ao ensino e aprendizagem em um contexto de evento 

que permite a percepção mútua entre alunos e professores durante a aula. Esses eventos 

podem ocorrer naturalmente ou feitos para acontecer pelo pesquisador que realiza todos os 

registros em uma ficha de observação (MOREIRA, 2003). O pesquisador está imerso no 

fenômeno de interesse, observa, participa, capta significados atribuídos pelos alunos durante 

as atividades e registra cuidadosamente tudo que acontece no ambiente em estudo, ele faz o 
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diagnóstico e avalia a interpretação de uma realidade socialmente construída. O mapa 

conceitual do “V” de Gowin é uma inspiração para à pesquisa educacional qualitativa 

(MOREIRA, 2003). A aprendizagem baseada em problemas (ABP) facilita na 

implementação de uma avaliação diagnóstica em sala de aula, melhora o desempenho e 

comportamento dos estudantes (SILVA et al., 2020).   

A pesquisa qualitativa coleta materiais, registra rotinas, descreve momentos 

problemáticos e significativo na vida dos estudantes que podem ocorrer através de 

introspecção, estudos de casos, relatos de experiências pessoais, histórias de vida, entrevistas 

e produções culturais. Possibilita o acesso a realidade ao ter um contato estreito e pessoal 

com o fenômeno pesquisado. Por isso, é fundamental o trabalho do professor, pois irá refletir 

na motivação dos estudantes (RIPOLL; AMARAL; SANTOS, 2006). 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Curso técnico em Design de Interiores e sua organização curricular 
 

O trabalho foi executado no curso técnico em Design de Interiores pertencente a uma 

instituição privada de educação profissional de ensino técnico de nível médio localizada no 

interior do Estado de São Paulo. Todos os funcionários passam por treinamentos e 

capacitações na área do ensino uma vez ao mês, com profissionais da escola e de outras 

unidades. Este curso técnico possui uma organização curricular composta por 9 módulos que 

são chamados de Unidades Curriculares (UC). 

Na Tabela 1 tem-se a abordagem de cada UC com suas respectivas cargas horárias. 

Ressalta-se que as atividades desenvolvidas foram aplicadas em todas essas unidades 

curriculares (UC) que tiveram duração de 2 anos perfazendo uma carga horária de 800 horas. 

A turma que participou desta pesquisa inicialmente foi composta por 34 estudantes passando 

após 1 ano de curso para 22 estudantes. 

As atividades foram desenvolvidas com a periodicidade de 4 dias por semana e com 

duração de 3 horas por dia. O número de faltas variou entre os módulos. Nas unidades 

curriculares de 108 horas foram permitidas 9 faltas; Nas UC’s de 96 horas foram permitidas 

8 faltas e nas UC’s de 72 horas foram permitidas 6 faltas. E na UC9 não contava falta. As 

faltas só poderiam ser justificadas mediante atestado médico ou alistamento militar. 

A faixa etária dos estudantes participantes da pesquisa foi de 17 a 50 anos. Esta 

pesquisa foi autorizada pela equipe gestora da escola e alunos que preencheram termos de 

consentimento livre e esclarecido (ANEXO A, B e C). 

 
Tabela 1 - Organização curricular do curso técnico em Design de Interiores 

Unidade curricular Carga horária 

UC1 Representar graficamente o ambiente de forma manual 108 horas 

UC2 Representar graficamente o ambiente de forma assistida 108 horas 

UC3 Estruturar projetos de design de interiores 108 horas 

UC4 Projetar design de interiores residenciais 108 horas 

UC5 Projetar design de interiores comerciais 72 horas 

UC6 Projetar design de interiores para pontos de venda 96 horas 

UC7 Orientar a escolha de produtos e serviços de design de interiores 72 horas 

UC8 Planejar e acompanhar a execução de projetos de design de interiores 96 horas 

UC9 Projeto integrador  32 horas 

Total 800 horas 

Fonte: própria autora 
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Cabe aqui ressaltar que a proposta da escola é que o profissional habilitado por ela 

tenha como perfil formativo: visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e 

colaborativa, domínio técnico-científico, com foco em resultados. E para isto, em cada 

unidade curricular (Tabela 1) há indicadores e elementos de competências (conhecimento, 

habilidade e atitudes/valores) que os estudantes devem atingir. As competências articulam e 

colocam em ação valores, atitudes, conhecimentos e habilidades necessárias para a formação 

eficaz do aluno e são concretizadas por atividades criativas que permitem o desenvolvimento 

completo do aluno. Os indicadores e elementos das competências são fornecidos pela escola, 

porém o docente é livre para elaborar as aulas, as atividades e as oficinas pedagógicas.  

A seguir tem-se o detalhamento dos indicadores avaliativos de cada Unidade 

Curricular que foram especificados pela escola visando a obtenção das competências 

necessárias pelos estudantes concluírem o curso.  Inicialmente tem-se no Quadro 1 os oito 

indicadores e as competências exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 1 

(UC1): Representar graficamente o ambiente de forma manual. 

 
Quadro 1 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 1 (UC1): 
Representar graficamente o ambiente de forma manual (carga horária de 108 horas). 

Indicadores na UC1 
1 Levantamento métrico e arquitetônico. 

2 Desenho técnico para representação de plantas, cortes, elevações, seguindo as normas da ABNT. 

3 Desenho arquitetônico seguindo as normas da ABNT. 

4 Desenho bidimensional em diversas escalas. 

5 Croqui e técnicas de desenho de observação, aplicando luz e sombra para produzir volume. 

6 Perspectivas isométricas, cavaleira e cônica. 

7 Representação tridimensional a partir de um desenho bidimensional. 

8 Planta humanizada por meio de ilustração de materiais, revestimentos e elementos decorativos. 

Competências na UC1 
Conhecimentos Instrumento de medição, teoria da cor e da forma, Gestalt, materiais de desenho, 

planta humanizada, tratamento gráfico, desenho técnico, desenho arquitetônico, 
perspectiva e normas técnicas de desenho e de representação de projetos. 

Habilidades Realizar cálculos simples, utilizar vocabulário técnico, apresentar a percepção 
espacial na representação dos desenhos, utilizar os materiais de desenho, elaborar 
traçado com destreza. 

Atitudes / Valores Zelo com os materiais de desenho. 
Fonte: própria autora 

 

O Quadro 2 apresenta o detalhamento dos quatro indicadores e as competências 

exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 2 (UC2): Representar 

graficamente o ambiente de forma assistida. 



29 
 

 
Quadro 2 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 2 (UC2): 

Representar graficamente o ambiente de forma assistida (carga horária de 108 horas). 

Indicadores na UC2 
1 Ambientes bidimensionais de forma assistida, de acordo com as normas da ABNT. 
2 Modelos tridimensionais de forma assistida, contemplando as características do ambiente. 
3 Passeio virtual e animação, considerando os diferentes estilos visuais. 
4 Organiza os desenhos 2D por meio de camadas, considerando a visualização da impressão em escala. 

Competências na UC2 
Conhecimentos Software AutoCAD em desenho bidimensional e tridimensional, configuração da 

impressão do arquivo em escala, organização do desenho em camadas/layer, 
estrutura da biblioteca 2D e 3D: formas de criação e inserção, tipos de extensão 
de arquivos das imagens, normas técnicas de desenho e de representação de 
projetos. 

Habilidades Interpretar modelos tridimensionais a partir de vistas do objeto em 
bidimensionais, manipular arquivos e imagens, utilizar as ferramentas de desenho 
do software AutoCAD, organizar o desenho em camadas/layer. 

Atitudes / Valores Respeito aos direitos de propriedade intelectual e cuidado no manuseio de 
equipamentos. 

Fonte: própria autora 

 

O Quadro 3 apresenta o detalhamento dos cinco indicadores e as competências e 

habilidades exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 3 (UC3): Estruturar 

projetos de Design de Interiores. 
 

Quadro 3 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 3 (UC3): Estruturar 
projetos de Design de Interiores (carga horária de 108 horas). 

Indicadores na UC3 
1 Roteiro de entrevista, contemplando características, necessidades e expectativas do cliente. 

2 Levantamento dos dados do ambiente por meio da medição, registro fotográfico e croqui. 

3 Proposta de trabalho, contemplando orçamento e escopo da prestação de serviços. 

4 Contrato de prestação de serviços, especificando valores, limites de atuação, visitas técnicas, 
cronograma de projeto e execução de obra, considerando aspectos legais. 

5 Soluções e tendências de mercado, identificando possibilidades de uso no projeto e ampliação de 
repertório profissional. 

Competências na UC3 
Conhecimentos Planejamento de carreira: marketing, apresentação pessoal, entrevista e portfólio, 

diagnóstico: características do local e necessidade do cliente; materiais e 
ferramentas para levantamentos de dados, proposta de trabalho, contrato de 
prestação de serviço, soluções e tendências de mercado e suas fontes (revistas, 
livros, catálogos, visitas, mostras, exposições, blogs, sites). 

Habilidades Comunicar-se de forma assistida e assertiva com o cliente, elaborar proposta de 
trabalho e contrato de prestação de serviços, utilizar vocabulário técnico, 
pesquisar e organizar dados para construção de repertório, entrevistar cliente para 
levantar as suas necessidades, pesquisar as demandas e tendências do mercado. 

Atitudes / Valores Cordialidade no trato com o cliente, respeito aos limites de atuação dos 
profissionais envolvidos no projeto. 

Fonte: própria autora 
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O Quadro 4 apresenta o detalhamento dos treze indicadores e as competências 

exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 4 (UC4): Projetar Design de 

Interiores residenciais. 
  

Quadro 4 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 4 (UC4): Projetar 
Design de Interiores residenciais. 

Indicadores na UC4 
1 Estudo preliminar do ambiente residencial, conforme o levantamento das necessidades cliente. 
2 Cores dos ambientes de acordo com as necessidades do projeto residencial e com base na teoria das 

cores e nos princípios da psicologia do uso das cores. 
3 Layout do ambiente residencial, segundo conceitos de desenho universal, conforto térmico e acústico. 
4 Layout do ambiente residencial, considerando a localização dos pontos de hidráulica e elétrica. 
5 Materiais e revestimentos, considerando as necessidades do cliente e a função do ambiente. 
6 Paginação de piso, parede e forro. 
7 Iluminação, especificando o tipo de lâmpadas, refletores e luminárias. 
8 Mobiliários, acessórios e elementos decorativos. 
9 Espécies vegetais e conhecimento em jardinagem. 
10 Indica a localização de pontos elétricos, utilizando cotas e simbologias no projeto executivo. 
11 Indica a localização de pontos hidrossanitários, utilizando cotas e simbologias no projeto executivo. 
12 Representa vistas, cortes e detalhes do ambiente em escala, especificando suas características e 

medidas no projeto executivo residencial. 
13 Elabora o memorial descritivo, especificando os materiais e produtos que compõe o projeto. 

Competências na UC4 
Conhecimentos Composição de ambientes, características nas diferentes épocas da história da 

Arte, da Arquitetura e do Design, aplicação de cores, círculo cromático, harmonia 
das cores, psicologia das cores, referências das cores nas artes, tipos de 
iluminação, índice de reprodução de cor e temperatura de cor, lâmpadas e 
aplicação em projetos, com cálculos básicos (operações básicas e equações) de 
luminância, mobiliários, estilos, possibilidades de inserção de diferentes estilos 
em projetos, releituras, designers famosos, acessibilidade, conceitos e tipos de 
deficiência e acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva, fluxos de 
ambiente e necessidade específica para cada tipo de deficiência, faixa etária, 
mobilidade, ergonomia, convenções adotadas pela indústria moveleira, 
instalações elétricas, hidrossanitária e ar-condicionado, classificação dos 
materiais de revestimentos, quantificação, memorial descritivo, normas técnicas 
de desenho e de representação de projetos, projetos sustentáveis, conforto 
térmico, conforto acústico, conforto luminotécnico, tipos de espécies vegetais, 
etapas de projeto: anteprojeto, projeto e memorial descritivo, desenho projetivo: 
plantas, cortes, vistas e detalhamento. 

Habilidades Ler e interpretar plantas, elaborar layout de projeto, comunicar-se de forma clara 
e assertiva com o cliente, elaborar memorial descritivo e ilustrativo, utilizar 
vocabulário técnico, elaborar croquis, plantas, cortes, elevações e perspectivas. 

Atitudes / Valores Comprometimento com a sustentabilidade em seus projetos, respeito à 
propriedade intelectual, cordialidade no trato do cliente, respeito aos limites de 
atuação dos profissionais envolvidos no projeto, iniciativa e criatividade na 
proposição de projetos e colaboração com a equipe de trabalho. 

Fonte: própria autora 

 

O Quadro 5 apresenta o detalhamento dos doze indicadores e as competências 

exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 5 (UC5): Projetar Design de 

Interiores comerciais. 

 



31 
 

Quadro 5 - Indicadores e competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 5 (UC5): Projetar 
Design de Interiores comerciais (carga horária de 72 horas). 

Indicadores na UC5 
1 Estudo preliminar do ambiente comercial, conforme o levantamento das necessidades cliente. 
2 Cores dos ambientes de acordo com as necessidades do projeto residencial e com base na teoria das 

cores e nos princípios da psicologia do uso das cores. 
3 Layout do ambiente comercial, segundo conceitos de desenho universal, conforto térmico e acústico. 
4 Layout do ambiente comercial, considerando a localização dos pontos de hidráulica e elétrica. 
5 Materiais e revestimentos, considerando as necessidades do cliente e a função do ambiente. 
6 Paginação de piso, parede e forro do ambiente comercial. 
7 Iluminação, especificando o tipo de lâmpadas, refletores e luminárias do ambiente comercial. 
8 Mobiliários, acessórios e elementos decorativos do ambiente comercial. 
9 Espécies vegetais e conhecimento em jardinagem do ambiente comercial 
10 Indica a localização de pontos elétricos, utilizando cotas e simbologias no projeto executivo. 
11 Indica a localização de pontos hidrossanitários, utilizando cotas e simbologias no projeto executivo. 
12 Representa vistas, cortes e detalhes do ambiente em escala, especificando suas características e 

medidas no projeto executivo comercial. 
13 Elabora o memorial descritivo, especificando os materiais e produtos que compõe o projeto. 

Competências na UC5 
Conhecimentos Composição de ambientes, cores em ambientes comerciais, círculo cromático, 

psicologia das cores, referências das cores nas artes, tipos de iluminação, índice 
de reprodução de cor e temperatura de cor, lâmpadas e aplicação em projetos, 
com cálculos básicos (operações básicas e equações) de luminância, mobiliários, 
estilos, possibilidades de inserção de diferentes estilos em projetos, releituras, 
acessibilidade, conceitos e tipos de deficiência e acessibilidade, desenho 
universal e tecnologia assistiva, fluxos de ambiente e necessidade específica para 
cada tipo de deficiência, faixa etária, mobilidade, ergonomia, convenções 
adotadas pela indústria moveleira, instalações elétricas, hidrossanitária e ar-
condicionado, classificação dos materiais de revestimentos, quantificação, 
memorial descritivo, normas técnicas de desenho e de representação de projetos, 
projetos sustentáveis, conforto térmico, conforto acústico, conforto 
luminotécnico, tipos de espécies vegetais, etapas de projeto: anteprojeto, projeto 
e memorial descritivo, desenho projetivo: plantas, cortes, vistas e detalhamento. 

Habilidades Ler e interpretar plantas, elaborar layout de projeto, comunicar-se de forma clara 
e assertiva com o cliente, elaborar memorial descritivo e ilustrativo, utilizar 
vocabulário técnico, elaborar croquis, plantas, cortes, elevações e perspectivas. 

Atitudes / Valores Comprometimento com a sustentabilidade em seus projetos, respeito à 
propriedade intelectual, cordialidade no trato do cliente, respeito aos limites de 
atuação dos profissionais envolvidos no projeto, iniciativa e criatividade na 
proposição de projetos e colaboração com a equipe de trabalho. 

Fonte: própria autora 

 

O Quadro 6 apresenta o detalhamento dos quatorze indicadores e as competências 

exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 6 (UC6): Projetar Design de 

Interiores para pontos de venda. 

