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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo discutir a aplicação experimental do método Design Thinking em atividade de 

ateliê de projeto, a partir das experiências obtidas em 2011, na disciplina de pós-graduação: “Laboratório de 

Práticas de Arquitetura e Urbanismo”, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O processo empregado junto 

aos discentes permeou a fase de estudos bibliográficos a partir de Rowe (1987), Brown (2010) e Foqué (2010), 

que elucidaram o método proposto. A partir da fundamentação teórica, iniciaram-se os primeiros estudos sobre o 

bairro da Luz, São Paulo, área definida para sofrer as intervenções projetuais. Os pesquisadores refletiram sobre 

os problemas locais e buscaram em grupo, soluções de projeto a partir de análise, discussão, visitas in loco, 

imersão e ciclo iterativo das proposições. Os resultados obtidos foram propostas urbanas contextualizadas com 

as questões sociais, ambientais, culturais e espaciais da região, tais como: valorização dos espaços de uso 

coletivo; ações visando à melhoria das condições econômicas dos moradores de baixa renda; equipamentos 

urbanos públicos e privados sustentáveis através do aproveitamento das águas pluviais, lajes-jardim, aplicação 

de materiais e técnicas de baixo impacto ambiental e participação da população no processo.   

Palavras-chave: Métodos de projeto. Arquitetura e Urbanismo. Design Thinking. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to elaborate on the application of the experimental Design Thinking method within a design office 

work, based on experience gathered in 2011 in the graduation course Architecture and Urbanism Practices Lab 

available at Universidade Presbiteriana Mackenzie. The process employed during the class was used throughout 

the bibliographic studies phase, mostly focused on Rowe (1987), Brown (2010) and Foqué’s (2010) work, which 

outlined the proposed method. Guided by the theory fundamentals, the first studies on the borough of Luz in São 

Paulo started, area which was due to undergo design interventions. The researchers pondered over the local 

problems and as a team seek design solutions through analysis, discussions, inspections in loco, immersion and 

iterative cycle of propositions. The outcome was a number of them, in line with social, environmental, cultural and 

spatial matters in the region, like: emphasis on the collective use areas; initiatives seeking the improvement of low 

income families life conditions; urban equipments, either private or public, which are environment-friendly which 



 Congresso Internacional “O que é uma escola de Projeto na contemporaneidade – Questões de ensino e critica do conhecimento 
em Arquitetura e Urbanismo” , São Paulo, Brasil,  01 a 09 de Setembro 2013. 

FAU UPM – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, Brasil;  INIFAUA – Instituto 
de Investigación – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Peru. 

 

 
 

 

make use of rain water; roof gardens; employment of materials and techniques with low environment impact and 

participation of the area population in the process. 

Keywords: Design methods. Architecture and Urbanism. Design Thinking. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa e o ensino de projeto arquitetônico e urbanístico abarcam saberes atrelados à 

história, geografia, sociologia, arte e técnicas construtivas, entre outros, necessitando de 

diferentes recursos e práticas pedagógicas de acordo com o assunto a ser tratado.  

Este artigo visa analisar a aplicação do método do Design Thinking em ateliê de projeto, na 

disciplina eletiva: “Laboratório de Práticas de Arquitetura e Urbanismo”, do curso de Pós-

graduação Stricto Sensu da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, durante o segundo semestre de 2011, sob a responsabilidade da 

professora Maria Augusta Justi Pisani. Objetiva-se apresentar o processo vivenciado pelos 

discentes e os resultados obtidos com essa experiência, de forma a agregar com futuras 

práticas de ensino e pesquisa voltadas ao projeto de edificações e de cidades. 

Cabe mencionar que, no decorrer da disciplina em discussão, os alunos se envolveram com 

diversas atividades para o desenvolvimento do projeto, tais como: estudo de referenciais 
teóricos sobre o Design Thinking; análises dos problemas do bairro da Luz (estudo de caso); 

elaboração de proposições projetuais por equipes de sete integrantes para o local indicado; 

reflexões críticas e discussões coletivas sobre as propostas iniciais sugeridas e na etapa 

final, apresentação das soluções arquitetônicas e urbanísticas aperfeiçoadas, a partir dos 

aspectos polêmicos detectados na fase anterior. Após o término dos trabalhos, todos os 

participantes mencionaram que essa experiência impactou positivamente nos seus próprios 

processos projetuais, conforme será apontado nesse artigo. 

2 O DESIGN THINKING 

“O Design Thinking é em si heurístico, inovador e experimental, dirigido por empatia 
e focado na resolução de problemas. Lida essencialmente com problemas 
envolvendo as múltiplas partes interessadas e as fronteiras difusas, e onde a 
solução é encontrada entre as disciplinas. Portanto os projetistas devem trazer para 
a mesa um espectro multidisciplinar amplo de ideias para se inspirar1.” FOQUÉ2, 
2011, p. 2.Tradução nossa. 

