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Resumo  

 

O presente artigo trata do Design como instrumento estratégico de Inovação Social no 

contexto Educacional. Estabelece bases conceituais para o tratamento da questão e 

apresenta propostas de ferramentas empíricas e teóricas preliminares de ações inovadoras 

com base em entrevistas sobre as expectativas de adolescentes das mais variadas situações 

sócio-econômicas com relação à Educação do Futuro. 
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Abstract 

 

This paper deals with the design as a strategic tool in the context of Social Innovation 

Education. It establishes a conceptual basis for addressing the issues and to submit 

proposals for Preliminary empirical and theoretical tools of innovative actions based on 

interviews about the expectations of adolescents in a variety of circumstances from various 

socio-economic situations in regard to the Education of the Future. 
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Introdução 

Na sociedade contemporânea, as mudanças sociais ocorrem vinculadas à realidade 

da sucessão e da renovação das gerações; onde as transformações são a cada instante mais 

intensas, rápidas e profundas. O consumo exacerbado e o capitalismo desenfreado estão 

dando lugar a um sociedade preocupada, no âmbito da cultura (ordem das instituições, das 

obras e dos signos) com a inovação, complexidade e sustentabilidade. 

Entre os agentes que promovem as mudanças sociais, capazes de influenciar em 

profundidade o estado de desenvolvimento cultural de uma sociedade, está a Educação; 

quer seja concebida como projeto ou como processo, pressupondo processos específicos a 

formação, socialização, ensino e a aprendizagem. 

Os padrões da Educação na atualidade encontram-se constantemente em processo 

de transformação, mesmo que aparentemente um tanto aquém em matéria de velocidade 



das mudanças tecnológicas, culturais e econômicas. A dinâmica das sociedades tem 

demonstrado que o ritmo e o sentido propiciados pelas transformações dos aspectos 

econômicos e políticos não são acompanhados por mudanças compatíveis nos elementos 

culturais e educacionais. Assim, o longo tempo de maturação, muitas vezes necessário para 

a implantação de novas políticas educacionais e sociais, compromete a produção de 

resultados efetivos retardando o desenvolvimento desejado. 

Neste contexto, um novo paradigma de inovação social, voltado para o campo 

Educacional, começa a encontrar espaço para a busca de respostas mais relevantes para as 

adversidades da humanidade; necessita recuperar o equilíbrio entre a intuição e a razão, 

propondo práticas de ensino e aprendizagem que busquem a produção do conhecimento 

autônomo, crítico e reflexivo. Para tanto, os profissionais do Design podem vir a ser 

importantes no momento em que utilizam ferramentas que possibilitam o pensar sistêmico 

e o desenvolvimento de projetos para a compreensão da complexidade dos problemas 

educacionais. “O design é o fator central na inovação tecnológica e humanizadora e no 

intercâmbio econômico e cultural” International Council of Societies of Industrial Design 

(ICSID, 2001). 

Historicamente, o pensamento em Design voltado ao social foi fortemente 

defendido por Bonsiepe (1986), ao sugerir projetos onde as novas concepções de Design 

pudessem contribuir para a construção de ambientes que atendessem às necessidades 

espirituais do homem. A partir daí, Manzini (2008) reforçou a importância do designer 

como agente facilitador da inovação social ao aproximar-se dos problemas reais dos 

sujeitos, considerando os agentes locais. O termo Inovação Social, segundo o autor, refere-

se a “mudanças no modo como indivíduos ou comunidades agem para resolver seus 

problemas ou criar novas oportunidades e são guiadas mais por mudanças de 

comportamento do que por mudanças tecnológicas ou de mercado”. 

A Inovação Social parte das iniciativas locais e o papel do designer, neste sentido, é 

o de construir uma relação entre as condições de mudança, sejam elas internas ou externas, 

a fim de criar experiências locais que demonstrem possibilidades inovadoras. O designer 

tem um papel estratégico na busca de um novo cenário social.  