 

 

 

 



32 
 

Quadro 6 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 6 (UC6): Projetar 
Design de Interiores para pontos de venda (carga horária de 96 horas). 

Indicadores na UC6 
1 Estudo preliminar conforme as necessidades do segmento varejista 
2 Cores dos ambientes de acordo com as necessidades do projeto varejista e com base na teoria das 

cores e nos princípios da psicologia do uso das cores. 
3 Layout do ponto de venda, segundo conceitos de desenho universal, respeitando as normas de 

acessibilidade. 
4 Layout do ambiente do ponto de venda, considerando a localização dos pontos de hidráulica e 

elétrica. 
5 Materiais e revestimentos, considerando as necessidades do cliente e a função do ambiente. 
6 Paginação de piso, parede e forro do segmento varejista. 
7 Ambientação do ponto de venda, considerando estratégias de marketing sensorial, a fim de criar 

diferenciais no segmento varejista. 
8 Compõe o espaço físico do ponto de venda, utilizando estratégias de visual merchandising para 

valorizar o ponto de venda. 
9 Elabora proposta de vitrine para exposição de produtos, considerando o segmento de atuação 

varejista, o perfil do consumidor, público-alvo, e o espaço físico de venda. 
10 Especifica expositores, mobiliários, vitrines móveis, elementos decorativos e cenográficos, de acordo 

com as características do projeto e do ponto de venda. 
11 Indica a localização dos pontos elétricos, utilizando cotas e simbologia no projeto executivo do ponto 

de venda. 
12 Indica a localização dos pontos hidrossanitários, utilizando cotas e simbologia no projeto executivo 

do ponto de venda. 
13 Representa vistas, cortes e detalhes do ambiente, em escala, especificando suas características e 

medidas no projeto executivo de pontos de venda. 
14 Elabora o memorial descritivo, especificando os materiais e produtos que compõe o projeto. 

Competências na UC6 
Conhecimentos Pontos de venda (PDV): tipos e características, posicionamento do produto, 

visual merchandising, marketing, estratégias, comportamento do consumidor, 
identidade visual, equilíbrio e olhar do consumidor, formas de compor os 
ambientes e suas características, dimensionamento dos espaços internos, 
funcionalidade, sonorização, climatização, mobiliários para lojas e expositores de 
produtos, ergonomia, acessibilidade, mobiliário e circulação, instalações 
hidráulicas e elétricas, ar-condicionado, técnicas de projetos sustentáveis, 
consumo consciente de energia e de água, selos de garantia, termo acústica, 
legislação referente a projetos de pontos de venda, normas técnicas de desenho e 
representação de projetos, etapas do projeto: anteprojeto, projeto e memorial 
descritivo, desenho projetivo: plantas, cortes, vistas e detalhamento. 

Habilidades Ler e interpretar plantas, elaborar layout de projeto, comunicar-se de forma clara 
e assertiva com o cliente, elaborar memorial descritivo e ilustrativo, utilizar 
vocabulário técnico, elaborar croquis, plantas, cortes, elevações e perspectivas. 

Atitudes / Valores Comprometimento com a sustentabilidade em seus projetos e respeito à 
propriedade intelectual. 

Fonte: própria autora 

 

O Quadro 7 apresenta o detalhamento dos cinco indicadores e as competências 

exigidas durante a execução do módulo Unidade Curricular 7 (UC7): Orientar a escolha de 

produtos e serviços de Design de Interiores. 
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Quadro 7 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 7 (UC7): Orientar a 
escolha de produtos e serviços de Design de Interiores (carga horária de 72 horas). 

Indicadores na UC7 
1 Propõe a decoração de um ambiente residencial, comerciais e de pontos de venda a partir de um 

layout pré-definido. 
2 Cria carteira de fornecedores, selecionando-os de acordo com as necessidades do projeto. 
3 Desenvolve e formaliza proposta de consultoria, conforme a necessidade do cliente. 
4 Organiza roteiro de visitas a lojas, feiras e mostras de decoração, de acordo com as necessidades do 

cliente. 
5 Apresenta o produto detalhando aspectos técnicos e funcionais, visando orientar o cliente no 

processo de decisão de compra. 
Competências na UC7 

Conhecimentos Diagnóstico, necessidade e perfil do cliente, criação de carteira de fornecedores, 
código de defesa do consumidor, características da venda no varejo e no atacado, 
técnicas de negociação, situações comerciais de divergência, técnicas de vendas, 
principais etapas de um processo de vendas, pré-vendas, venda e pós-venda, 
elementos decorativos, tipos e características de produtos de design.  

Habilidades Ler e interpretar projetos, especificar produtos de design de interiores e elementos 
decorativos, comunicar-se de forma clara e assertiva com o cliente, utilizar 
vocabulário técnico, pesquisar e organizar dados referentes aos produtos e 
negociar com pessoas em situação de conflitos. 

Atitudes / Valores Mediação de conflitos técnicos com clientes e fornecedores, probidade no uso de 
recursos na prestação de serviços, cordialidade no trato com cliente e com os 
fornecedores, iniciativa e criatividade na proposição de soluções em possíveis 
intercorrências. 

Fonte: própria autora 

 

O Quadro 8 apresenta o detalhamento dos dez indicadores e as competências exigidas 

durante a execução do módulo Unidade Curricular 8 (UC8): Planejar e acompanhar a 

execução de projetos de Design de Interiores. 
 

Quadro 8 - Indicadores e as competências exigidas durante o módulo Unidade Curricular 8 (UC8): Planejar e 
acompanhar a execução de projetos a execução de projetos de Design de Interiores (carga horária de 96 
horas). 

Indicadores na UC8 
1 Verifica as demandas quantitativas e qualitativas do projeto de acordo com as necessidades do 

cliente. 
2 Desenvolve e formaliza a proposta de serviço de acordo com as necessidades do projeto. 
3 Cria carteira de prestadores de serviço. 
4 Solicita e avalia orçamentos de materiais e serviços. 
5 Elabora e controla o cronograma físico-financeiro de acordo com as etapas de execução de projeto. 
6 Comunica ao cliente o andamento da execução do projeto propondo soluções coerentes com o layout. 
7 Administra intercorrências na execução do projeto, propondo soluções coerentes com o layout. 
8 Controla o recebimento e armazenamento de materiais e produtos, de acordo com o cronograma. 
9 Realiza checagem de conclusão da obra, conforme as especificações do projeto. 
10 Realiza a conferência com o cliente formalizando a entrega da obra por meio de termo de finalização. 

Competências na UC8 
Conhecimentos Diagnóstico, necessidade e perfil do cliente, criação de carteira de fornecedores, 

código de defesa do consumidor, venda no varejo e no atacado, técnicas de 
negociação, situações comerciais de divergência, principais etapas de um 
processo de vendas, pré-vendas, venda e pós-venda, elementos decorativos, e 
características de produtos de design.  

(continua) 
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(conclusão) 

Habilidades Ler e interpretar projetos, especificar produtos de design e elementos decorativos, 
comunicar-se de forma clara com o cliente, utilizar vocabulário técnico, pesquisar 
e organizar produtos e negociar com pessoas em situação de conflitos. 

Atitudes / Valores Mediação de conflitos técnicos com clientes e fornecedores, probidade no uso de 
recursos na prestação de serviços, cordialidade no trato com cliente e com os 
fornecedores, iniciativa e criatividade na proposição de soluções em possíveis 
intercorrências. 

Fonte: própria autora 

 

 

A Unidade Curricular 9 (UC9) foi um módulo diferenciado que a partir de um tema 

gerador constituiu-se em situações desafiadoras a serem cumpridas pelo estudante visando 

estimular o seu desenvolvimento profissional. Este foi um módulo integrador que se iniciou 

simultaneamente na UC2 e permeou-se até a UC8 perfazendo uma carga horária de 32h. A 

proposta envolveu a temática “Soluções em Design de Interiores” composta das seguintes 

etapas: problematização, desenvolvimento e síntese.  

O Quadro 9 apresenta o detalhamento dos quatro indicadores necessários para que os 

estudantes concluam o módulo Unidade Curricular 9 (UC9): Projeto Integrador.  

 
Quadro 9 - Indicadores necessários para conclusão do módulo Unidade Curricular 9 (UC9): Projeto 
Integrador (carga horária de 32h). 

Indicadores exigidos na UC9 
1 Adota estratégias que evidenciam as marcas formativas da escola na resolução dos desafios 

apresentados. 
2 Elabora síntese do Projeto Integrador, respondendo às especificações do tema gerador. 
3 Apresenta os resultados do Projeto Integrador com coerência, coesão e criatividade, propondo 

soluções inovadoras, a partir da visão crítica da atuação profissional no segmento 
4 Articula as competências do curso no desenvolvimento do Projeto Integrador. 

Fonte: própria autora 

  

Na Unidade Curricular 9 – Projeto Integrador, os estudantes tiveram a oportunidade 

de escolher trabalhar em equipe ou individualmente e opinaram por formar três equipes que 

foram compostos por 50% dos estudantes em uma equipe, 40% dos estudantes em outra 

equipe e 10% dos estudantes na terceira equipe. Essas equipes ao redor do tema gerador 

“soluções em Design de Interiores” planejaram a realização de um projeto social e real em 

que uma equipe ficou responsável por reformar a sala de vídeo de um lar de crianças, a outra 

equipe ficou responsável por reformar o canil municipal e a terceira equipe decorou a 

residência de uma senhora que cuida de 110 gatos. 
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4.2 Desenvolvimento do método STEAM para uma aprendizagem criativa em Design 

de Interiores 

 

A elaboração de um modelo conceitual STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts And Mathematics) para uma aprendizagem criativa em Design de 

Interiores foi inspirada nos estudos de Quigley et al. (2017). Os autores desenvolveram um 

modelo baseado em cenários de soluções de problemas usando habilidades criativas e 

colaborativas abrangendo várias disciplinas para promover a transdisciplinaridade no 

ensino.  

No Quadro 10 tem-se as atividades propostas para o desenvolvimento de um modelo 

conceitual STEAM com foco na aprendizagem criativa em Design de Interiores. Estas 

atividades compuseram-se de dois domínios referentes ao conteúdo instrucional e conteúdo 

de aprendizagem (QUADRO 10). 

 

Quadro 10 - Modelo conceitual STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) para 
aprendizagem criativa no curso técnico em Design de Interiores. 

Modelo Conceitual (STEAM) a Design de Interiores 
Domínios Dimensões Atividades realizadas com base no modelo STEAM 

Conteúdo 
Instrucional 

Entrega baseada 
em problemas 

- Exposição dialogada do conteúdo teórico; 
- Dinâmicas com metodologias ativas e aprendizagem criativas; 

Integração das 
disciplinas 

- Visita técnica; 
- Projeto integrador na área de ciências, humanas e exatas; 

Habilidades 
para resolver 

problemas 

- Resolver cálculos simples (estimativas de quantidades, áreas, 
perímetros, volumes e proporções); 
- Utilizar vocabulário técnico; 
- Ler, interpretar e representar projetos arquitetônicos bidimensional 
e tridimensional; 
- Utilizar os materiais de desenho; 
- Manipular arquivos e imagens; 
- Utilizar as ferramentas dos softwares; 
- Comunicar-se de forma clara com o cliente; 
- Organizar os dados do repertório; 
- Pesquisar as demandas e tendências do mercado; 
- Levantar as necessidades do cliente na entrevista; 
- Pesquisar e organizar dados referentes à obra; 
- Elaborar memorial descritivo; 
- Negociar com pessoas em situação de conflitos; 

Conteúdo de 
Aprendizagem 

Abordagens 
instrucionais 

- Colaboração e respeito com os estudantes e funcionários; 
- Zelo com os materiais de desenho; 
- Cuidado no manuseio de equipamentos; 
- Cordialidade no trato com o cliente; 
- Iniciativa e criatividade na criação dos projetos; 
- Comprometimento com a sustentabilidade nos projetos; 
- Mediação de conflitos técnicos com fornecedores e clientes; 
- Flexibilidade para atuar em vários segmentos; 
- Respeito aos limites de atuação do profissional; 
 

(continua) 
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(conclusão) 

Conteúdo de 
Aprendizagem 

Práticas de 
Avaliação 

- Avaliação diagnóstica, formativa e somativa contextualizada na 
realização de oficinas pedagógicas. 

Participação 
Equitativa 

- Inclusão escolar; 
- Respeito às diferenças em uma sala de aula heterogênea; 
- Evitar generalização e padronização relativas a desempenho; 
- Garantir acessibilidade e promover adaptações necessárias; 

a Modelo conceitual proposto por Quigley et al. (2017). Fonte: adaptado de Quigley, 2017. 

 

Por ser um curso técnico, as atividades planejadas dentro do conceito STEAM 

objetivaram aproximar a realidade da vivência profissional e o mundo do trabalho de forma 

a facilitar a inserção e a adaptação do futuro profissional no mercado de trabalho. Desta 

forma, realizou-se atividades dentro do ambiente escolar bem como extramuros à escola.  

 

4.3 Aplicação de oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM 
 

No Quadro 11 tem-se uma descrição das oficinas pedagógicas que foram planejadas 

com base no exposto no Quadro 10 para alinhar a aprendizagem criativa com o modelo 

conceitual STEAM. O Quadro 11 contém detalhes sobre os locais apropriados dentro do 

ambiente escolar para a realização das oficinas pedagógicas como biblioteca, sala de 

desenho manual, laboratório de informática, sala criativa, área de convivência também 

chamado de pátio e auditório. As atividades extramuros foram nomeadas como visitas 

técnicas (Quadro 11) que corresponderam a idas a cidades do interior de São Paulo e 

também na capital paulista. Estas visitas técnicas foram engradadas como oficinas 

pedagógicas extramuros por abordarem dinâmicas especificas elaboradas com conteúdo 

programático de cada Unidade Curricular.  

No geral, foram elaboradas diversas oficinas pedagógicas (Quadro 11) aplicadas em 

todos os nove módulos que compuseram as unidades curriculares do curso. Estas oficinas 

foram programadas para facilitar a inclusão dos indicadores para averiguar/avaliar as 

competências (conhecimento, habilidade e atitudes/valores) obtidas em cada módulo pelos 

estudantes. Estas oficinas pedagógicas foram elaboradas de tal forma que pudessem ser 

aplicadas nos diferentes módulos somente alterando os temas específicos de cada Unidade 

Curricular. Além disso, procurou-se alinhar todo o conteúdo programático de cada módulo 

na elaboração de oficinas pedagógicas inspiradas em aprendizagem criativa e focadas no 

modelo conceitual STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).  
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Quadro 11 - Unidades Curriculares: local e descrição das oficinas pedagógicas inspiradas em aprendizagem 
criativa e focadas no modelo conceitual STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).  