                                                 
1 Design thinking is per se innovative, heuristic and experimental, driven by empathy and focused on problem 
solving. It essentially deals with problems with multiple stakeholders and fuzzy boundaries, and where the 
solution is found between disciplines. Therefore designers should bring to the table a broad, multi-disciplinary 
spectrum of ideas from which to draw inspiration. 
2 FOQUÉ. R. Building Knowledge by Design. In: IV JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA Y URBANISMO. Universidad Politecnica de Valencia, 2011, Valência. Anais... Disponível 
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Foqué (2011) expõe dessa forma, o Design Thinking como sendo um método que objetiva: 

soluções inovadoras aos problemas apresentados, através de um processo de 

experimentações envolvendo equipes com visões multidisciplinares. Young3 (2010) 

compartilha da mesma visão de Foqué (2011) e destaca os temas essenciais que envolvem 

o método: centrado no ser humano; na pesquisa qualitativa, etnográfica e técnicas 

observacionais; ampla visão contextual; colaborativo e multidisciplinar; iterativo nas etapas 

de construção do produto e avaliação a partir da prototipagem. Nesse processo, aplicam-se 

técnicas de pesquisa para compreensão ampla do contexto do problema, visando 

reconhecer as necessidades dos usuários. Os resultados obtidos nessas investigações são 

estudados por pessoas com expertises distintas, que buscarão em grupo criar soluções 

através de protótipos que serão analisados e aperfeiçoados num processo iterativo, a fim de 

aprimorar as propostas que mitigarão o problema. 

Nesse método, a resposta aos problemas pode integrar tecnologia, meio ambiente e 

economia, mas começa a partir das necessidades sociais, sendo pertinentes reflexões sobre 

quais são as carências e os anseios dos usuários e em que contextos culturais e 

geográficos estão inseridos. Para tanto, Kumar 4(2009,p. 93, Tradução nossa) enumera 

cinco indagações que ajudam o projetista a focar na qualidade das informações coletadas: 

Físico: Como é que as pessoas experimentam sua interação física com os 
espaços? 

Cognitivo: Como é que as pessoas associam significados aos componentes dos 
espaços com que elas interagem? 

Social: Como as pessoas se comportam em equipes ou em ambientes sociais? 

Cultural: Como é que as pessoas reagem às normas, hábitos e valores? 

Emocional: Como as pessoas expressam seus sentimentos e ideias? 

Esses questionamentos servem de apoio para compreender o problema de uma forma 

sistêmica e o desafio se inicia com as equipes multidisciplinares buscando, através da 

discussão e análise dos dados, criar soluções projetuais preliminares que serão testadas de 

alguma forma. O processo implica em aprender criando, ao invés de pensar sobre o que 

construir, onde as ideias são materializadas e divulgadas rapidamente, possibilitando com 

                                                                                                                                                         
em: 
<http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/15030/FOQU%C3%89%20R_Building%20Knowledge%20by%20De
sign.pdf?sequence=1>. Acesso em 01 Jun 2012. 
3 YOUNG, Z.G. Design Thinking and Sustainability. 2010. Disponível em: <http://zum.io/wp-
content/2010/06/Design-thinking-and-sustainability.pdf>. Acesso em 02 Ago 2011. 
4 KUMAR, L. A process for practicing design innovation. Journal of Business Strategy, vol. 30, n. 2/3, pp.91-
100, 2009. 
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isso detectar suas forças e fraquezas. 

As experiências adquiridas na elaboração dos projetos “protótipos” são incorporadas para o 

enriquecimento e aperfeiçoamento de projetos futuros, resultando em soluções mais 

inovadoras e alinhadas as necessidades dos usuários. 

O Designer Tim Brown, responsável pela disseminação do método aponta a importância do 

projetista focar no processo em vez de pensar somente no projeto como forma de obter 

resultados de maior impacto. Dessa forma, as soluções desenvolvidas tendem a estar mais 

conectadas aos desejos e necessidades das pessoas, aliando-se a viabilidade técnica e 

econômica, entre outras. 

3 DESIGN THINKING APLICADO NO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS EM ARQUITETURA 
E URBANISMO  

Na aula inicial da disciplina eletiva em questão, foram discutidos os conceitos de método e 

metodologia e suas várias etapas que formam o processo investigativo. O primeiro exercício 

proposto sugeriu que cada aluno construísse um modelo gráfico ou conceitual sobre os 

métodos que utilizam nas suas rotinas de projeto, em seus escritórios próprios ou nas 

empresas em que atuam. A totalidade da amostragem (14 arquitetos) indicou que os 

procedimentos empregados por estes, aplicam mais ações ou etapas sequenciais do que 

iterativas.  Foqué5 (2010 p.92) exemplifica um processo linear, chamando atenção para os 

riscos negativos de buscar soluções de projetos em etapas sequenciais, pois isto pode criar 

a ilusão de que se este for seguido os resultados serão sempre satisfatórios, Figura [1]. 

                                                 
5 FOQUÉ, R.. Building Knowledge in Architectura. UPA. University Press Antwerp. 2010. 
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Figura 1: Processo linear em Arquitetura. 