A participação dos atores locais é fundamental para o desenvolvimento de ações 

integradas, com a geração de soluções inovadoras e permanentes. Daí a importância de 

ouvir estes atores locais, suas reflexões e perspectivas de transformação do sistema 

educacional na sociedade contemporânea. Suas opiniões tendem a contribuir ao 

pensamento e à ação sobre, neste caso, a escola ideal. Assim, para desenvolver um projeto 

que trabalhe soluções para a Educação, precisa-se, além de reunir referenciais locais e 

aplicá-los em escala local, é imprescindível que haja um diálogo horizontal com os atores 

locais para que o resgate seja coerente e eficiente com a realidade em que estão inseridos. 

Assim, o designer tem a função de engajar os indivíduos que formam a comunidade 

educativa a uma posição ativa, de expressão de identidades e capacidades. O designer passa, 

então, a atuar no contexto de Inovação Social, através da preocupação com o contexto para o 

qual se projetam, ampliando sua formação mais humana na execução de projetos 

responsáveis, assim como uma visão mais ampla da realidade em uma dimensão 

multidisciplinar.  



As ações provenientes da busca por soluções que envolvam efetivamente e 

ativamente os indivíduos, através de uma atuação integrada, levam o Design para o 

caminho da sustentabilidade. E é neste contexto que o presente artigo foi elaborado, como 

uma proposta de identificar, dentre as mais diversas ferramentas do Design, os recursos 

mais adequados a serem utilizados de forma estratégica na construção da Inovação Social 

na área da Educação. Para tanto, a presente pesquisa busca, a partir das expectativas de 

adolescentes das mais diferentes situações sócio-econômicas com relação à Educação do 

Futuro, sugerir instrumentos de Design que contribuam no aperfeiçoamento do modelo de 

Educação atual, com aplicação nas escolas públicas e privadas. 

O artigo estabelece, ainda, bases conceituais para o tratamento das questões de Design 

e a Inovação Social, com o objetivo de gerar uma reflexão acerca do papel do Design na 

construção coletiva de uma Educação relevante na instauração de uma sociedade 

democrática, inovadora e consciente.  

 

Revisão Teórica 

O Design Social trata de questões éticas e sociais orientadas pelos problemas da 

sociedade visando a melhoria das condições de vida de determinados grupos, colocando os 

problemas dos indivíduos como ponto de foco do projeto, respeitando seu ambiente, cultura e 

valores locais. 

Esta preocupação com a identidade local se dá através da aproximação com sua 

cultura e com a participação dos protagonistas da localidade. Desta forma, destacam-se os 

conceitos de Design Social e Participativo.  

As condições de um ambiente interativo são propícias para o Design Participativo, que 

vem ao encontro com o conceito de Design Social, pois nele são levadas em consideração as 

relações entre os sujeitos locais e os designers. O processo de design, neste sentido, é 

desenvolvido de modo participativo, pois envolve as partes interessadas, suas diferentes 

intenções, características, circunstâncias e consciências. As atividades são influenciadas não 

apenas nas decisões técnicas, mas também pelas interações sociais entre os membros do 

grupo. “Ao levar em conta todos os diferentes valores, visões de mundo, definições de 

problemas e as idéias dos vários atores sociais envolvidos, o processo de design participativo 

se constitui em sua essência, em uma atividade eminentemente subjetiva” (WISE apud 

MONTEIRO, 2008, p.4). 

Neste contexto, o designer atua como facilitador no processo da busca de soluções 

para os problemas levantados, promovendo o envolvimento dos membros da comunidade no 

processo de criação e desenvolvimento das ações que levam à Inovação Social. 

A Inovação Social, segundo a Stanford Social Innovation Review (2008), dá-se 

quando encontra-se uma nova solução para problemas sociais, soluções estas aplicadas de 

forma eficaz, eficiente e sustentável voltadas ao bem de toda a sociedade. Pode ocorrer 

também através de produtos, tecnologias ou leis (governo), desde que vise a melhoria da 

qualidade de vida. 

É nesta situação que o designer tem papel fundamental, pois a partir da compreensão 

do contexto no qual irá atuar, busca gerar transformações. Manzini (2008) e Zurlo (2010) 

reafirmam o protagonismo do design neste tipo de contexto, já que os designers são atores-



agentes responsáveis pela interlocução das relações entre indivíduos, artefatos e sistemas 

onde habitam.  