Oficinas Pedagógicas com atividades STEAM 
Unidade 

Curricular Local Atividade S T E A M 

UC1 

Pátio 

01 - Dinâmica do canudinho x  x x x 
02 - Dinâmica do barbante; x  x x x 
03 - Dinâmica do escravo de jó; x   x x 
04 - Elaboração de croqui;    x  

Sala de 
Desenho 
Manual 

05 - Exposição dialogada da teoria; x x x x x 
06 - Prática do desenho manual; x  x x x 
07 - Dinâmica do sabão;   x x x 
08 - Pinturas;    x x 
09 - Recorte e colagem com revista    x x 
10 - MoodBoard manual    x x 
11 - Atividade em grupo com apresentação 
em plenária 

x  x x x 

12 - Atividade individual de internalização; x  x x x 
Biblioteca 13 - Pesquisa bibliográfica; x x x x x 

UC2 

Laboratório 
de 

Informática 

14 - Exposição dialogada da teoria; x x x x x 
15 - Software AutoCAD  x x x x 
16 - Software SketchUp  x x x x 
17 - Software V-Ray  x x x x 

Pátio 18 - Dinâmica da batata quente; x   x x 

UC3 

Sala 
Criativa 

19 - Brainstorming; x x x x x 
20 - Entrevista; x   x  
21 - Construção de mapa conceitual; x   x  

Visita 
Técnica 

22 - Loja Leroy Merlin; x x x x x 
23 - Museu; x x x x x 

Lab. de 
Informática 

24 - Aula invertida; x x x x x 
25 - Internet; x x x x x 

Pátio 26 - World café x   x  
Biblioteca 13 - Pesquisa bibliográfica; x x x x x 

Sala de 
Desenho 
Manual 

27- Construção de um móvel sustentável x x x x x 

UC4 

Visita 
Técnica 

28 - Feira Casa Cor em São Paulo; x x x x x 

Sala 
Criativa 

29 - Apresentação e Discussão de Vídeo; x x x x x 
30 - Prototipação da maquete física   x x x 
31 - Discussão de caso; x x x x x 

Laboratório 
de 

Informática 

15 - Software AutoCAD  x x x x 
16 - Software SketchUp  x x x x 
17 - Software V-Ray  x x x x 
32 - Elaboração de apresentação no 
PowerPoint 

x x x x x 

33- Elaboração de portfólio no Word x x x x x 
34 - Moodboard assistido x x  x x 
35 - Atividade em grupo com apresentação 
em plenária; 

x x x x x 

36 - Atividade individual de internalização; x x x x x 
37 - Trabalho com projetos; x x x x x 
38 - Webgincana; x x x x x 
25 - Internet; x x x x x 

(continua) 
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(conclusão) 
 

UC5 

Laboratório 
de 

Informática 

15 - Software AutoCAD  x x x x 
16 - Software SketchUp  x x x x 
17 - Software V-Ray  x x x x 
32 - Elaboração de apresentação no 
PowerPoint 

x x x x x 

33 - Elaboração de portfólio no Word x x x x x 
34 - Moodboard assistido x x  x x 
25 - Internet; x x x x x 

Pátio 39 - Debate; x   x  

Visita 
Técnica 

40- Loja de móveis e decoração x x x x x 
41 - Loja Riachuelo; x x x x x 
42 - Lojas de Shopping x x x x x 
43 - Avenida Paulista em São Paulo; x x x x x 
44 - Rua Oscar Freire em São Paulo; x x x x x 

UC6 

Laboratório 
de 

Informática 

15 - Software AutoCAD  x x x x 
16 - Software SketchUp  x x x x 
17 - Software V-Ray  x x x x 
32 - Elaboração de apresentação no 
PowerPoint 

x x x x x 

33 - Elaboração de portfólio no Word x x x x x 
34 - Mood board assistido x x  x x 
25 - Internet; x x x x x 

Pátio 26 - World café x   x  
Sala 

Criativa 
45 - Storytelling; x  x x x 
46 - Jogo; x   x  

UC7 

Lab. de 
Informática 

25 - Internet; x x x x x 

Sala 
Criativa 

47 - Dramatização; x   x  

Visita 
Técnica 

40 - Loja de móveis e decoração x x x x x 

Pátio 26 - World café x   x  

UC8 

Sala 
Criativa 

47 - Dramatização; x   x  

Lab. de 
Informática 

25 - Internet; x x x x x 
48 - Elaboração de Planilhas no Excel x x x  x 

Pátio 26 - World café x   x  

UC9 

Auditório 

49 - Dinâmica entre olhares;    x  
50 - Dinâmica de frases criativas;    x  
51 - Elaboração de mapa de persona do 
profissional de Design; 

x   x  

52 - Roda de conversa; x   x  
53 - Análise SWOT ou FOFA; x   x  
54 - Palestra e Teatro; x x  x  

Visita 
Técnica 

55 - Lar de crianças, canil municipal e 
gatil; 

x   x  

Laboratório 
de 

Informática 

15 - Software AutoCAD  x x x x 
16 - Software SketchUp  x x x x 
17 - Software V-Ray  x x x x 
32 - Elaboração de apresentação no 
PowerPoint 

x x x x x 

33 - Elaboração de portfólio no Word x x x x x 
34 - Moodboard assistido x x  x x 
25 - Internet; x x x x x 

Auditório 56 - Apresentação final do Projeto 
Integrador 

x x x x x 

Fonte: própria autora. 
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4.3.1 Descrição das oficinas pedagógicas 

(01) DINÂMICA DO CANUDINHO 

A dinâmica do canudinho foi realizada na área de convivência de modo criativo, na 

qual os estudantes vivenciaram um escritório de design, pois trabalhou-se questões como: 

criatividade, planejamento, cronograma, briefing do cliente, execução de tarefas e entrega 

dentro do prazo e satisfação do cliente.  

Materiais: 200 canudinhos de plástico. 

Procedimento: os estudantes foram divididos em equipes e cada equipe foi 

concorrente com a outra. A equipe vencedora foi aquela que construiu com os canudinhos a 

pirâmide mais alta. Todas as equipes receberam a mesma quantidade de canudos. Durante 

10 minutos, os integrantes dos grupos realizaram o planejamento e não puderam ter contato 

com os canudinhos, nessa etapa os estudantes puderam tirar todas as dúvidas com o professor 

que era o “cliente” que solicitou a construção da pirâmide. A próxima etapa foi a construção 

da pirâmide e os estudantes não podiam utilizar qualquer outro tipo de material, apenas o 

canudo e também não podiam tirar dúvidas com o professor. O tempo foi cronometrado em 

30 minutos e a docente avisava de 5 em 5 minutos o tempo restante, dessa forma, os 

estudantes ficam pressionados em relação ao cronograma que se encerrava rapidamente. Por 

fim, decidiu-se qual equipe foi a vencedora e atendeu aos requisitos do cliente: a mais alta 

pirâmide com base quadrada.  

 

(02) DINÂMICA DO BARBANTE 

A dinâmica do barbante promoveu cooperação em grupo, “quebra gelo” entre os 

estudantes que haviam se conhecido há pouco tempo e gerou descontração entre os 

estudantes. 

Materiais: barbante, caneta e garrafa de plástico. 

Procedimento: os estudantes se posicionaram em pé e em círculo. Passou o barbante 

na cintura de cada estudante e retornou para o centro do círculo onde havia uma caneta 

posicionada para baixo. O objetivo da atividade foi posicionar a caneta que estava amarrada 

no centro do círculo dentro da garrafa. A garrafa foi colocada em uma distância mais ou 

menos de 10 metros de distância da caneta. Os estudantes não podiam colocar a mão no 

barbante e foi permitido movimentar a linha apenas com o movimento do corpo. 
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(03) DINÂMICA DO ESCRAVO DE JÓ 

A dinâmica do escravo de jó auxiliou na integração entre os colegas de classe, propôs 

um “quebra gelo”, socialização, paciência e união entre os participantes. 

Materiais: objetos iguais para todos os estudantes, como por exemplo bolinha de 

papel amassado ou pedrinha. 

Procedimento: a atividade foi realizada na área de convivência e os estudantes se 

sentaram em círculo no chão. Os estudantes cantaram a cantiga escravos de jó: “escravos de 

jó, jogavam caxangá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.” E movimentaram os objetos seguindo o 

ritmo e harmonia da música. Na próxima rodada, os estudantes cantaram a cantiga apenas 

ao som da vogal A. Por fim, os estudantes fizeram apenas o movimento do ritmo dos objetos 

em silêncio, sem cantar, apenas seguiram a música mentalmente.  

 

(04) ELABORAÇÃO DE CROQUI 

Na atividade de elaboração de croqui os estudantes foram instigados a terem um novo 

olhar de um ambiente já conhecido por eles ao desenharem à mão o esboço de todos os 

detalhes de um ambiente sem a precisão, sem medidas de um desenho finalizado e feito com 

régua e esquadro.  A elaboração de croqui desenvolveu a criatividade ao desenhar as ideias 

dos projetos futuros, esboços de uma planta humanizada, representação de projetos, traçado 

com destreza e percepção espacial na representação dos desenhos. 

Materiais: papel canson A4, lápis 6B, carvão vegetal para desenho e prancheta. 

Procedimento: os estudantes escolheram dois campos de visão da área de 

convivência da escola e se sentaram nesse local, alguns estudantes se sentaram em bancos 

espalhados pelo local, outros se sentaram no chão. Foram realizados dois desenhos, o 

primeiro foi feito com lápis 6B e o segundo com carvão vegetal próprio para desenho. Cada 

ângulo de visão escolhido pelo estudante foi representado com um tipo diferente de 

instrumento de desenho: lápis e carvão. Em ambos os desenhos de croqui os estudantes 

aplicaram representação de luz e sombra, textura, volume, pontos e planos, técnica de 

representação de desenho livre, linhas e grafismos, figura e fundo. 
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(05) EXPOSIÇÃO DIALOGADA DA TEORIA 

A exposição dialogada da teoria foi realizada na sala de desenho manual e os 

conhecimentos adquiridos foram: instrumento de medição, teoria da cor e da forma, Gestalt, 

materiais de desenho, planta humanizada, tratamento gráfico, desenho técnico, desenho 

arquitetônico, perspectiva e normas técnicas de desenho e de representação de projetos 

Materiais: os equipamentos utilizados foram: lousa digital, projetor, sistema de som 

interligado no teto, luminárias de mesa, cadeiras ajustáveis de acordo com a ergonomia do 

estudante, apresentação em PowerPoint confeccionada pela docente, instrumentos de 

desenho como lápis, lapiseiras de 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, caneta nanquim de 0.1 

mm, 0.3 mm, 0.5 mm, caneta borracha, esquadros, régua, escalímetro, folha sulfite A3 e 

folha vegetal A3. 

Procedimento: a docente apresentou a teoria do desenho técnico manual com o 

auxílio do projetor, lousa digital e os estudantes fizeram anotações dos principais assuntos 

em cadernos. 

 

(06) PRÁTICA DO DESENHO MANUAL 

A prática do desenho manual foi realizada na sala de desenho. Todos os instrumentos 

de desenho foram fornecidos pela escola e foram de uso coletivo. Desde o início do curso os 

estudantes foram orientados a conservarem o espaço de trabalho, isto é, antes de iniciar a 

prática de desenho e no término da atividade os estudantes deviam limpar a bancada e os 

instrumentos de desenho com álcool em gel e flanela. Os conhecimentos nessa atividade 

foram: instrumento de medição, teoria da cor e da forma, Gestalt, materiais de desenho, 

planta humanizada, tratamento gráfico, desenho técnico conforme a associação brasileira de 

normas técnicas, desenho arquitetônico, perspectiva e normas técnicas de desenho e de 

representação de projetos. Proporcionou o desenvolvimento de valores, como o zelo com os 

materiais de desenho. 

Materiais: as principais ferramentas utilizadas foram: prancheta, régua, esquadros, 

escalímetro, bolômetro, lapiseiras, borracha, caneta nanquim, caneta hidrográfica, lápis de 

cor aquarela, pincel, tinta guache, carvão vegetal, papel sulfite, papel vegetal, trena, tesoura, 

estilete, cola bastão, pano e álcool em gel. 

Procedimento: Os estudantes iniciaram a atividade limpando a prancheta e os 

instrumentos de desenho com álcool em gel e flanela. Depois os estudantes fizeram atividade 
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de desenho técnico: traço, tipos de linha, ponto, angulação, escala, linhas, linha de cota, 

margem, legenda, caligrafia técnica e carimbo. 

 

(07) DINÂMICA DO SABÃO 

Essa dinâmica teve como objetivo proporcionar ao estudante uma visualização 

tridimensional de um objeto e executar o desenho bidimensional em uma folha A4. Nessa 

atividade os estudantes desenvolveram habilidades de percepções espaciais na representação 

dos desenhos. 

Materiais: plástico transparente, sabão em pedra, estilete, lapiseira, borracha, régua 

e folha sulfite A4. 

Procedimento: a dinâmica do sabão foi realizada na sala de desenho. As mesas 

foram protegidas com plástico transparente. Cada estudante levou um sabão em pedra e a 

escola forneceu estilete, papel, lapiseira, régua e borracha. Os estudantes esculpiram uma 

casa no sabão, levando em consideração as proporções de comprimento e largura de uma 

residência, além das aberturas de portas e janelas. Depois de esculpido os estudantes 

desenharam todas as vistas da casa: frontal, superior, inferior, lateral direita e lateral 

esquerda na folha sulfite. 

 

(08) PINTURAS  

O exercício estimulou a criatividade dos estudantes ao trabalharem com a 

composição, teoria das cores, disco de cores, matiz, cor e luz, pigmento, sistemas aditivos e 

subtrativos, classificação das cores, cores primárias, secundárias e terciárias, complementar, 

harmonia, escalas cromáticas e saturação. 

Materiais: plástico transparente, lápis de cor aquarela, pincel, tinta guache, caneta 

hidrográfica, exercício impresso em folha sulfite A4 do círculo cromático e formas 

geométricas vazadas. 

Procedimento: as pinturas foram realizadas na sala de desenho. Foram utilizados 

diversos materiais de pintura como: lápis de cor aquarela, tinta guache e caneta hidrográfica. 

A escola forneceu todos os materiais. Os estudantes forraram as mesas com plástico 

transparente e desenvolveram a atividade em papel sulfite com desenho impresso do círculo 

cromático e formas geométricas para a representação de cores quentes, frias, claras e escuras, 

cores primárias, secundárias e terciárias, complementar, harmonia, escalas cromáticas e 

saturação. 
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(09) RECORTE E COLAGEM COM REVISTA 

O recorte e colagem com revista estimulou a criatividade do estudante. Nessa 

atividade foi possível montar composições de acordo com temas pré-estabelecidos e 

relacionados com a teoria presente na unidade curricular 1, como por exemplo: teoria das 

cores, Gestalt, planta humanizada, ou seja, ampliou o vocabulário técnico de assuntos da 

área de design que talvez era desconhecido pelo estudante, ampliando assim o seu repertório. 

Materiais: revistas de arquitetura e design para recorte, tesoura, cola bastão, papel 

canson A3. 

Procedimento: na primeira atividade os estudantes foram divididos em equipes e 

cada equipe era representada por uma cor; O próximo passo foi o recorte de ambientes da 

revista relacionado com as cores específicas daquele grupo. As cores de cada equipe foram: 

preto, branco, azul, amarelo, vermelho, verde, laranja e violeta. Depois foram feitas a 

montagem e colagem com cola bastão na folha sulfite A3. A próxima atividade foi em outra 

folha. Dessa vez, cada equipe era representada por um ambiente da casa e eles tinham que 

recortar itens, móveis e acessórios relacionados com aquele cômodo que podia ser um hall 

de entrada, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, dormitórios ou espaço 

gourmet. Depois de escolhidos as imagens, foi feita a composição na folha A3 e colagem 

com cola bastão. Após a finalização as equipes apresentavam para a sala os seus trabalhos e 

explicavam o motivo da escolha de cada item do painel. 

 

(10) MOODBOARD MANUAL 

A elaboração do moodboard manual foi uma ferramenta poderosa de criatividade, 

em virtude de o estudante agrupar várias informações em uma única folha. Foi feito com 

recorte e colagem de revista, desenhos ou textos escritos manualmente, colagem de fotos, 

colagem de pequenas amostras de tecido, revestimento etc. 

Materiais: cola bastão, papel canson A3, tesoura, revistas, canetas coloridas, fotos, 

tecidos coloridos, amostras de revestimentos. 

Procedimento: Os estudantes foram divididos em equipes. Cada equipe representava 

um estilo arquitetônico: minimalista, rústico, moderno, campestre, industrial, retrô, vintage, 

escandinavo, eclético, high tech, contemporâneo, romântico, clássico. Todos receberam 

folha canson A3; depois eles procuravam imagens em revistas, recortavam e colavam na 

folha, formando um painel dos sonhos. Depois que os recortes estavam colados, os 

estudantes adicionavam anotações e setas com canetas coloridas ao redor das imagens. Além 
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dos recortes de revista e canetas coloridas, os estudantes adicionaram recortes de tecido e 

pequenas amostras de revestimentos com a mesma tonalidade do restante do painel. Depois 

de pronto os estudantes fizeram uma exposição na parede da escola. 

 

(11) ATIVIDADE EM GRUPO COM APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIA 

A atividade em grupo com apresentação em plenária estimulou os estudantes a 

falarem em público e treinarem a oratória ao utilizarem o vocabulário técnico para 

representação gráfica de projetos de arquitetura e complementares. 

Materiais: atividades realizadas pelos estudantes. 

Procedimentos: Foi realizada uma exposição dos trabalhos dos próprios estudantes 

na parede da sala estudantes, na qual os estudantes apresentaram, analisaram e discutiram 

em plenária os pontos positivos e negativos de cada desenho. 

 

(12) ATIVIDADE INDIVIDUAL DE INTERNALIZAÇÃO 

A atividade individual de internalização foi o momento em que o estudante colocou 

em prática a vivência da teoria. Nessa atividade cada estudante teve o seu tempo de 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Materiais: prancheta, álcool em gel, flanela, papel sulfite A3, lapiseira, borracha, 

régua e esquadro. 

Procedimentos: os estudantes limparam a área de trabalho e os instrumentos de 

desenho com álcool e flanela, depois praticaram o desenho técnico manual nas pranchetas. 

 

(13) PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

Na escola em estudo o acervo da biblioteca é aberto ao público em geral e equipada 

com oito computadores, fones de ouvido, jogos e rede aberta de wi-fi para todos 

Materiais: livros, revistas, computadores e fones de ouvido. 

Procedimento: os estudantes realizaram pesquisa bibliográfica no acervo da escola 

em livros, revistas e computadores. 

 

 

 



45 
 

(14) EXPOSIÇÃO DIALOGADA DA TEORIA 

A segunda exposição dialogada da teoria ocorreu no laboratório de informática no 

início da unidade curricular 2. A primeira foi na sala de desenho manual com técnicas de 

elaboração de projetos e desenhos arquitetônicos realizados manualmente em pranchetas no 

início da unidade curricular 1. Nessa teoria os conhecimentos adquiridos pelos estudantes 

foram: representação bidimensional e tridimensional de forma assistida. 

Materiais: lousa digital, projetor, sistema de som interligado no teto, computadores 

para todos os estudantes, cadeiras ajustáveis de acordo com a ergonomia de cada um e 

impressora plotter para folhas tamanho A4 a A0. 

Procedimento: os estudantes aprenderam a fazer os mesmos desenhos da prancheta, 

porém de forma assistida em computador. Em ambos os estudantes aprenderam o 

vocabulário técnico e ampliaram o conhecimento na área. Os softwares usados na exposição 

dialogada da teoria foi AutoCAD, SketchUp e V-Ray. 

 

(15) SOFTWARE AUTOCAD 

O software AutoCAD foi utilizado pelos estudantes para elaboração de desenhos 

bidimensionais e tridimensionais em computadores, além de manipular arquivos e imagens.  

Os estudantes aprenderam formas de visualização, configuração do arquivo para 

impressão em escala, bibliotecas de arquivos 2D, formas de inserção e criação, tipos de 

extensão de arquivos das imagens, normas técnicas de desenho e de representação de 

projetos, criação de layout do ambiente, vistas, cortes, detalhes do ambiente em escala, 

localização de pontos elétricos e hidrossanitários. 

Materiais: computadores e o software AutoCAD. 

Procedimento: cada estudante se sentou em uma mesa individual equipada com 

computador e software AutoCAD. Os estudantes desenharam plantas bidimensionais de 

ambientes internos. Os desenhos depois de prontos eram impressos pelos estudantes em uma 

impressora plotter, específica para desenhos em grande escala. Os estudantes realizaram 

projetos residenciais, comerciais e pontos de venda. 

 

(16) SOFTWARE SKETCHUP 

O software SketchUp foi utilizado pelos estudantes para elaborar desenhos 

tridimensionais em computadores, também conhecido como maquete eletrônica. Além do 
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desenho tridimensional, o software possibilita a criação de passeio virtual dentro de um 

ambiente. 

Materiais: computadores e softwares SketchUp. 

Procedimento: cada estudante sentou-se em uma mesa individual equipada com 

computador e software SketchUp. Os estudantes realizaram maquetes eletrônicas 3D de 

projetos residenciais, comerciais e pontos de vendas. 

 

(17) SOFTWARE V-RAY 

O software V-Ray tem a função de transformar os desenhos do SketchUp em modelos 

realísticos, ou seja, a maquete eletrônica fica muito parecida com o projeto depois de 

construído, pois é utilizada a técnica de renderização do desenho tridimensional. 

Materiais: computadores, software SketchUp e V-Ray. 

Procedimentos: cada estudante se sentou em uma mesa individual equipada com 

computador e software SketchUp e V-Ray. Após finalizarem o desenho tridimensional no 

programa SketchUp, os estudantes configuram o software V-Ray como iluminação, 

revestimentos e materiais e transformam o desenho tridimensional em realístico. 

 

(18) DINÂMICA DA BATATA QUENTE 

A dinâmica da batata quente foi realizada na área de convivência. A atividade ocorreu 

no final do módulo e teve o objetivo de avaliar o estudante em uma chamada oral de forma 

criativa e divertida. 

Materiais: papel e caneta. 

Procedimento: A docente escreveu uma pergunta em cada folha e cada folha foi 

amassada dentro da outra, formando várias camadas. Todos os estudantes se sentaram no 

chão em formato de círculo, um estudante fechou o olho e falou “batata quente, quente, 

quente...queimou” e a bola de papel amassada em camadas com as perguntas foi passada de 

mão em mão. No momento que o estudante falou “queimou”, o estudante que estava 

segurando o papel teve de descascar uma camada de papel, leu em voz alta a pergunta e 

respondeu em seguida, se ele não soubesse os colegas podiam ajudar. Esse estudante foi o 

próximo a fechar o olho e falar: “batata quente, quente, quente...queimou”. A última camada 

de papel parabenizou todos os estudantes e eles foram contemplados com uma surpresa: um 

chocolate.  
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(19) BRAINSTORMING 

O brainstorming estimulou a criatividade, envolveu a contribuição de todos os 

estudantes da sala em uma chuva de ideias, houve aceitação sem julgamentos ou críticas de 

todas as opiniões. 

Materiais: post it, canetas coloridas e papel tamanho A1. 

Procedimento: os estudantes receberam vários posts its e canetas coloridas; A 

docente propôs um tema, questão ou problema e depois, de maneira espontânea, os 

estudantes anotaram todas as palavras ou ideias relacionadas com o assunto proposto. As 

anotações foram agrupadas em colunas com as mesmas características. 
 

(20) ENTREVISTA 

A atividade de entrevista simulou o dia a dia do Designer, pois é na entrevista com o 

cliente que se faz o levantamento do programa de necessidades e briefing. 

Materiais: não é necessário material para essa atividade. 

Procedimento: um estudante foi escolhido pela sala para ser o cliente fictício, que 

ficou posicionado na frente de todos os estudantes. Os estudantes restantes eram os 

Designers já formados que faziam perguntas para esse “cliente” para compor o programa de 

necessidades e briefing necessários para elaborar um projeto de interiores. 

 

(21) CONSTRUÇÃO DE MAPA CONCEITUAL 

A construção de mapa conceitual foi realizada na sala criativa, onde havia várias 

lousas nas paredes e os estudantes se posicionaram ao longo das paredes da sala. 

Materiais: lousa e canetas coloridas para lousa. 

Procedimento: os estudantes escreveram e desenharam com canetas coloridas 

próprias para lousa branca, diagramas dos diversos assuntos estudados do conteúdo teórico 

da unidade curricular 3. Os estudantes organizaram as ideias de modo esquematizado e 

construíram um mapa conceitual, facilitando o entendimento e memorização do conteúdo. 

 

(22) LOJA LEROY MERLIN 

Ocorreram diversas visitas técnicas ao longo do curso. A primeira visita foi na Loja 

Leroy Merlin no interior do Estado de São Paulo.  

Materiais: ônibus para o transporte dos estudantes. 
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Procedimento: a escola entrou em contato com loja para verificar uma melhor data 

e horário para levar os estudantes para uma visita técnica. A escola bancou o custo do 

transporte. Os estudantes tiveram contato com produtos, preços e novidades na área da 

arquitetura, engenharia e design. A variedade de mercadorias expostas nesse tipo de loja 

contribuiu para a formação dos futuros profissionais de design de interiores e foi uma forma 

de se atualizarem na área. A visita técnica no local teve duração de 4 horas. 
 

(23) MUSEU 

A segunda visita técnica ocorreu em um museu localizado no interior do Estado de 

São Paulo. 

Materiais: ônibus para o transporte dos estudantes. 

Procedimento: a escola entrou em contato com o museu para verificar uma melhor 

data e horário para levar os estudantes para uma visita técnica. A escola bancou o custo do 

transporte. Os estudantes vivenciaram uma experiência histórica, estilos arquitetônicos, 

pinturas artísticas e tecnologia usada em meados de 1850.  

 

(24) AULA INVERTIDA 

A aula invertida foi uma atividade na qual os estudantes fizeram uma pesquisa prévia 

de um determinado assunto que ainda não havia sido abordado pela docente naquela unidade 

curricular. 

Materiais: acervo da biblioteca, computadores do laboratório de informática e 

projetor. 

Procedimentos: a pesquisa foi realizada nos laboratórios de informática utilizando 

a internet e o acervo da biblioteca. Depois de realizar a pesquisa em sites, livros e revistas, 

os estudantes montaram uma apresentação no PowerPoint. A apresentação foi realizada 

usando o projetor da sala criativa. 

 

(25) INTERNET 

A escola possui internet liberada para todos estudantes e usuários da biblioteca na 

rede wi-fi, além dos laboratórios de informática. 

Materiais: celular, ipad ou computador. 



49 
 

Procedimento: os estudantes realizaram pesquisa bibliográfica online em 

computadores e ipads fornecidos pela escola, além dos celulares individuais dos estudantes. 

Os estudantes foram orientados quanto à pesquisa segura e os sites que são recomendados 

para consulta científica e tendências do mercado em Design de Interiores. 

 

(26) WORLD CAFÉ 

A atividade de world café foi um momento de confraternização e conversas sobre 

alguns temas desenvolvidos no módulo. Promoveu a inteligência ao analisarem questões 

relevantes das aulas sob diferentes pontos de vista acompanhado por um lanche coletivo. 

Material: lanche coletivo. 

Procedimento: a docente fez a mediação em um ambiente acolhedor com lanche 

providenciado por todos. 

 

(27) CONSTRUÇÃO DE UM MÓVEL SUSTENTÁVEL 

O objetivo da atividade foi estimular a criatividade do estudante ao transformar um 

material que seria jogado no lixo em um objeto de decoração. Os estudantes aprenderam 

sobre sustentabilidade, reciclagem de material e analisaram o cenário atual de descarte de 

lixo. 

Material: plástico transparentes, materiais sustentáveis: cano de PVC, madeira, 

tecido, garrafas, corda, tinta spray, parafusadeira portátil, cola quente, tesoura e régua. 

Procedimento: a construção de um móvel sustentável foi feita na sala de desenho e 

cada estudante levou o seu material. As mesas da sala foram protegidas com plástico 

transparente e jornal. Os estudantes ficaram livres para construir o que quisessem. Um 

exemplo foi a transformação de carretel de madeira que um dia serviu de transporte e 

armazenamento de fio, que os estudantes lixaram, pintaram, decoraram com corda e 

adaptaram em mesa de apoio para sala de estar. 

 

(28) FEIRA CASA COR EM SÃO PAULO 

A Casa Cor em São Paulo foi o evento mais importante na área de Design de 

Interiores, pois é a maior feira da América Latina e abrange áreas de arquitetura, paisagismo, 

engenharia, design, decoração, artes, tecnologia e logística. Anualmente a feira reúne os 

renomados profissionais da área em ambientes desenvolvidos por eles. 
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Material: ônibus para o transporte dos estudantes. 

Procedimento: a escola bancou o custo do transporte. Os estudantes tiveram a 

oportunidade de realizar a visita técnica no local, conhecer as tendências e novidades da 

área, vivenciar na prática a teoria. A visita teve duração de 8 horas. 

 

(29) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE VÍDEOS 

Os vídeos utilizados nessa atividade estavam relacionados com o Design de 

Interiores residenciais: layout de ambiente, levantamento e organização das necessidades do 

cliente, tipos e variedades de materiais e revestimentos, tipos de mobiliários, paisagismo e 

espécies vegetais. 

Materiais: computador, internet, projetor e som. 

Procedimento: a apresentação e discussão de vídeos ocorreu na sala criativa, a 

docente e os estudantes apresentaram vídeos relacionados com o assunto da aula direto do 

site Youtube. Ao final do vídeo foi realizada uma discussão sobre o assunto. 

 

(30) PROTOTIPAÇÃO DA MAQUETE FÍSICA 

A prototipação da maquete física possibilita ao estudante ter dimensão em escala e 

tridimensional de um projeto. 

Materiais: peças de encaixar. 

Procedimento: o protótipo foi realizado na sala criativa com peças de encaixar. Os 

estudantes tiveram a liberdade para construir com peças de encaixar fornecidas pela escola 

vários tipos de layouts dos ambientes e separaram por cor a setorização do projeto em área 

íntima, área social e área de serviço. Depois de pronto, os estudantes apresentaram o 

protótipo da maquete física para a sala. 

 

(31) DISCUSSÃO DE CASO 

A discussão de caso ocorreu na sala criativa. 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: a discussão de caso ocorreu após a docente apresentar um problema 

relacionado a design de interiores. Os estudantes analisaram o problema, argumentaram, 

discutiram, fizeram levantamento de hipóteses. Essa atividade promoveu reflexão e 

raciocínio entre os participantes. 



51 
 

(32) ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO POWERPOINT 

A atividade de elaboração de apresentação no PowerPoint ensina o estudante a 

elaborar a apresentação dos projetos criados por eles simulando uma apresentação para o 

cliente, pois nessa atividade os estudantes apresentam as plantas, layouts, vistas, cortes, 

desenhos tridimensionais renderizados dos ambientes confeccionados pelos estudantes. 

Materiais: computador, internet, programa PowerPoint. 

Procedimento: os estudantes passaram para o PowerPoint todos os desenhos 

produzidos nos softwares AutoCAD, SketchUp e V-Ray. Também foram adicionados 

pequenos textos explicativos ao longo da apresentação. Depois os estudantes realizam a 

apresentação do PowerPoint na frente da sala e os estudantes interagem, fazendo perguntas, 

tirando dúvidas ou levantando hipóteses. 

 

(33) ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIO NO WORD 

A atividade de elaboração de portfólio no Word capacitou o estudante para reunir as 

principais informações de um projeto e organizou os dados do repertório em um memorial 

descritivo. Foi utilizado o vocabulário técnico. 

Materiais: computador, internet, programa Word. 

Procedimento: os estudantes desenvolveram um memorial descritivo do projeto de 

Design de Interiores produzidos por eles utilizando o software Word, os estudantes 

detalharam o programa de necessidades, a lista de materiais que serão usados no projeto e 

características detalhadas do projeto. 

 

(34) MOODBOARD ASSISTIDO 

O moodboard assistido é uma atividade criativa, na qual os estudantes agrupam 

imagens de inspiração no entorno do projeto em escala criado por eles nos softwares 

AutoCAD e SketchUp.  

Materiais: computador, internet, programa PowerPoint. 

Procedimento: o moodboard foi construído no programa PowerPoint com o intuito 

de facilitar o entendimento do cliente ao realizar o memorial descritivo ilustrativo com 

imagens do projeto, detalhamento de materiais e revestimentos. Depois de desenvolvido no 

computador os estudantes plotaram o desenho em folha tamanho A0 na impressora plotter 

da sala. A apresentação foi realizada na frente da sala para todos os colegas de classe. Essa 
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atividade estimulou a criatividade, investigação, senso crítico, oratória e integração 

tecnológica. 

 

(35) ATIVIDADE EM GRUPO COM APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIA 

O contexto de aprendizagem estimula o conhecimento de todos estudantes, há uma 

ampla diversidade de culturas, formas e criatividade. 