Assim, através de sua visão sistêmica, este profissional leva em consideração as 

mudanças já em progresso, novas formas de pensar e agir, além de identificar as mudanças 

necessárias para a comunidade, indivíduos e instituições. Segundo Manzini (2008), o papel 

do designer é o de construir uma ponte entre as condições internas e externas de mudança, 

agindo estrategicamente na busca de um novo cenário social, encontrando energia dentro das 

iniciativas locais. 

Com foco na Educação, o presente artigo busca vislumbrar instrumentos que 

contribuam para as perspectivas quanto à educação contemporânea na visão dos adolescentes 

e para a universalização de uma educação de qualidade, a fim de identificar caminhos 

inovadores em uma era de profundas e aceleradas transformações. 

 

O Método da Pesquisa 

O problema é abordado através da pesquisa qualitativa pelo fato de existir um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, no caso a Educação, 

impossibilitando a utilização de métodos e técnicas estatística, ou seja, sua tradução em 

números (SILVA e MENEZES, 2005). 

A escolha da pesquisa qualitativa deve-se também ao fato de, diferentemente da 

pesquisa quantitativa que tem como objetivo a universalização dos resultados obtidos, preza 

pela compreensão do fenômeno estudado e a capacidade de transferência para outros grupos 

ou indivíduos (MANTZOUKAS, 2004), fator fundamental para o resultado da atual pesquisa.  

A pesquisa tem ainda caráter exploratório, pois busca proporcionar maior 

familiaridade com o problema, buscando identificar, descrever e analisar as expectativas dos 

adolescentes quanto à Educação do Futuro com o intuito de sugerir ferramentas para seu 

adequado desenvolvimento (GIL,2006). 

Por sua natureza qualitativa, utilizou-se como ferramenta a entrevista semi-

estruturada. O critério utilizado na seleção dos sujeitos que compuseram o universo da 

investigação foi sobre perfil e idade da amostra: adolescentes entre 12 e 17 anos das mais 

variadas situações sócio-econômicas, provenientes de escolas públicas e particulares. Esta 

ferramenta é importante na medida em que permite mapear as expectativas, valores e 

percepções sobre o universo social da Educação, mergulhando em profundidade e coletando 

indícios de como cada adolescente percebe o tema proposto. 

A entrevista semi-estruturada, mostra-se como uma técnica de coleta de dados 

envolvendo o entrevistado e o investigador dirigida de acordo com os objetivos deste. Assim, 

busca-se obter do entrevistado somente as informações pertinentes ao domínio da pesquisa 

(QUEIROZ, 1988). 

A delimitação da população base, ou seja, da amostra de sujeitos a serem 

entrevistados, assim como seu grau de representatividade no grupo social em estudo, 

constituíram um problema imediatamente solucionado. Na metodologia de base qualitativa, o 

número de sujeitos que compões um quadro de entrevistados, dificilmente pode ser 

determinado com antecedência. Este número depende diretamente da qualidade das 

informações obtidas com os depoimentos quanto seu grau de profundidade, recorrência e 



inclusive divergências. 

Enquanto as entrevistas apresentaram dados originais ou indicações de novas 

perspectivas à investigação em si, as entrevistas continuaram a fim de coletar material 

consistente e denso. Mas, a partir do momento que os depoimentos colhidos passaram a 

indicar padrões simbólicos, quando torna-se possível identificar sistemas classificatórios, 

categorias para análise, e as recorrências atingiram um ponto de saturação, foi um indício de 

que o trabalho de campo poderia ser finalizado. 

Na presente pesquisa, o trabalho de campo foi interrompido quando percebeu-se que 

com o material obtido seria possível: identificar padrões simbólicos e práticas empregadas no 

universo estudado; identificar valores, concepções, ideias, referenciais simbólicos que 

organizam as relações do tema de estudo proposto; e configurar um nível de generalização no 

que dizia respeito à Educação, ao sistema de ensino-aprendizagem e demais relações com a 

pesquisa. Ou seja, interrompeu-se as entrevistas quando o ponto de saturação teórico foi 

alcançado, quando, segundo Glaser e Strauss (1967), “nenhum dado adicional é encontrado 

que possibilite ao pesquisador acrescentar propriedades a uma categoria. (...), isto é, (...) 

quando o pesquisador torna-se empiricamente confiante de que a categoria está saturada”. 