Materiais: projetos realizados pelos estudantes impressos na impressora plotter da 

sala. 

Procedimento: a atividade ocorreu no laboratório de informática. Os estudantes 

apresentam os seus trabalhos impressos na impressora plotter para a classe. 

 

(36) ATIVIDADE INDIVIDUAL DE INTERNALIZAÇÃO 

As atividades individuais de internalização foram práticas rápidas e de fácil 

desenvolvimento com o objetivo de resumir um determinado procedimento ou conceito. 

Foram situações de aprendizagem baseadas em problema e cada estudante teve o seu tempo 

para entender e executar a atividade nos computadores. 

Materiais: computador, internet, AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Word e PowerPoint. 

Procedimento: os estudantes desenvolveram projetos completos de design de 

interiores residenciais, comerciais e de pontos de venda utilizando os seguintes softwares 

AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Word, além dos programas PowerPoint e Word. O projeto foi 

composto de planta baixa, corte, planta de reforma, paginação do piso, identificação de 

pontos de elétrica e hidráulica, planta de forro, planta de iluminação, memorial descritivo e 

ilustrativo. 

 

(37) TRABALHO COM PROJETOS 

No trabalho com projetos os estudantes construíram conhecimento a partir de um 

problema. Os estudantes identificaram o problema, investigaram as necessidades e interesses 

e propuseram soluções. No técnico em Design de Interiores os estudantes desenvolvem 

vários trabalhos com projetos ao longo do curso e os estudantes interagem com a realidade 

de forma crítica e dinâmica, construindo sujeito ativos no processo de aprendizagem. 

Materiais: computador, internet, AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Word, PowerPoint e 

Google Maps. 
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Procedimento: Os estudantes receberam a proposta de fazer um projeto para um 

comércio de alto padrão e ao pesquisarem na internet concluíram que a concentração de lojas 

de alto padrão ficava em São Paulo na Rua Oscar Freire. Através de pesquisa na internet, os 

estudantes concluíram que a concentração de lojas de alto padrão ficava em São Paulo na 

rua Oscar Freire. Eles começaram a investigação pelo mapeamento de todas as lojas da rua 

mais famosa do Brasil. O levantamento das lojas foi realizado no Google Maps. Os 

estudantes passaram as informações para o papel pardo. O próximo passo foi a realização de 

uma visita técnica ao local. Depois os estudantes desenvolveram um projeto próprio de uma 

loja conceito nos softwares, de acordo com as vivências adquiridas ao longo do projeto. A 

finalização e apresentação final do projeto foi realizado no projetor do auditório da escola 

para estudantes de outros cursos. 

 

 (38) WEBGINCANA 

A atividade de webgincana promove desafios lúdicos, divertidos e exigem 

conhecimentos prévios do assunto. 

Materiais: computador e internet. 

Procedimento: os estudantes se sentaram cada um no seu computador, acessaram o 

site Kahoot, preencheram com um código disponibilizado pela docente para ter acesso ao 

jogo específico elaborado previamente com perguntas e respostas pela docente e colocaram 

o nome do jogador. São perguntas e respostas cronometradas por tempo e interligadas entre 

os jogadores conectados ao site. As pontuações ocorreram de acordo com o número de 

acertos e são apresentadas em formato de gráfico quais estudantes estão na frente, quais 

acertaram e quais erraram. 

 

(39) DEBATE 

Essa atividade visou a construção de novos significados e troca de ideias entre os 

colegas de classe. 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimentos: foi realizada na área de convivência e cada estudante expôs o seu 

ponto de vista de um determinado assunto relacionado a Design de Interiores. Essa atividade 

promoveu o ensino-aprendizagem através da argumentação, riqueza de detalhamento e 

pontos de vista de uma temática proposta. 
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(40) LOJA DE MÓVEIS E DECORAÇÃO 

A visita em uma loja de móveis e decoração foi uma ferramenta importante no 

processo de aprendizagem, em virtude de os estudantes observarem na prática os conceitos 

estudados em sala. 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: a escola entrou em contato com loja para verificar uma melhor data 

e horário para levar os estudantes para uma visita técnica para não atrapalhar o 

funcionamento e fluxo da loja. Para essa visita não foi necessário transporte, pois a loja 

ficava localizada próxima à escola, assim, os estudantes puderam ir a pé, todos juntos, até o 

local.  Os estudantes observaram os móveis, tipos de tecidos, estilos arquitetônicos e 

variedade de objetos de decoração. 

 

(41) LOJA RIACHUELO 

A visita técnica na Loja Riachuelo proporcionou aos estudantes conhecimentos na 

prática sobre visual merchandising, técnicas de composição de exposição e decoração de 

produtos que estimulam as vendas e encantam os clientes. 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: a escola entrou em contato com loja para verificar uma melhor data 

e horário para levar os estudantes para uma visita técnica para não atrapalhar o 

funcionamento e fluxo da loja. Para essa visita não foi necessário transporte, pois a loja 

ficava localizada próxima à escola.  

Os estudantes foram guiados pela gerente e supervisora de visual merchandising 

responsável por todas as lojas da rede que explicou todo o layout da loja a partir dos 

conceitos de visual merchandising presentes na fachada, nas paredes, teto, chão e na 

disposição dos produtos. 

 

(42) LOJAS DE SHOPPING 

Os estudantes tiveram um novo olhar em um ambiente já frequentado por eles fora 

do horário do curso, porém compreenderam de forma científica conceitos vistos em sala de 

aula que antes não haviam sido observados. 

Material: não precisou para essa atividade. 
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Procedimento: Para essa visita não foi necessário transporte, pois o shopping estava 

localizado no mesmo município da escola. A visita técnica nas lojas de shopping ofereceu 

aos estudantes do curso de Design de Interiores a oportunidade de aprendizagem na prática 

ao observarem toda a infraestrutura, armazenamento de produtos, diferentes layouts das lojas 

e o merchandising desde a vitrine até o interior do comércio. 

 

(43) AVENIDA PAULISTA EM SÃO PAULO 

Os estudantes ficaram encantados com a visita técnica na Avenida Paulista em São 

Paulo, a maioria deles nunca haviam visitado o local. 

Material: ônibus para o transporte dos estudantes. 

Procedimento: Os estudantes compararam o comércio da capital com as lojas do 

interior. Todos os momentos foram registrados pelos estudantes por meio de fotografias e 

anotações em pranchetas. O local agregou conhecimento, novas vivências e motivou ainda 

mais a exercer a profissão no futuro, pois ampliou o leque de opções e oportunidades. A 

visita teve duração de 5 horas. 

 

(44) RUA OSCAR FREIRE EM SÃO PAULO 

A visita na Rua Oscar Freire em São Paulo foi um choque de realidade, assim como 

na Avenida Paulista, pois a maioria dos estudantes que são do interior não conheciam o local. 

Essa rua é famosa por concentrar as maiores e mais caras lojas do País e do mundo. 

Material: ônibus para o transporte dos estudantes. 

Procedimento: Os estudantes percorram a rua inteira, entraram em todas as lojas, 

ficaram encantados com a engenharia e arquitetura das fachadas, criatividade na decoração 

e layout de todas as lojas. A visita teve duração de 5 horas. 

 
(45) STORYTELLING 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: na atividade de storytelling os estudantes simularam um cliente 

fictício e contaram as suas histórias para que os outros estudantes anotassem e formulasse 

um programa de necessidades para compor um projeto daquele perfil específico. 

 

 



56 
 

(46) JOGO 

O jogo foi uma atividade lúdica e estimulou a criatividade. Promoveu a participação 

de todos os estudantes na construção individual e coletiva do conhecimento, através de 

regras e contextualização produzidos por todos na sala de aula. 

Materiais: canetas, post its, lápis de cor e folhas A4, A3 e A2 

Procedimento: os estudantes criaram um jogo de tabuleiro com trilha a partir de 

informações didáticas dos temas estudados nos módulos. Os materiais utilizados foram 

disponibilizados pela escola. 

 

(47) DRAMATIZAÇÃO 

A atividade de dramatização simula perfis de clientes para que os estudantes saibam 

como lidar com situações críticas que possam vir a acontecer.  

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: as simulações aconteceram na sala criativa e envolveram cenários 

reais como reuniões com clientes em restaurantes, cafeterias e escritório de arquitetura, 

engenharia e design. 

 

(48)  ELABORAÇÃO DE PLANILHAS NO EXCEL 

Materiais: computador e software Excel 

Procedimento: organizar cronograma físico-financeiro e controle de recebimento e 

armazenamento de produtos e materiais no programa Excel, para um projeto elaborado pelos 

estudantes ao longo das unidades curriculares. 

 

 (49) DINÂMICA ENTRE OLHARES 

A dinâmica entre olhares foi realizada no auditório da escola com integração com 

estudantes do curso de projetos sociais. A escolha do auditório foi em função do silêncio do 

local, pois não haveria interrupções dos sons externos. 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: a dinâmica foi realizada em duplas espalhadas pelo auditório e 

consistiu em ficar 10 minutos olhando fixamente nos olhos uma da outra pessoa. 
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(50) DINÂMICA DE FRASES CRIATIVAS 

A dinâmica de frases criativas promoveu a integração entre os colegas de classe. 

Materiais: recortes de frases criativas impressas em papel sulfite. 

Procedimento: a docente imprimiu várias frases criativas, depois recortou, dobrou e 

misturou. As perguntas foram distribuídas aleatoriamente entre os estudantes, eles 

percorreram o ambiente ao som de uma música e em um determinado tempo, a música foi 

pausada pela docente; naquele instante os estudantes mais próximos formavam duplas. Uma 

pessoa da dupla lia a frase para o outro. Depois de responder à pergunta, eles trocaram as 

frases e andaram novamente pela sala, até ocorrer uma nova pausa da música e formar uma 

nova dupla para realizar uma nova pergunta e respondê-la. As perguntas variaram entre 

gostos, viagens, sonhos e momentos do passado. 

 

(51) ELABORAÇÃO DO MAPA DE PERSONA DO PROFISSIONAL DE DESIGN 

A elaboração do mapa de persona do profissional de design foi uma atividade criativa 

e desenvolveu a empatia do estudante em relação ao profissional formado, pois trabalhou 

com os anseios, sentidos e as dores de uma pessoa. 

Materiais: lápis, post it coloridos, e folha tamanho A2 com o croqui de uma pessoa 

de corpo inteiro com setas na cabeça, boca, ouvido, coração e mãos e pés. Na cabeça é “o 

que pensa?”, na boca é “o que fala?”, no ouvido é “o que ouve”, no coração é “o que sente?” 

e na mão e pé é “o que faz?”. 

Procedimento: os estudantes preencheram em post it palavras chaves que vinham 

na cabeça ao pensar em um profissional de design: o que ele pensa, fala, ouve, sente e faz e 

cola no local associado.  Os posts its foram organizados por cor para auxiliar na visualização 

geral e organização da atividade. 

 

(52) RODA DE CONVERSA 

A roda de conversa foi uma atividade que teve o objetivo de integrar e refletir.  

Materiais: convidado especialista no assunto.  

Procedimento: antes da atividade, a docente elaborou um roteiro e planejou de 

acordo com o público-alvo para que os estudantes interagissem no assunto de acordo com a 

intencionalidade pedagógica. Um professor da área foi convidado para compor a roda de 

conversa e estimular ainda mais a reflexão a partir de diferentes pontos de vista. 
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(53) ANÁLISE SWOT OU FOFA 

A análise SWOT é o acrônimo de strengths, weakenesses, opportunities and threats 

ou em português FOFA é uma atividade que analisa as forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças de um ambiente interno e externo relacionados com design de interiores. Em 

ambiente interno estão relacionados fatores que estão no alcance e podem ser corrigidos ou 

evitados. E ambientes externos são realizadas análises que não estão ao alcance de todos e 

não podem ser manipuladas diretamente. 

Materiais: post it, canetas e papel tamanho A3. 

Procedimento: a análise foi dividida por quadrantes: forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças. Em cada quadrante os estudantes escreveram em post it palavras 

chaves relacionadas ao assunto e colaram no respectivo quadrante. Em forças os estudantes 

relacionaram as vantagens, melhores recursos, melhores produtos e melhores atividades. Em 

oportunidades enumeraram os fatores externos que alavancam e prosperam um negócio. Já 

em fraquezas os estudantes levantaram as desvantagens internas como por exemplo: 

conhecimento da concorrência, capacitação, qualidade do produto ou serviço. E em ameaças 

os aspectos negativos que podem comprometer a imagem da empresa como por exemplo, 

uma forte concorrente que esteja entrando no mercado. 

 

(54) PALESTRA E TEATRO 

Materiais: computador, internet, projetor e sistema de som. 

Procedimento: ao longo do curso os estudantes tiveram contato com palestras e 

teatro sobre diversos assuntos como tecnologia, diversidade, saúde, segurança, artes e 

história. 

 

(55) LAR DE CRIANÇAS, CANIL MUNICIPAL E GATIL 

A visita ao canil municipal e lar de crianças compõe parte do projeto integrador. 

Esses dois locais foram escolhidos pelos estudantes com o objetivo de promover uma ação 

social e realização de um projeto de reforma nesses locais. 

Material: não precisou para essa atividade. 

Procedimento: para essa visita não foi necessário transporte, pois os dois locais 

ficavam localizadas na mesma cidade que a escola. Os estudantes fizeram levantamento do 

programa de necessidades, medição dos ambientes e registro fotográfico. 
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(56) APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO INTEGRADOR 

Materiais: computador, internet, projetor e sistema de som. 

Procedimento: a apresentação está prevista para o término do curso técnico em 

janeiro de 2020. Será um evento no auditório com presença de autoridades responsáveis pelo 

canil municipal e lar de crianças, estudantes de outros cursos e docentes de outras áreas. A 

entrega do projeto será no auditório com detalhamento de plantas, cortes, materiais, 

revestimentos, passeio virtual e renderização do desenho tridimensional. 

 

4.4 Avaliação formativa dos estudantes após a aplicação das oficinas pedagógicas 

4.4.1 Ao término de cada unidade curricular 

A avaliação teve função diagnóstica, formativa e somativa (Figura 3). 

 

Figura 3 - Avaliação diagnóstica, formativa e somativa 

 

Fonte: própria autora 

 

 A avaliação diagnóstica ocorreu durante todo o processo de situação de 

aprendizagem de todas as unidades curriculares e teve o objetivo de investigar e detectar as 

dificuldades e compreensões do estudante, identificando perfis, características e até mesmo 

contextos históricos e sociais. 

A avaliação formativa com nota A de atendido, PA de parcialmente atendido e NA 

de não atendido, também ocorreu durante todo o processo de situação de aprendizagem de 

todas as unidades curriculares e teve o objetivo de acompanhar e detectar quais as 

adequações eram necessárias, corrigindo rotas para o êxito do processo e identificando quem 

necessitava de ação de recuperação em paralelo, ou seja, assim iria recuperar estudantes com 

desempenho abaixo do esperado, ou seja quando o estudante atendia parcialmente ou não 

atendia aos indicadores.  
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E a avaliação somativa ocorreu no final da unidade curricular e teve o objetivo de 

atestar o resultado final do desempenho do estudante, verificar o que foi planejado com o 

resultado final e identificar os estudantes aprovados em notas D de desenvolvido e ND de 

não desenvolvido. 

A avaliação foi composta por competências que abrangeram conhecimentos técnico-

científicos, habilidades, atitudes e valores nos módulos já apresentadas no item 4.1.  

A competência desdobrou-se em elementos e indicadores. Os elementos foram 

insumos, isto é, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. O estudante pôde ser 

avaliado em atendido, parcialmente atendido ou não atendido. O estudante atendido foi 

aquele que realizou todas as ações plenamente, já o parcialmente atendido é aquele que 

precisava de ação de recuperação para aprimorar em alguns aspectos e o estudante não 

atendido foi aquele estudante convocado para ação de recuperação e mesmo assim não 

compareceu ou o estudante com muitos aspectos a serem aprimorados e desenvolvidos. Já 

os indicadores são referenciais finais que analisaram se o estudante desenvolveu ou não 

desenvolveu, ou seja, apontou o desempenho do estudante (figura 4). 