As entrevistas foram realizadas nos Parques Farroupilha, popularmente conhecido por 

Parque da Redenção, bem como no Parque Moinhos de Vento, mais conhecido como Parcão, 

ambos localizados na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Os locais foram 

estrategicamente selecionados por proporcionar um ambiente mais aberto e informal para a 

discussão com todas as classes sociais. O tema abordado, com resposta livre, deu-se 

basicamente sobre as questões em relação a como seria a escola dos sonhos dos adolescentes 

e quais eram os seus sonhos para a Educação no Brasil. 

Através da coleta dos depoimentos, foram levantadas e organizadas as informações 

relativas e pertinentes à investigação com base nos discursos, trechos das entrevistas, 

imagens, expressões significativas e recorrentes; constituindo traços e elementos utilizados 

para a compreensão mais ampla do problema delineado, fundamentos para a construção das 

reflexões e conclusões. 

 

Proposta de Ferramenta 

O papel dos entrevistadores/designers no processo foi o de estimular e dar sentido à 

discussão estratégica, apoiando o entendimento do pensamento e das ideias, favorecendo a 

relação com os entrevistados. O profissional assume a posição de mediador, incentivando os 

adolescentes a detalhar suas expectativas quanto à Educação do Futuro. 

Através das interações com os entrevistados, a metodologia utilizada mostrou-se 

bastante eficaz já que permitiu a percepção do papel reflexivo e ativo dos adolescentes quanto 

à Educação, com uma visão bastante ampla do assunto, passando por aspectos conceituais, 

tecnológicos e políticos. 

Neste processo, ficou evidente a função do designer como um “agente criador de 

sentidos” (ZURLO, 2010). O autor define que, dentre as principais competências da atividade 

do designer, está a capacidade de interpretação da complexidade e desenvolvimento de 

projetos orientados em rumos estratégicos. A fim de auxiliar nesta tarefa, existem diversas 

ferramentas utilizadas pelo Design Estratégico, complementando o Design como função, 



símbolo e forma a fim de evidenciar suas qualidades inovadoras. 

O problema de pesquisa, ou seja, as expectativas no âmbito Educacional, exige um 

espaço de reflexão e de uma “plataforma de conhecimento” que sustente e oriente a atividade 

da busca por soluções em um cenário em constante mutação. Por seu caráter dinâmico, o 

metaprojeto torna-se uma alternativa viável para este fim, um “Pack of tools” que considera 

“todas as hipóteses possíveis, que exploram a potencialidade do design, mas que não produz 

out-puts como modelo projetual único e soluções técnicas pré-estabelecidas” (MORAES, 

2010). Segundo o autor, o metaprojeto pode ser considerado o “projeto do projeto” ou ainda 

“o design do design”. 

Conceitualmente, o metaprojeto precede o ato projetual, pois trata o próprio projeto de 

forma crítica e reflexiva a partir de um cenário multidisciplinar e holístico com base em 

reflexões anteriores realizadas através de prévio e estratégico recolhimento de dados. O 

principal objetivo do metaprojeto é formar uma base de informações e conhecimentos, 

criando um mapa projetual a partir de visões de cenários possíveis. Com base em Celaschi e 

Deserti (2007), o metaprojeto pode ser constituído em duas macro-áreas: a pesquisa 

contextual e a pesquisa blue-sky. 

A pesquisa contextual é a fase em que levanta-se informações sobre o problema a ser 

pesquisado. Paralelamente, a pesquisa blu-sky busca informações além deste contexto com o 

objetivo de agregar direções, oportunidades e tendências de inovação ao processo; é a etapa 

criativa baseada em cenários possíveis. 

Neste contexto, o metaprojeto consiste tanto na área contextual quanto na geração de 

oportunidades inovadoras. Já a etapa projetual, segundo Deserti (2007) compreende a 

materialidade dos conceitos elaborados, é a materialização das idéias propostas. 

Nas análises metaprojetuais, pode-se utilizar algumas ferramentas como mapas 

conceituais ou análise SWOT para sintetizar as análises dos dados com foco no problema. 

SWOT, segundo Kotler (2006), do termo em inglês strenghths / weakness / opportunities / 

threats, é uma avaliação global das forças / fraquezas / oportunidades / ameaças do problema 

de estudo. Envolve o monitoramento do ambiente externo (ameaças e oportunidades) e do 

ambiente interno (forças e fraquezas). Esta etapa é fundamental, pois contextualiza, de 

maneira mais ampla, as informações necessárias para o designer iniciar a atividade projetual.  

Segundo Deserti (2007), a pesquisa contextual propõe-se a auxiliar no delineamento 

das informações sobre um arranjo estratégico, salientando os diversos aspectos a serem 

analisados tais como os recursos disponíveis para o projeto, os tipos e as alternativas de ações 

a serem implementadas, o papel do design na praticabilidade das estratégias propostas, a 

identidade e o conceito que alinham o projeto, os fatores contrários e as áreas de efetiva 

atuação. Assim, pode-se perceber que a pesquisa contextual serve como uma base de 

conhecimento com o objetivo de tabular em profundidade todos os aspectos a que esta etapa 

se dedica. 

Já a pesquisa blue-sky busca incitação criativa para o problema através de pesquisa de 

referências de inovação para o projeto. Constitui uma atividade criativa de busca organizada 

de elementos que tem por objetivo despertar insights. 

De acordo com Scaletsky e Parode (2008), “esse processo busca exemplos e estímulos 

(nos mais variados formatos) a fim de, por transferências através de raciocínios analógicos, 



obter-se indicativos do que poderão ser cenários para a construção de respostas a um 

problema de design”. Para os autores, a pesquisa Blue Sky, ao contrário das pesquisas 

contextuais, busca direções e oportunidades que não mantenham vínculos de dependência em 

relação ao problema através da conjunção de significados que vão além das imagens. A busca 

de imagens visuais passa, então, a ser utilizada como recurso na construção de espaços 

conceituais, criando novos significados para a materialização de cenários através do 

pensamento associativo por imagens. 

Para Cautela (2007), a pesquisa blue-sky “representa um processo aberto e não 

estruturado de conexões elaboradas no sentido de revelar e sistematizar uma série de 

informações e estímulos úteis... diferente daquele no qual se insere o projeto, ou seja, não 

contextual. Pode-se definir como uma pesquisa não filtrada, sem uma direção pré-constituída, 

utilizada para reunir um conjunto de informações a fim de estimular e direcionar a 

criatividade e o desenvolvimento do projeto”.  

A referida pesquisa, segundo Scaletsky e Parode (2008), busca exemplos e estímulos 

nos mais variados formatos com o objetivo de obter indicativos do que poderão ser os 

cenários para a construção de respostas a um problema de design. Consiste em recolher e 

organizar material e informações através da visualização dos mapas e imagens encontrados. 

Desta forma, não existem ferramentas específicas de busca para este tipo de informação. Uma 

imagem, segundo Scaletsky e Parode (2008), é tida como um signo produtor de sentidos que 

leva o designer a construir conceitos e visões de mundo. A busca de direções e oportunidades 

proporcionadas pela pesquisa blu-sky, mantém um vínculo de dependência com o problema. 

É uma busca organizada por elementos que favoreçam insights em direção à inovação. Uma 

forma eficaz de organizar essa pesquisa é através da construção de moodboards: 

 

“Moodboard é uma ferramenta visual capaz de 

combinar uma série de referências que representam a 

atmosfera do projeto, construído por colagens de textos, 

fotos, desenhos, amostras de tecidos, texturas, cores, 

para construir novos significados que vão além das 

imagens isoladas. A técnica é, normalmente, utilizada 

nas etapas iniciais do processo de projeto apoiando o 

seu direcionamento como um ponto de partida para a 

criação de ideias e conceitos, funcionando como meio 
de interação entre os designers e demais atores 

envolvidos no projeto ao elevar o nível da comunicação 

a um patamar mais abstrato, facilitando a compreensão 

de informações dificilmente explanadas somente com o 

uso de palavras ou gráficos” (PEREIRA, 2010). 