 

Figura 4 - Composição da avaliação em competências, elementos e indicadores 

 

Fonte: própria autora 

 

A escola em estudo não tem prova escrita e oral tradicional. A avaliação da 

aprendizagem foi mediada pela docente por meio das atividades que estimularam a 

participação criativa, crítica, ativa e significativa em situações de aprendizagem contínuas 

com monitoramento do progresso e identificação das dificuldades.  
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A frequência e as avaliações foram diárias, online no site da escola e analisaram o 

comportamental do estudante em cada unidade curricular a partir dos indicadores da 

competência (conhecimento, habilidades e atitudes) e oficinas desenvolvidas (Quadro 12). 

No término da unidade curricular foi apresentado o resultado final e feedback aos estudantes. 

 
Quadro 12 - Modelo de ficha de avaliação de cada estudante. 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
Estudante: 
Unidade Curricular: 

Indicador: Oficina 
desenvolvida: 

Avaliação Parcial: Ação de 
Recuperação: 

Avaliação Final: 

Atendido Não 
Atendido Desenvolvido Não 

Desenvolvido 
 
 

 (    ) (    )  (    ) (    ) 

Feedback: 
Observações: 

Fonte: própria autora 
 

 

4.4.2 Ao término do curso 

Ao final do curso os alunos responderam a seguinte questão-foco: “Como foi o curso 

de Design de Interiores?”. As respostas poderiam se referir a um fenômeno de interesse e 

estarem relacionadas com quatro vertentes: currículo, ato de ensinar, aprendizagem e 

contexto. As respostas dos alunos foram divididas de acordo com essas vertentes, os alunos 

foram nomeados de pela letra “A” acompanhada de seu número.  

A análise descritiva e investigação interpretativas das respostas dos alunos foi 

inspirado no mapa conceitual de “V” de Gowin (MOREIRA, 2003) aplicado à pesquisa 

qualitativa. No centro do “V” está a questão-foco e os fenômenos de interesse. Do lado 

esquerdo do “V” está o pensar, os paradigmas, visões de mundo, teorias, princípios, sistemas 

conceituais, significados conceituais. Já do lado direito do “V” está o fazer com ênfase em 

valores, tipos de asserções de conhecimento, transformações metodológicas, tipos de dados, 

tipos de registros. E na base da letra “V” está a maneira de ver os eventos ou objetos (Figura 

5). 
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Figura 5 - "V"de Gowin para análise e investigação em pesquisa qualitativa  

 
Fonte: Moreira, 2003 

 
4.5 Produto desta dissertação 

Esta dissertação teve como produto educacional um guia intitulado: “Guia de 

aprendizagem criativa como ferramenta no desenvolvimento do método STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics) para sua escola” (ANEXO D). 

O guia foi elaborado para orientar os profissionais da educação interessados a 

implementar um modelo de aprendizagem criativa como ferramenta do desenvolvimento do 

método STEAM em suas escolas. Neste material os educadores encontrarão orientação sobre 

STEAM, interdisciplinaridade, criatividade, motivação, capacitação, planejamento, alguns 

modelos de oficinas e avaliação. A partir desse guia os profissionais da educação poderão 

adequar ao tema desejado e acrescentar atividades que se enquadrem no processo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Desenvolvimento de um modelo conceitual para ensino e aprendizagem na área 

STEAM baseado no uso da aprendizagem criativa 

 

Como apresentado anteriormente (item 4.2) o desenvolvimento do método STEAM 

para uma aprendizagem criativa em Design de Interiores foi apresentado no Quadro 10 em 

consonância com o Quadro 11 (item 4.3) que trouxe as Unidades Curriculares: local e 

descrição das oficinas pedagógicas inspiradas em aprendizagem criativa e focadas no 

modelo conceitual STEAM. De forma simplificada o Quadro 13 mostra que todas as 56 

oficinas pedagógicas do curso técnico em Design de Interiores tiveram relação com o método 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). 

 
Quadro 13 - Relação do curso Técnico em Design de Interiores com o Método STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics). 

RELAÇÃO DE DESIGN COM STEAM 
Ciência - Conhecimento; 

- Pesquisa; 
- Planejamento; 
- Observação; 
- Argumentação; 
- Explicação; 
- Química (tinta da teoria das cores e atividade do sabão); 
- História (humanidade e arquitetura); 
- Física (estruturas arquitetônicas dos ambientes internos); 
- Linguística (vocabulário técnico); 

Tecnologia - Lousa Digital; 
- Projetor; 
- Sistema de som interligado no teto; 
- Climatização; 
- Computadores; 
- Internet; 
- Software: AutoCAD, SketchUp, V-Ray e Microsoft Office; 

Engenharia - Percepção espacial na representação dos desenhos bidimensionais e tridimensionais; 
- Elaboração de projetos e desenhos; 
- Perspectiva isométrica, cônica e cavaleira; 

Artes - Habilidades criativas; 
- Criatividade nos projetos; 
- Soluções criativas dos problemas; 
- Trabalhos artísticos realizados manualmente; 
- Computação gráfica; 

Matemática - Realizar cálculos simples; 
- Medição; 
- Estimativas de quantidade; 
- Proporções; 
- Área; 
- Perímetro; 

Fonte: própria autora 
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 Fazer o desenvolvimento de um modelo conceitual para ensino e aprendizagem na 

área STEAM baseado no uso da aprendizagem criativa foi sensacional. Vivenciar as 

experiências com os estudantes confirmou o que Quigley et al. (2017) menciona sobre 

motivação e o envolvimento dos estudantes em todas as etapas do início ao fim.  

Os estudantes solucionaram os problemas ao longo do processo de aprendizagem de 

modo inovador devido a criatividade conforme Elali e Veloso (2016) haviam mencionado. 

A criatividade e a solução de problemas foram grandes aliadas e responsáveis pelo 

protagonismo do aluno confirmando a teoria de Quigley et al. (2017).  

A relação de Design com STEAM foi uma união perfeita (QUADRO 13). As 56 

oficinas pedagógicas envolveram ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Em 

ciência envolveu pesquisa, planejamento, observação, argumentação, explicação, teoria e o 

vocabulário técnico. A infraestrutura da escola permitiu a presença da tecnologia nos 

equipamentos como lousa digital, projetor, sistema de som interligado no teto, climatização, 

computadores, internet e softwares. Em engenharia envolveu a elaboração e representação 

dos projetos bidimensionais e tridimensionais. Em artes envolveu a habilidade criativa em 

trabalhos manuais e computação gráfica. E em matemática envolveu cálculos simples, 

medição, estimativas de quantidade, proporções, área e perímetro. 

Houve integração entre as disciplinas com vivências práticas e reais dos conceitos, 

possibilitou a docente uma aprendizagem bem-sucedida e foi fundamental o apoio da escola 

de acordo com a Souza e Pilecki (2013). A união entre docente, estudante e conteúdo 

permitiu a aprendizagem criativa, investigação, resolução de problemas e autoconfiança do 

estudante (RENZULLI, J. S.; RENZULLI, S. R., 2010). 

Os diferentes locais de aprendizados favoreceram a interdisciplinaridade, 

aprendizagem criativa e ampliação de repertório cultural, segundo Silva, I. O. et al. (2017). 

 

5.2 Aplicação de oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM 

 
Todas as oficinas pedagógicas contribuíram para a aprendizagem criativa, 

juntamente com a resolução de problemas, inovações, ideias e soluções criativas permeando 

em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.  

Os estudantes comentavam durante diversas oficinas que renascia a criança interior 

que muitas vezes estava adormecida ou que durante a infância a criatividade e a disciplina 

de artes foi “podada” de acordo com as regras e padrões estabelecidos na época (Figura 6).  
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Figura 6 - Oficina de pintura e os estudantes pintando com lápis aquarela e tinta guache 

 

Fonte: própria autora 

 

Os estudantes ficaram empolgados com as atividades e o aprendizado ocorreu de 

maneira leve e sem pressão de uma prova escrita, chamada oral ou metodologia tradicional. 

Em todas as aulas a criatividade predominava inclusive no layout da sala, pois nas aulas fora 

do laboratório de informática (que possui um layout fixo devido aos equipamentos 

eletrônicos) os alunos escolhiam a posição das carteiras na sala, assim o estudante sentia o 

protagonismo já na disposição dos mobiliários como: carteira com mesa articulável 

acoplada, cadeiras, mesas, puffs e bancos. Mudar a posição dos mobiliários trouxe inovação 

e estimulou inclusive os estudantes mais tímidos a interagirem durante a investigação 

científica e socializou a criatividade. E o interessante que os estudantes com mais afinidade 

mesmo estando próximos não geravam conversas paralelas ou bagunças e colaboravam com 

o andamento da aula (Figura 7). 

 
Figura 7 - Estudantes empolgados durante as aulas 

 

Fonte: própria autora 
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A aprendizagem criativa permeou todas as unidades curriculares conforme o 

conteúdo programático da escola, inclusive em ambientes com layout fixo como o 

laboratório de informática, em algumas aulas a criatividade estava presente nos projetos 

tecnológicos das maquetes eletrônicas dos softwares AutoCAD e Sketchup (Figura 8). 

 
Figura 8 - Estudantes no laboratório de informática na aula de software 

 

Fonte: própria autora 
   

E em outras aulas, o laboratório de informática era o local de roda de conversa, 

exposição dialogada da teoria e apresentações dos projetos em plenária (Figura 9). 

 
Figura 9 - Roda de conversa, exposição dialogada da teoria e apresentação de projetos no laboratório de 
informática 

 

Fonte: própria autora 
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Ou um local de gincana online no site Kahoot com perguntas e respostas sobre o 

conteúdo das aulas. A sala foi palco de liderança, foco, concentração, gestão do tempo, 

diversão e muita aprendizagem entre os colegas de classe (Figura 10). 

 
Figura 10 – Webgincana no laboratório de informática 

 

Fonte: própria autora 
 

A primeira dinâmica realizada no curso foi a dinâmica do canudinho. Nessa oficina, 

os estudantes tiveram o primeiro contato com a criação de um projeto, pois envolveu 

planejamento, cronograma, execução e entrega ao cliente. Além de todos esses itens, 

também havia a “pressão” da docente quanto ao tempo restante que era avisado a todo 

momento em voz alta aos estudantes. Alguns estudantes disseram que a pressão do tempo 

para entregar o projeto de pirâmide de canudinhos dentro do cronograma foi desafiador e 

causou pânico. Outros estudantes também identificaram que não planejaram direito, por isso 

não conseguiram desenvolver a pirâmide, pois associaram pirâmides com base triangular, 

porém a pirâmide possui base quadrada. Na última etapa foi realizada uma plenária com o 

objetivo de fazer associações com a realidade. Os estudantes apresentaram suas angústias e 

alegrias durante o processo com as seguintes frases: “Quem bom!” (o que foi bom na 

dinâmica), “Que pena!” (o que não foi legal na dinâmica) e “Que tal?” (sugestões de 

melhorias) (Figura 11). 
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Figura 11 - Dinâmica do canudinho 

 

Fonte: própria autora 
 

 

A dinâmica do sabão foi desafiadora para alguns estudantes, pois era o primeiro 

contato em esculpir algo com estilete. Era um trabalho de concentração e análise de formas 

geométricas (Figura 12).  
 

Figura 12 - Oficina pedagógica dinâmica do sabão 

 

Fonte: própria autora 
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No primeiro momento, os estudantes ficaram travados e com medo de cortar errado 

e perder a pedra de sabão, pois dependendo do corte corria o risco de desmanchar e quebrar 

em vários pedaços. Aos poucos, eles foram ganhando confiança e a atividade tornou-se 

divertida e criativa (Figura 13). 

 
Figura 13 – Estudantes durante a dinâmica do sabão 

 

Fonte: própria autora 

 

Na dinâmica do barbante os estudantes concluíram que se todos vestem a camisa da 

empresa e auxiliam no trabalho em equipe, a produção fica muito mais eficiente e mais 

rápida, diferentemente de quando apenas o líder sabe do que está acontecendo e fica 

sobrecarregado nas suas funções. Na Figura 14 podemos observar que os alunos não podiam 

encostar a mão no barbante, era apenas o movimento do corpo de todos os estudantes que o 

objetivo seria alcançado, isto é, colocar a caneta dentro da garrafa. Nessa etapa foi mais fácil, 

pois todos os alunos estavam de frente e sabiam o que estava acontecendo, a distância de 

cada um, a dificuldade de cada colega e a precisão do alvo. Porém, na segunda rodada, 

apenas o líder ficava de frente e todos os colegas de costas sem saber o que estava 

acontecendo, nessa etapa os estudantes sentiram muito mais dificuldade do que na primeira 

e levaram o dobro de tempo do que na anterior para conseguir colocar a caneta dentro da 

garrafa. No final da dinâmica os alunos fizeram um paralelo com a vivência dentro de uma 

empresa, no primeiro momento quando todos os funcionários participam ativamente pelo 
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sucesso da empresa, já no segundo momento quando os funcionários não sabem ao certo o 

que produzem, não conhecem os números da empresa e não trabalham motivados, pois não 

sabem o objetivo final e o ritmo da produção é bem mais lento (Figura 14). 

 
Figura 14 - Dinâmica do barbante 

 

Fonte: própria autora 

 

Na atividade do escravo de jó os estudantes concluíram que a terceira rodada foi mais 

fácil, pois ao ficar em silêncio e concentrados todos acertaram o ritmo, diferentemente de 

quando todos estavam cantando e se divertindo na primeira etapa, na qual a maioria perdeu 

o foco e a atenção no ritmo, levando ao erro na dinâmica. 

O primeiro contato com o desenho manual ocorreu antes da teoria e sem instrumentos 

especializados. Os estudantes foram convidados para ir até a área de convivência e cada um 

poderia se sentar onde quisesse, como era um espaço amplo não houve aglomeração e cada 

um teria um ponto de vista diferente do local. Utilizando apenas papel sulfite e lápis os 

estudantes elaboravam croqui do local de observação. No primeiro momento, eles sentiram 

muita dificuldade em passar para o papel o que estavam vendo, queriam desistir e 

comparavam os seus desenhos com o de uma criança e ficavam inconformados. Passado um 

tempo, os estudantes foram ganhando confiança e entenderam a diferença de um croqui para 

um desenho com técnica, escala, ponto de fuga e perspectiva. Também foi observado por 
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eles, a engenharia, a arquitetura, as linhas, as geometrias presentes na construção daquele 

espaço (Figura 15). 

 
Figura 15 - Estudantes elaborando croqui na área de convivência 

 

Fonte: própria autora 
 

Depois da área de convivência os estudantes foram para o laboratório de desenho 

para aprendizagem da teoria e prática do desenho manual.  Conheceram diversos 

instrumentos e suas funcionalidades e aprenderam sobre o cuidado no manuseio e zelo com 

os materiais (Figura 16). 

 
Figura 16 - Prática do desenho manual 

 

Fonte: própria autora 
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O layout do laboratório permitiu que os estudantes se sentassem em bancadas com 

quatro colegas e isso permitiu a troca de informações, experiências e resoluções de 

problemas (Figura 17).  
 

Figura 17 - Layout do laboratório de desenho 

 

Fonte: própria autora 

  

Depois de elaborarem os desenhos os estudantes fixavam com fitas adesivas os 

projetos na parede do fundo do laboratório para apresentação em plenária e análise em grupo 

dos trabalhos realizados. Foi um momento de muita troca e aprendizagem, em virtude de os 

estudantes observarem os erros e acertos dos colegas (Figura 18). 

 
Figura 18 - Apresentação em plenária dos projetos de Design de Interiores 

 

Fonte: própria autora 
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As exposições não ocorriam apenas dentro da sala de aula, mas também nos 

corredores da escola para os estudantes de outras áreas pudessem conhecer as atividades 

desenvolvidas pelos estudantes de Design de Interiores (Figura 19). 
 

Figura 19 - Exposição de moodboard feito pelos estudantes 

 

Fonte: própria autora 
 

Os projetos saíram dos papéis e ganharam formas volumétricas e cores nos protótipos 

em maquetes físicas com peças de encaixar. Momento lúdico e criativo no processo de 

aprendizagem (Figura 20). 