 

O Moodboard tem a função de facilitar o pensamento associativo do designer por 

imagens, desenvolve sua criatividade favorecendo a intuição em direção à inovação. A 

construção de cenários representa uma fase estratégica dessa metodologia, pois “mesmo não 

materializando soluções, possibilita a construção de caminhos para a resolução de problemas 

de design por meio de modelos mentais criados a partir de suposições” (NICCHELLE, 2011). 

A pesquisa blu-sky apresenta-se como uma ferramenta que permite construir sentidos, 

uma técnica para adquirir conhecimentos a partir de imagens e da articulação entre elas, 

buscando ilustrar ou tornar visível um determinado conceito, tendência ou até mesmo um 



valor. É uma metodologia dentro da etapa metaprojetual que busca estimular a criatividade 

através da busca por imagens que representem e dêem um significado às questões que 

necessitam de reflexão a partir de um problema de pesquisa, gerando novas idéias a serem 

aplicadas a um determinado contexto, por meio de uma nova solução, inovando-o. 

Este conceito vem em direção ao que Flusser (2007) e Reyes (2010) apresentam a 

respeito da essência simulatória/visionária do designer, cuja capacidade contempla a previsão 

e representação de cenários futuros ainda inexistentes e não formalizados, a partir de 

processos e metodologias projetuais. 

Os estudos da ferramenta de Prospecção de Cenários mostram que sua utilização vai 

muito além de prever ou futuro ou levantar estatisticamente um futuro mais provável. A 

ferramenta tem a função de servir de suporte para decisões estratégicas adequadas para 

futuros possíveis. “O futuro é inerentemente incerto e desconhecido. Mas não é 

completamente desconhecido. Com base no conhecimento que temos da realidade e em 

algumas tendências, consideramos certos futuros improváveis e outros plausíveis, e, de posse 

disso, tomamos decisões e programamos ações. Conhecer o futuro para tomar decisões é uma 

atividade inerentemente humana” (MOUTINHO, 2006). 

A construção de cenários, segundo Heijen (2000), tem como principal objetivo a 

ampliação e aprofundamento da compreensão de um determinado sistema de forma a orientar 

no processo de tomada de decisão baseada em escolhas sobre dados e quadros futuros 

plausíveis auxiliando, a longo prazo, no reconhecimento e adaptação às mudanças que 

ocorrem no meio em que estão inseridos. 

No âmbito do presente artigo, ou seja, no contexto das perspectivas para a Educação 

do Futuro, a ferramenta de cenários prospectivos mostra-se valiosa, pois possibilita ordenar 

diferentes percepções do futuro. Schwartz (2000) afirma que “a técnica de cenários é uma 

ferramenta para ordenar as percepções de uma pessoa sobre ambientes futuros alternativos 

nos quais as conseqüências de sua decisão vão acontecer”, ou ainda nas palavras deste autor, 

um “salto imaginativo no futuro”. A reflexão a que o autor se refere é explicitada como uma 

forma organizada de “sonhar eficazmente sobre o nosso futuro”. 

A utilização do método citado conduz à adaptabilidade, ao alargamento do modelo 

mental e amplia a percepção de acontecimentos inesperados. É neste contexto que o Design 

pode contribuir com projetos e soluções facilitadoras que possibilitam práticas para a 

melhoria da qualidade do processo de decisão. Manzini (2008) acredita que auxiliar na 

resolução de problemas da vida cotidiana contemporânea é parte intrínseca do código 

genético da área de Design. 

A atividade projetual, segundo Meroni (2008), não é apenas focada na resolução de 

problemas, mas na identificação, investigação e definição dos mesmos. Além disso, como 

descrito anteriormente, dentre as diversas atividades metaprojetuais existentes, o 

desenvolvimento de cenários é uma ferramenta importante de geração e planejamento de 

caminhos estratégicos em projetos de Design. 