 
Figura 20 - Prototipação da maquete física 

 

Fonte: própria autora 
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Além das maquetes físicas, os estudantes produziram móveis sustentáveis com 

objetos que seriam jogados no lixo, deram um novo uso de forma criativa, isto é, os 

estudantes solucionaram um problema inserindo conhecimento, habilidade, atitudes e 

valores de modo inovador. O resultado final foi apresentado para a escola em uma exposição 

e os alunos sentiram orgulho do trabalho realizado (Figura 21). 

 
Figura 21 - Estudantes confeccionando móveis sustentáveis 

 

Fonte: própria autora 
 

Depois dos trabalhos manuais chegou a vez do computador. A tecnologia deu asas a 

criatividade e imaginação, os softwares proporcionaram projetos de maquetes eletrônicas 

inspirados em situações e levantamento de necessidades reais (Figura 22). 

 
Figura 22 - Estudantes na aula de Sketchup 

 

Fonte: própria autora 
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Uma das avaliações do aprendizado dos softwares foi criativo e ocorreu com a 

dinâmica da batata quente. Os estudantes ficaram surpresos que a avaliação do Autocad e 

Skecthup não seria no laboratório de informática e sim, sentados no chão na área de 

convivência, era parecido com uma chamada oral, porém mais leve, divertida, ativa e 

criativa. No final, a última folha de papel parabenizou os estudantes e eles foram 

contemplados com chocolates (Figura 23). 

 
Figura 23 - Dinâmica da batata quente 

 

Fonte: própria autora 
 

Os projetos de Design de Interiores produzidos pelos estudantes nos softwares foram 

apresentados de duas maneiras: apresentação em powerpoint no projetor e exposições em 

painéis impressos. Ao apresentarem os trabalhos, os estudantes ficaram motivados e 

orgulhosos em falar dos seus projetos por meio de moodboard, croquis, plantas, cortes, 

elevações, perspectivas e maquete eletrônicas. As apresentações simulavam o cotidiano real 

de um profissional com uma comunicação clara, assertiva e vocabulário técnico com o 

cliente. A variedade no acervo e disponibilidade de wi-fi proporcionou aos estudantes a 

facilidade de acesso. Segundo Chagas e Sovierzoski (2014), o conhecimento científico 

tornou-se mais palpável, em virtude do processo de globalização, popularização dos 

computadores e internet (Figura 24). 
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Figura 24 - Apresentação e exposição dos projetos dos estudantes 

 

Fonte: própria autora 
 

Ao assistirem à apresentação dos colegas, os estudantes puderam analisar, interpretar 

e ampliar o repertório, além de promover a integração e reflexão entre eles. No final da 

apresentação discutiram ideias e construíram argumentos, promovendo o protagonismo do 

estudante em um ambiente científico e motivacional (Figura 25). 

 
Figura 25 - Atividade em grupo com apresentação em plenária 

 

Fonte: própria autora 
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 Como Delors (1999) disse, a educação do século XXI deve inspirar-se nos 4 pilares: 

conhecer, fazer, ser e conviver e isso só é possível se o ambiente escolar permitir. A sala de 

aula não foi apenas um local de conteúdo passivo, foi transformado em um espaço de 

produção ativa do conhecimento. As metodologias ativas por meio do ensino de projeto ou 

resolução de problemas estimula a participação intensa dos estudantes (BARBOSA; 

MOURA, 2013) e todo o conteúdo visto, ouvido, discutido e compreendido será guardado 

na memória por um longo período, diferente de uma curta e rápida memorização para uma 

prova escrita tradicional (Figura 26). 

 
Figura 26 - Produção ativa do conhecimento durante uma resolução de problema e apresentação de projeto 

 

Fonte: própria autora 
  

Foi interessante mesclar a tecnologia com os trabalhos manuais, pois era aí que as 

ideias mais criativas surgiram. Nas unidades curriculares sobre comércio e pontos de vendas, 

os estudantes decidiram que iriam trabalhar como estudo de caso, a Rua Oscar Freire, em 

São Paulo. Eles visualizaram no Google Maps e Google Earth o local e mapearam em um 

rolo de papel pardo as lojas que eles gostariam de visitar e os motivos que mais chamavam 

a atenção de acordo com os conceitos estudados durante as aulas de layout, vitrines, técnicas 

de exposições de produtos, visual merchandising, iluminação, circulação e fachadas. Foi um 

momento de construção coletiva de muita criatividade e descontração (Figura 27). 
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Figura 27 - Tecnologia e Artes presente na construção dos projetos 

 

Fonte: própria autora 
 

 Da sala de aula para a visita técnica na Rua Oscar Freire, foi incrível! Para muitos 

estudantes era a primeira viagem até São Paulo. A emoção dos estudantes estava nos olhos 

brilhantes e empolgação em cada fala. Tudo ao redor era aprendizado, os sentidos estavam 

aguçados. Vários detalhes que por computador não haviam sido visualizados, pessoalmente 

estava sendo registrado em momentos congelados em fotos e na memória de cada um (Figura 

28). 

 
Figura 28 - Visita técnica na Rua Oscar Freire em São Paulo 

 

Fonte: própria autora 
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Além da Rua Oscar Freire, os estudantes também conheceram a Avenida Paulista, 

foi emocionante ver a reação de cada um. Para uns era a primeira oportunidade de conhecer 

o local, para outros um novo olhar com conhecimento técnico de um local já visitado. A 

vivência da teoria na prática proporciona ao estudante um aprofundamento no universo 

cultural e estimula a pesquisa de campo e a pesquisa científica (Figura 29). 

 
Figura 29 - Visita técnica na Avenida Paulista em São Paulo em Frente ao Shopping Center 3 

 

Fonte: própria autora 
 

O transporte de todas as visitas técnicas foi subsidiado pela escola, já a alimentação 

foi coletiva e cada estudante contribuiu com um lanche comunitário e partilha de comida, 

promovendo a solidariedade e união entre os estudantes (Figura 30). 

 
Figura 30 - Estudantes em visita técnica 

 

Fonte: própria autora 
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A escola promoveu diversas visitas técnicas que contribuíram para o aprofundamento 

profissional, habilidades de análises, observação, reflexão e interação em diferentes 

contextos técnicos abordados e simulação de vivência profissional (Figura 31).  

 
Figura 31 - Visita técnica na Leroy Merlin 

 

Fonte: própria autora 
 

Os estudantes visitaram loja de móveis de decoração para conhecerem as tendências, 

materiais utilizados, composições de produtos e preços. Nesse momento, eles perceberam as 

diferenças de estilos e preços na decoração de uma residência ou comércio (Figura 32). 

 
Figura 32 - Visita técnica em loja de móveis e decoração 

 

Fonte: própria autora 
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 Depois de conhecerem lojas de materiais de construção e decoração os estudantes 

visitaram uma exposição de alto padrão com profissionais conhecidos internacionalmente, a 

Casa Cor em São Paulo, a maior feira de decoração da américa latina. Os estudantes puderam 

sentir aromas, ver diferentes composições de estilos arquitetônicos, tocar em diferentes 

materiais e texturas com músicas ambientes em cada decoração (Figura 33). 

 
Figura 33 - Visita técnica na Feira Casa Cor 

 

Fonte: própria autora 
 

As aulas fora do contexto escolar e espaço não-formal promoveram 

interdisciplinaridade, aprendizagem significativa, aprendizagem criativa, alfabetização 

científica e ampliação de repertório conforme Silva, I. O. et al. (2017) haviam mencionados. 

A aula dentro da Loja Riachuelo, proporcionou um cenário real e que talvez apenas a 

exposição teórica em sala de aula não seria o suficiente para absorver o conteúdo (Figura 

34). 

 
Figura 34 - Visita técnica na Loja Riachuelo 
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Fonte: própria autora 
 Profissionais da loja Riachuelo ensinaram sobre visual merchandising, altura dos 

produtos, ordem de exposição por preço, faixa etária e estilo, posição do caixa e provador, 

lançamentos, iluminação, aroma e sustentabilidade da empresa. Os estudantes ficaram 

surpresos com a dinâmica de decoração de uma loja e passaram a ter uma outra visão sobre 

o local, isto é, como que o comércio encanta e seduz o cliente para promover a venda do 

produto (Figura 35). 
 

Figura 35 - Aula na Loja Riachuelo 

 

Fonte: própria autora 

 

 De volta para escola, um simples lanche coletivo com word café proporcionou aos 

estudantes momentos agradáveis de muito aprendizados e troca de experiências (Figura 36). 

 
Figura 36 - Word Café na área de convivência 
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Fonte: própria autora 
Os debates na área de convivência deixaram os estudantes mais a vontades e permitiu 

investigação científica com desenvolvimento de pensamento criativo, argumentação, 

investigação, habilidades de comunicação, gerou autoconfiança e trabalhou processos 

afetivos (RENZULLI, J. S.; RENZULLI, S. R., 2010) (Figura 37). 

 
Figura 37 - Estudantes em debate 

 

Fonte: própria autora 
 

O auditório da escola foi palco de diversas palestras de diferentes assuntos dos vários 

cursos técnicos que a unidade dispõe, inclusive de apresentações de projetos integradores de 

estudantes de outras salas. Foi como um preparatório de como falar em público quando fosse 

a vez deles. Os estudantes analisaram e ficaram ansiosos, pois ainda não haviam apresentado 

para tantas pessoas (Figura 38). 

 
Figura 38 - Palestra no auditório 

 

Fonte: própria autora 
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Docentes de outras áreas também realizaram roda de conversa com os estudantes e 

eles ficavam animados e interagiam ativamente durante a oficina. Essa roda de conversa foi 

realizada no auditório e o local possui carteiras móveis que possibilitou a alteração do layout 

e promoveu maior interação (Figura 39).  

 
Figura 39 - Roda de conversa 

 

Fonte: própria autora 
 

 Depois do debate os estudantes produziram um mapa de persona do Design de 

Interiores e fizeram um levantamento sobre o que esse profissional. O que pensa, o que fala, 

o que sente, o que ouve, o que faz. Essa atividade desenvolveu habilidade de empatia, em 

virtude de analisa as dores, anseios e sentidos de uma pessoa (Figura 40). 

 
Figura 40 - Estudantes elaborando o mapa de persona do profissional de Design de Interiores 

 

Fonte: própria autora 
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 Outra oficina de reflexão e resolução de problemas realizados pelos estudantes foi a 

análise FOFA ou SWOT. Foi um momento de levantar as necessidades, pesquisar, organizar 

e descobrir as ameaças que podem fragilizar ou forças que podem gerar oportunidade de 

melhoria em uma empresa ou negócio, visando a acompanhar os resultados esperados 

(Figura 41). 

 
Figura 41 - Análise SWOT ou FOFA 

 

Fonte: própria autora 
 

 Em diversas situações os estudantes organizavam os pensamentos por meio de 

brainstorming ou como eles diziam “toró de parpites” (Figura 42). 

 
Figura 42 - Brainstorming 

 

Fonte: própria autora 
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Os posts its e canetas coloridas foram essenciais para estimular a criatividade durante 

as oficinas, inclusive os estudantes elaboraram um jogo didático de tabuleiro com trilha 

sobre o conteúdo abordado na aula (Figura 43). 

 
Figura 43 - Estudantes elaborando um jogo didático de tabuleiro com trilha 

 

Fonte: própria autora 
 

Além dos papéis os estudantes também exploravam as lousas para a construção de 

mapa conceitual, investigação científica, interdisciplinaridade e aprendizagem significativa 

(Figura 44). 

 
Figura 44 - Estudantes em construção de mapa conceitual em lousa 

 

Fonte: própria autora 
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A dinâmica entre olhares comoveu os estudantes e a maioria deles se emocionou e 

choraram ao realizarem a oficina. Foi uma atividade difícil, pois na era tecnológica é cada 

vez mais raro a relação interpessoal e não são todos que conseguem realizar a atividade 

inteira sem se emocionar, sorrir ou tentar desviar o olhar. Vários estudantes se emocionaram 

ao olharem pela primeira vez nos olhos de um estranho e conseguiram resgatar conexões 

humanas (Figura 45). 

 
Figura 45 - Dinâmica entre olhares 

 

Fonte: própria autora 

 

E na dinâmica de frases criativas os estudantes interagiram, socializaram-se e eles 

disseram que estavam felizes, pois se divertiram e por um instante nem pareciam que 

estavam na escola (Figura 46). 

 
Figura 46 - Dinâmica frases criativas 

 

Fonte: própria autora 



88 
 

 A última apresentação foi o projeto integrador no auditório para os colegas da escola, 

amigos e familiares. Foi emocionante ver o amadurecimento de cada estudante ao longo do 

curso. Os três projetos integradores apresentados foram casos reais e o público ficou 

emocionado com o resultado (Figura 47). 

 
Figura 47 - Apresentação do projeto integrador 

 

Fonte: própria autora 
 

E por fim, a formatura dos estudantes no curso técnico em Design de Interiores. Um 

misto de sentimentos, orgulho, saudade, aprendizagem com muita bagagem e repertório que 

os tornarão profissionais diferenciados e terão destaque no mercado de trabalho (Figura 48). 

 
Figura 48 - Formatura 

 
Fonte: própria autora 
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Segundo Rufo (2016), é um desafio sair do ensino tradicional para o método STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), pois sai da zona de conforto. 

Por isso, é fundamental a escola ter uma visão inovadora, o docente receber treinamentos 

constantemente e também querer transformar as suas aulas e torná-las mais dinâmicas e 

criativas. A escola em estudo capacita todos os seus funcionários, desde a limpeza até o 

cargo de chefia, pois entende que todos são educadores e são responsáveis pelos estudantes. 

Os treinamentos não são tradicionais e são em formatos de metodologias ativas (Figura 49). 
 

Figura 49 - Treinamento dos funcionários com metodologia ativa 

 
Fonte: própria autora 

 

Os funcionários são acolhidos com ternura e alegria e gera uma grande motivação e 

orgulho em fazer parte da equipe e, consequentemente, é transmitido aos estudantes (Figura 

50). 

 
Figura 50 - Funcionários acolhidos e motivados 

 
Fonte: própria autora 
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Os treinamentos dos funcionários também ocorrem fora dos muros da escola. Um 

momento que os docentes viram alunos e permitiram-se abastecer de criatividade, ampliação 

de repertório cultural e trocas de experiências (Figura 51). 

 
Figura 51- Treinamentos externos dos funcionários 

 
Fonte: própria autora 

 

Com toda essa vivência torna mais simples trazer para a sala de aula a aprendizagem 

criativa com metodologias ativas e a escola torna-se um local feliz e motivador. 

 

5.3 Avaliação formativa dos estudantes após a aplicação das oficinas pedagógicas 
 

As avaliações foram constantes e analisaram o comportamento, as experiências 

vivenciadas, os significados compartilhados e adquiridos nas atividades planejadas com base 

nos indicadores fornecidas pela escola. As avaliações foram diárias, interpretativas e 

preenchidas em registro na ficha individual do aluno pela docente imersa no fenômeno e 

ambiente de estudo. 

Para aprovação do estudante na unidade curricular foi preciso ter 75% de frequência, 

realizar as oficinas, atender aos indicadores e receber menção ‘desenvolvida’ na avaliação 

final.  



91 
 

Durante os meses de agosto de 2018 a agosto de 2019 não houve reprovação de 

estudantes no curso técnico em Design de Interiores. Esse é um dado interessante, pois todos 

os estudantes que frequentaram as aulas e participaram das oficinas atingiram a menção 

‘desenvolvida’.  

Apenas na unidade curricular 2, “representar graficamente o ambiente de forma 

assistida”, foi preciso realizar ação de recuperação com 4 estudantes. Durante essa UC, a 

docente percebeu a dificuldade desses 4 estudantes com os softwares logo no início da 

aprendizagem. Esses estudantes ficaram com avaliação parcial de não atendido; eles foram 

chamados em particular e convidados para uma ação de recuperação em paralelo e fora do 

período de aula. As atividades de reforço contribuíram para atender aos indicadores e, no 

final do módulo, os estudantes receberam a menção ‘desenvolvida’ e foram aprovados nessa 

UC2. 