 

DISCUSSÃO 

Devido à natureza complexa da área da Educação, e o fato de envolver muitos vetores 

e variáveis heterogêneas, o desenvolvimento de projetos envolvendo alunos, professores, 



administração (pública e privada), e até mesmo a comunidade, exige uma abordagem 

diferenciada. É importante repensar a educação para além dos limites da Escola, apresentando 

um importante ensaio na contribuição para o debate educacional, para uma educação voltada 

para futuro e para a transformação social e não somente à transmissão cultural. 

No Brasil, a Educação encontra-se em um momento bastante complexo na busca por 

uma nova identidade, com condições autênticas e criativas a fim de atender aos anseios da 

comunidade escolar e da sociedade. Ao mesmo tempo, é um momento propício para a 

conscientização e reestruturação por meio de novas formas educacionais. 

As entrevistas realizadas com os estudantes levam a detalhes relevantes a fim de 

auxiliar na busca por cenários como uma ferramenta de ordenação de percepções. Os 

cenários, neste caso, apresentam-se como “visões de mundos possíveis” em que o designer 

pode se basear na busca por soluções a serem projetadas. Os estudantes mostraram-se um 

público-alvo estratégico na busca pelas expectativas quanto ao futuro da Educação para esta e 

posteriores gerações. Percebeu-se a ânsia e o engajamento dos estudantes na construção de 

novas soluções e mostraram-se bastante comprometidos com o processo. 

Neste sentido, é necessário refletir sobre o problema quanto à perspectivas e ações 

para a Educação como Inovação social, em uma perspectiva mais complexa, a partir de 

cenários que compreendem uma maior diversidade de possibilidades que possam vir a ser 

consideradas como prováveis ou ainda certas. Esta forma de pensar age como um suporte à 

decisão cuja utilidade tende a crescer de acordo com a turbulência do ambiente, com a 

complexidade do sistema e com o aumento do número de agentes sociais envolvidos. 

A inovação social, como experiência concreta ligada ao cenário escolar, não pode ser 

considerada uma ação isolada em um único contexto institucional no qual emerge. É 

importante a difusão de práticas inovadoras nas áreas pedagógicas voltadas à realidade dos 

adolescentes no uso de diferentes tipos de metodologias participativas, proporcionando uma 

vivência significativa e a construção de uma análise crítica colaborativa do contexto em que 

vive na busca permanente de novas soluções. Este exercício possibilita a conquista de 

resultados não restritos ao campo do ensino, mas contribui também para ações para com a 

própria comunidade. 

É através das iniciativas locais que a Inovação Social mostra-se mais eficaz. Assim, de 

acordo com Manzini e Jégou (2003), fica evidente o papel do designer como estratégico para 

o alcance de uma mudança sistêmica com foco na inovação. O designer tem a função de 

construir uma ponte entre as condições internas e externas da mudança, a fim de criar 

experiências que mostrem conhecimentos e possibilidades inovadoras. 

Os processos participativos normalmente não são simples e imediatos, mas tem como 

principal benefício serem mais efetivos e geradores de experiências significativas, pois 

constroem uma estrutura organizacional diferenciada, voltada aos princípios da solidariedade 

pautada em saberes populares e científicos. 

Os fenômenos educacionais, na complexidade de suas interrelações, devem ser 

percebidos como processos sendo ao mesmo tempo, de acordo com Moraes (2010), 

determinantes e determinados, em movimento e em permanente estado de mudança e 

transformação. Assim como o conhecimento, que requer processos de construção e 

reconstrução mediante a ação do sujeito sobre o ambiente, a escola é fruto das relações 



interativas e ideológicas entre os agentes que a compõem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda ação, inovadora ou não, social ou não, é fruto da interação dos sujeitos 

envolvidos em sua concepção com a realidade sócio-cultural circunstante. No âmbito 

educacional, assim como nos demais, é prudente a criação e manutenção de um ambiente 

favorável de diálogo entre a comunidade, valorizando as opiniões dos diversos atores que 

nela estão inseridos potencializando a geração de soluções e ferramentas válidas para a 

sociedade. A diversidade de opiniões e experiências torna as ações mais ricas e adequadas à 

linguagem de realidades variadas. 