Dos 34 estudantes que iniciaram o curso, permaneceram 22 estudantes até agosto de 

2019. As 12 desistências que ocorreram foram justificadas por não identificação com o 

curso, mudança de cidade e emprego. Os 2 estudantes que não se identificaram com o curso, 

saíram na primeira semana de agosto de 2018. Já a mudança de cidade foi justificada por 1 

estudante. O motivo de emprego foi justificado por 9 estudantes, sendo o mais significativo, 

em virtude do horário do curso, isto é, o curso técnico ocorreu das 9:30 às 12:30 e a maioria 

dos empregos são de período integral e se iniciam pela manhã. 

Em todos os feedbacks realizados no final da unidade curricular os estudantes 

concluíram que se sentiram motivados durante a realização das atividades, pois as oficinas 

pedagógicas envolveram aprendizagem baseadas em problemas e projetos, criatividade, 

intervenção de ideias artísticas, dinamismo durante as aulas, sala de aula em diferentes 

ambientes, integração das disciplinas, colaboração nas atividades em grupo, soluções de 

problemas e trabalharam a confiança e sua autoestima. 

 

5.4 Avaliação das respostas a pergunta foco: “Como foi o curso de Design de 

Interiores?”  

 
A seguir tem-se a avaliação realizada pelos alunos explicitando um fenômeno de 

interesse relacionado a uma das quatro vertentes: currículo, ato de ensinar, aprendizagem e 

contexto. As respostas dos alunos foram divididas de acordo com essas vertentes. 
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CURRÍCULO 
 Em currículo, os alunos fizeram uma análise sobre as unidades curriculares, 

metodologias utilizadas, relação entre o mercado de trabalho e mencionaram a possibilidade 

de continuarem os estudos na área como podem ser observadas a seguir: 

 

A 3 - “O melhor de tudo é que me ajudou muito no mercado de trabalho, pois me destaquei 

na entrevista ao mencionar que o ensino do meu curso de Design de Interiores utilizou 

metodologias criativas e dinâmicas e isso foi decisivo para conquistar a vaga na empresa que 

tanto almejava.” 

A 4 - “Agradeço o ensino de qualidade e diferenciado.” 

A 8 - “Graças ao curso de design de interiores, consegui um emprego em um escritório de 

arquitetura.” 

A 11 - “O curso técnico em design de interiores foi maravilhoso, quero continuar os estudos 

e fazer uma faculdade de arquitetura e trabalhar na área.” 

A 13 - “Quero continuar os estudos e conseguir um emprego na área.” 

A 14 - “Quero continuar os estudos na área.” 

A 15 - “Amei o curso de design de interiores dá vontade de fazer tudo novamente.” 

A 17 - “O curso superou as minhas expectativas, a integração entre as disciplinas foi 

fantástica.” 

A 21 - “Divulgo para todo mundo sobre o curso e principalmente a metodologia da escola.” 

 

ATO DE ENSINAR 

Em ato de ensinar, os alunos agradeceram a docente, descreveram que o conteúdo foi 

transmitido de forma inédita e criativa e também mencionaram a motivação que sentiram 

durante as aulas: 

 

A 1 - “Nunca tinha visto nada igual, nunca tinha estudado dessa maneira, fiquei encantada e 

motivada a fazer novos cursos com essa metodologia.” 

A 2 - “A professora foi muito paciente com uma didática que nunca tinha visto antes.” 

A 4 - “Só tenho a agradecer a professora por me proporcionar a melhor experiência em sala 

de aula.” 

A 5 - “Agradeço a professora pelas aulas criativas e participativas, ela foi responsável por 

despertar e concretizar o meu sonho.” 
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A 8 - “O curso foi extraordinário, quero agradecer por todos os ensinamentos de um jeito 

leve e criativo.” 

A 14 - “Quero agradecer a professora que foi excelente para que o curso fosse leve, 

motivador e encantador.” 

A 16 - “O ensino foi encantador, me senti motivado do início ao fim.” 

A 20 - “Obrigada professora por ser muito paciente e pelas aulas incríveis.” 

 

APRENDIZAGEM 

Em aprendizagem, os alunos mencionaram as transformações que vivenciaram ao 

longo do curso impactando na vida pessoal. Outros aspectos também foram mencionados, 

como motivação e aprendizagem criativa: 

 

A 1 - “O curso de design de interiores com a aprendizagem STEAM foi enriquecedor.” 

A 2 - “Dava ânimo em continuar os estudos, pois na minha idade, os preconceitos sobre 

voltar a estudar, deixar a casa e os filhos foi um desafio inicial (...) me diverti e aprendi muito 

com esse jeito diferente e encantador de aprender.” 

A 3 - “Estava acostumado com o ensino tradicional e me espantei quando tive acesso a uma 

aprendizagem tão dinâmica, fora do comum, com soluções criativas e resoluções de 

problemas do dia a dia de uma maneira tão leve.” 

A 4 - “As aulas foram muito criativas e ficava ansiosa para a aula do dia seguinte.” 

A 5 - “Nunca vivenciei nada igual, amei as aulas ativas com participação intensa dos alunos. 

Tinha noção que Design era criativo, mas as aulas me surpreenderam. Optei pelo curso como 

hobby, pois na época já tinha uma profissão em outra área, mas me apaixonei pelo Design. 

As aulas foram fundamentais para me encorajar a trabalhar com móveis planejados, hoje é a 

minha principal fonte de renda, tenho muitos clientes. E o melhor de tudo isso, sou muito 

feliz e realizado no trabalho.” 

A 6 - “Antes do curso eu era apenas a “secretária” do escritório de arquitetura do meu marido, 

sem voz e sem vez. O curso me proporcionou conhecimento, autonomia, confiança e 

soluções de projetos reais. Hoje sou a “sócia” do escritório e ajudou até no meu casamento.” 

A 7 - “O curso foi um divisor de águas pra mim. Tinha uma visão ruim sobre os estudos, não 

queria continuar a estudar, pois não via motivo em entrar em uma faculdade, pois escola pra 

mim era entediante. Mas depois que tive aula com esse método diferente e incentivador, tudo 

mudou e o meu objetivo é me formar em faculdade de arquitetura.” 
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A 9 - “Entrei com uma personalidade e sai com outra após o curso. Era tímida, não falava, 

não me expressava, não dava a minha opinião. Escolhi o curso sem saber direito o que 

tratava, fui me descobrindo como pessoa, as atividades em grupo no início eram um 

pesadelo, porém fui dedicando, fazendo o meu melhor. As atividades e apresentações sobre 

a vida real me ajudaram a formar a minha opinião sobre as coisas e estava tudo bem quando 

errava, ampliou o meu repertório. As apresentações dos projetos na frente da sala, me deixou 

mais confiante, fui perdendo a timidez extrema e descobri que sou capaz. Gratidão por tudo, 

até meus pais e amigos notaram a diferença e mudança para melhor, sou mais criativa e 

consigo me expressar melhor.” 

A 10 - “Fazer o curso de design de interiores foi a realização de um sonho que estava 

distante.” 

A 12 - “Trabalhava na área e não tinha o certificado, o curso foi além das minhas 

expectativas.” 

A 13 - “O formato do curso ajudou na minha timidez. Aprendi bastante sobre projetos e 

maquete eletrônica.” 

A 18 - “Vou levar os ensinamentos para a vida.” 

A 22 - “O curso me transformou, tenho uma visão diferente de mundo. Por onde passo, 

observo tudo com um olhar crítico de um Designer” 

 

CONTEXTO 

Em contexto, os alunos descreveram os ambientes de aprendizagem: 

 

A 2 - “Nem parecia que estava em uma escola.” 

A 4 - “Agradeço também a estrutura da escola.” 

A 14 - “A escola possui uma infraestrutura de primeiro mundo, o prédio possui uma 

arquitetura maravilhosa, os computadores e materiais dos laboratórios de desenho e software 

são novos e de qualidade. As visitas técnicas foram incríveis, permitiu conhecer lugares que 

só tinha visto pela internet e talvez nunca conheceria.” 

A 15 - “A escola parece um sonho, tudo novo, bonito e profissionais únicos.” 

A 16 - “Amei as visitas técnicas.” 

A 19 - “Os vários locais de aprendizagem foram importantes para não enjoar e cair na 

rotina.” 

A 20 - “A vista panorâmica da área de convivência foi o local de inspiração para vários 

projetos.” 
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A 21 - “A escola é linda!” 

A 22 - “A escola me levou para lugares que nunca imaginei conhecer e vivenciar”. 

 

5.5 Produto desta dissertação 

 
Até momento existem poucas orientações sobre aprendizagem criativa e STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) para os profissionais da 

educação no Brasil. Devido aos resultados positivos no desenvolvimento de um modelo 

conceitual para o ensino e aprendizagem na área STEAM baseado no uso da aprendizagem 

criativa, aplicação das 56 oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM e avaliação 

após a aplicação das oficinas foi criado um guia para auxiliar os educadores interessados em 

implementarem também em suas escolas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com as atividades propostas foi possível investigar o uso da aprendizagem criativa 

como ferramenta para desenvolvimento de metodologia STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) no Ensino Técnico em Design de Interiores. 

Com relação ao desenvolvimento de um modelo conceitual para o ensino e 

aprendizagem na área STEAM baseado no uso da aprendizagem criativa conclui-se que o 

método STEAM proporcionou aprendizagem criativa por meio da construção de ideias 

criativas, interpretação e apresentação dos projetos dos estudantes, além da integração entre 

disciplinas, contextualização histórica, habilidade na resolução de problemas, análise, 

questionamento, formulação, sintetização, modelagem, reflexão e raciocínio. Além disso, o 

professor teve papel importante no processo de aprendizagem, em virtude de transformar a 

sala de aula em um ambiente motivador, desenvolver argumentação nos estudantes e 

transformar a linguagem cotidiana em científica. Neste contexto, a escola teve a função de 

investigar o conhecimento prévio do estudante e proporcionar a interação com os novos 

conhecimentos. 

Com relação a aplicação de oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM 

concluiu-se que o aprender fazendo gera inúmeros benefícios no contexto da educação 

profissional e tecnológica no País, pois forma cidadãos que experimentaram situações de 

aprendizagens reais proporcionando a diferença na vida deles, por serem profundamente 

significativas. Como reportado pelos estudantes, as 56 oficinas pedagógicas, baseadas no 

método STEAM, contribuíram para a sua formação por meio de soluções criativas para 

problemas cotidianos do Design de Interiores. O ato de aprendizagem como forma de fazer 

as mudanças micro e macroambientais favoreceu o desenvolvimento do potencial criativo 

de estudantes e professores. É fundamental o apoio da escola e capacitação dos 

funcionários. 

Com relação a avaliação formativa dos estudantes após a aplicação das oficinas 

pedagógicas concluiu-se que por esta ocorrer de forma constante com foco nos indicadores 

de cada unidade curricular favoreceu a identificação de dificuldades dos estudantes desde 

o início da unidade complementar, promovendo ações corretivas pelo professor 

(recuperação) em paralelo as aulas em andamento. Este procedimento avaliativo auxiliou 

no desenvolvimento pleno do estudante para que ele atingisse a menção ‘desenvolvida’ e 

concluísse cada módulo com sucesso. Além disso, a aplicação do método STEAM no 
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ensino técnico em Design de Interiores promoveu cenários criativos de soluções de 

problemas com base na interdisciplinaridade e desenvolvimento de habilidades criativas e 

colaborativas nos estudantes. Desta forma, a associação do método STEAM aliado a 

aprendizagem criativa favoreceu o desenvolvimento dos estudantes que assumiram 

posturas ativas no processo de ensino e aprendizagem. 

No geral, a avaliação realizada pelos estudantes foi excelente em todos os fenômenos 

de interesse avaliados como currículo, ato de ensinar, aprendizagem e contexto em que os 

alunos foram unânimes ao mencionarem criatividade e motivação sobre o curso de Design 

de Interiores. 
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ANEXO A - Termo de consentimento livre e esclarecido – Para instituição 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Para Instituição 

 

Eu compreendo os direitos dos participantes da pesquisa intitulada: Aprendizagem criativa 

como ferramenta no desenvolvimento do método STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) no ensino técnico em Design de Interiores, orientada 

por Rita de Cássia Lacerda Brambilla Rodrigues, e que tem como pesquisadora responsável 

Priscila Pacca e Silva, aluna da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São 

Paulo, os quais podem ser contatados pelos e-mails rita@debiq.eel.usp.br e ou 

priscilapacca@usp.br. Na qualidade de responsável por esta instituição, autorizo a 

participação de Priscila Pacca e Silva. Compreendo como e porque esse estudo está sendo 

realizado. Os responsáveis pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade dos 

sujeitos quanto aos dados envolvidos na pesquisa. Receberei uma cópia assinada deste 

formulário de consentimento. 

 
Nome:  
Cargo:  
Local:  
Data:  
 

 

 

 

 
Assinatura do responsável 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido – Para responsáveis 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Para Pais e Responsáveis 

Eu, ___________________________, RG ___________, responsável pelo(a) aluno(a) 

____________________________________declaro saber da participação na pesquisa 

intitulada: Aprendizagem criativa como ferramenta no desenvolvimento do método 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) no ensino técnico 

em Design de Interiores, desenvolvida junto à Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo pela pesquisadora Priscila Pacca e Silva, orientada por Rita de 

Cássia Lacerda Brambilla Rodrigues, os quais podem ser contatados pelos e-mails 

rita@debiq.eel.usp.br e ou  priscilapacca@usp.br. 

 O presente trabalho tem por objetivos:   

• Desenvolver um modelo conceitual para ensino e aprendizagem na área STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) baseado no uso da 

aprendizagem criativa no Ensino Técnico em Design de Interiores. 

• Aplicar oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) no curso Técnico em Design de Interiores. 

• Avaliar formativamente os estudantes após a aplicação das oficinas pedagógicas. 

 

Compreendo que tenho liberdade de retirar o meu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização alguma. A qualquer momento, posso buscar maiores 

esclarecimentos, inclusive relativos à metodologia do trabalho. Os responsáveis pela 

pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados 

envolvidos na pesquisa. Declaro compreender que as informações obtidas só podem ser 

usadas para fins científicos, de acordo com a ética na pesquisa, e que essa participação não 

inclui nenhum tipo de pagamento. 

Assinatura do responsável: 

Local e data: 
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ANEXO C - Termo de consentimento livre e esclarecido – Para participantes 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Para os Sujeitos Participantes da Pesquisa 

 

Concordo em participar, como voluntário/a, da pesquisa intitulada: Aprendizagem 

criativa como ferramenta no desenvolvimento do método STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics) no ensino técnico em Design de 

Interiores, que tem como pesquisadora responsável Priscila Pacca e Silva, aluna da 

Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, orientada por Rita de 

Cássia Lacerda Brambilla Rodrigues, os quais podem ser contatados pelos e-mails 

rita@debiq.eel.usp.br e ou priscilapacca@usp.br.  

O presente trabalho tem por objetivos:  

 

• Desenvolver um modelo conceitual para ensino e aprendizagem na área STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) baseado no uso da 

aprendizagem criativa no Ensino Técnico em Design de Interiores. 

• Aplicar oficinas pedagógicas baseadas no método STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Arts and Mathematics) no curso Técnico em Design de Interiores. 

• Avaliar formativamente os estudantes após a aplicação das oficinas pedagógicas. 

 

Minha participação consistirá em participar efetivamente das aulas de Design de 

Interiores ministradas pela pesquisadora do projeto, bem como nos preenchimentos de 

formulários específicos á execução dos objetivos da pesquisa. Compreendo que esse 

estudo possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão divulgados seguindo 

as diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade. Sei que posso 

retirar meu consentimento quando eu quiser, e que não receberei nenhum pagamento 

por essa participação. 

 

Nome e Assinatura: 

Local e data: 
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ANEXO D - Produto desta dissertação 
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