Desta forma, a comunidade educacional tem papel ativo e é diretamente envolvida no 

projeto de inovação, direta e indiretamente, através de gestores, professores, alunos, 

colaboradores e todos aqueles que fazem parte do cotidiano escolar. A sociedade passa a 

incorporar o modo de pensar e agir de forma inovadora e tornam-se multiplicadores capazes 

de modificar a realidade em que vivem 

A Educação pode ser encarada sob a ótica individual, coletiva, nacional ou até mesmo 

cultural, pois é estabelecida através de parâmetros simbólicos que determinam sua essência. 

Através dos significados atribuídos à Educação pelos atores sociais da comunidade local, 

permite-se conhecer o cenário em todas as suas dimensões, ultrapassando a visão limitada dos 

aspectos históricos ou estéticos e criando-se uma prospecção do futuro. Segundo Schwartz 

(2000), cenários são histórias sobre a forma que o mundo pode assumir no futuro, capazes de 

auxiliar a reconhecer as mudanças do macroambiente e a se adaptar elas. 

A construção de cenários como ferramental projetual mostra-se como uma das mais 

aplicáveis na busca por soluções inovadoras para um problema de pesquisa, neste caso, ações 

para uma Educação voltada às expectativas dos educandos. Através do planejamento de 

cenários, é possível potencializar as tomadas de decisões em projetos de design, resultando 

em soluções adequadas ao usuário, ao meio e na identificação dos elementos chaves que 

norteiam um processo criativo. O processo de construção de cenários permite a formalização 

de quadros futuros igualmente plausíveis de ocorrer, e a partir destes, traçar ações e rumos 

estratégicos (MOUTINHO, 2006 e SCHWARTZ, 2000). 

Os cenários, como instrumento do metaprojeto, considera os fatores sócio-culturais, 

novos comportamentos e costumes, novas tecnologias e materiais, novas tendências, 

catástrofes e até guerras. Através do metaprojeto, analisa-se todas as hipóteses possíveis para 

a concepção e/ou correção de uma condição apontando seus pontos positivos e negativos 

correlacionados entre si a fim de definir uma proposta conceitual ou uma análise corretiva 

através do desenvolvimento de ações inovadoras. 

A aplicação do metaprojeto é, portanto, uma síntese do esforço empreendido na 

decomposição e decodificação de cenários possíveis na busca da promoção de atuações por 

uma mudança sistêmica, que garanta a aprendizagem social com base em resultados, 

objetivando novas ações com potencial de maximizar as possibilidades de ações mais 

conscientes da realidade. As soluções sistêmicas são a melhor forma de trazer benefícios 

sociais, econômicos e educacionais, pois apresentam propostas de acordo com a vivência dos 

sujeitos sociais. 



Neste contexto, a inovação social exige, entretanto, condições de realização com a 

introdução de elementos de rupturas de paradigmas, ou seja, a sociedade deve estar preparada e 

principalmente ansiar por esta transformação. Deve-se tomar o cuidado de evitar a proliferação de 

intervenções introdutórias de inovação em ações concretas em contextos muito diversificados 

sem que tenham adquirido uma extensão capaz de produzir mudanças significativas profundas e 

em extensão. 

No que tange às políticas educativas, a eficácia na resolução dos problemas da educação é 

fortemente ligada a uma adequada gestão e trabalho participativo concentrado em objetivos 

precisos, convergindo para a concretização da inovação em contextos criativos. Nestes contextos, 

existe a abertura para a entrada de novas ideias, para a diversidade, para a liberdade de 

posicionamento e incentivo à experimentação, com seus riscos e erros tidos como fatores de 

aprendizagem. 

O presente artigo busca não definir ações e estratégias para o pragmatismo da educação, 

mas visa a inspiração e a instrumentalização quanto à construção coletiva de uma educação com 

papel relevante na instauração de uma sociedade democrática, inovadora e consciente. 
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