Fonte: FOQUE, 2010, p. 92. Modificado. Tradução nossa. 

Após a atividade descrita acima, o método Design Thinking foi apresentado aos alunos a 

partir dos conceitos de Brown6(2010 e 2011) e Rowe7 (1987). O método teve origem durante 

os processos de gestão da qualidade e foi construído em anos de experimentação e 

pesquisa, iniciadas pelos professores de Stanford: David Kelley (fundador da inovação 

global e empresa de design IDEO); Terry Winograd e Larry Leifer. Esses pesquisadores 

criaram um ambiente para a elaboração de projeto de objetos, onde a pessoa é o centro do 

interesse. A colaboração e participação de grupos de projetistas também se tornou um fator 

                                                 
6 BROWN,T.. Tim Brown urges designers to think big (2011).  Disponível em: 
<http://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big.html>.  Acesso em 27 mai. 2012. 

BROWN, T..  Design Thinking. Uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas idéias. Trad. 
Cristina Yamagami. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
7 ROWE, P. G. Design Thinking. Massachusetts Institute of Technology, 1987. 
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essencial no processo.  

O que começou como uma dinâmica acadêmica - em Stanford - logo se tornou o ponto de 

origem para uma nova abordagem metodológica e desde os anos de 1990 se transformou 

num movimento mundial na área de projeto. Os problemas contemporâneos são complexos 

para serem lidados pelo “gênio individual”- percebeu-se que o desenvolvimento do trabalho 

de forma iterativa, com equipes em processo de imersão, são pré-requisitos para soluções 

inovadoras de projeto. Outra prática sugerida é a elaboração de perguntas sobre os 

problemas, como por exemplo: O que? Como? Por quê? Quando? Onde? Essas questões 

levam a reflexão sobre como solucionar velhos desafios, através da compreensão dos 

contextos envolvidos. Tirar fotografias, filmar, entrevistar, descrever os usuários e tentar 

descobrir suas emoções durante os levantamentos de campo, são técnicas sugeridas para o 

reconhecimento do principal agente do processo. 

Após a identificação dos desafios, a equipe em imersão passou a sintetizar as ideias em 

forma de propostas, que foram materializadas por meio de desenhos e maquetes. Esses 

produtos foram analisados e questionados para o aperfeiçoamento dos mesmos, formando 

ações iterativas, onde a reflexão e a reavaliação do que foi produzido agregando 

informações para o aperfeiçoamento dos futuros projetos.  A figura [2] ilustra essas ações 

dentro do método do Design Thinking. 

 
 

Figura 2: Esquema sobre o Método Design Thinking. 

Fonte: THE FACES OF DESIGN ACADEMY: The Design Thinking Process. Disponível 
em:<http://facesofdesign.com/content/faces-of-design-academy-design-thinking-process>. Acesso em 

12 jul.2012. Modificado. Tradução nossa. 

Para que esse método pudesse ser aplicado no laboratório em questão, várias adaptações 
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foram feitas para empregá-lo no projeto de arquitetura e urbanismo e atender a realidade do 

conjunto de pesquisadores: o processo de imersão se deu por meio de correio eletrônico 

diário e reuniões semanais; o protótipo foi substituído por maquetes físicas e eletrônicas; o 

conhecimento do usuário ocorreu através de documentários e pesquisas sobre o cidadão 

paulistano. 

O desafio lançado aos discentes foi o de criar soluções projetuais para o bairro da Luz em 

São Paulo, área central conhecida por sua importância histórica e cultural, onde se localiza 

a Estação Julio Prestes, a Pinacoteca do Estado e a Estação da Luz. Por sua relevância no 

contexto da cidade, essa região foi criteriosamente investigada e recebeu projetos urbanos 

direcionados a melhorar as condições em âmbito local. Mais recentemente, a proposta em 

discussão refere-se ao Projeto Nova Luz, que visa resgatar a área como residencial, 

ampliando o número habitações, além de aumentar o comércio e serviços e dinamizando os 

existentes, incorporando nos espaços públicos, conceitos urbanos sustentáveis. 

Segundo SÃO PAULO8 (2011, s.p.), a proposta urbanística em pauta está estruturada na 

criação de quatro setores interligados, que objetivam fomentar o senso de pertencimento 

nos atuais e novos usuários e moradores da região. Os setores são apresentados e 

caracterizados a seguir: 

Mauá 

A Avenida Duque de Caxias, no seu trecho de confluência com a Rua Mauá, está 
sendo transformada em um grande bulevar de apoio para os usuários dos 
equipamentos culturais. O novo paisagismo proporcionará uma melhor configuração 
urbana para as edificações históricas e um melhor ambiente de permanência para o 
público em geral. As calçadas alargadas de pedestres oferecem ligação para a 
Estação da Luz, aos futuros empreendimentos da Escola de Ballet e ao centro de 
entretenimento na quadra 19, um conjunto de teatros, cafés e restaurantes 
adjacentes à nova estação de metrô. 

Rio Branco 

A Avenida Rio Branco é um dos principais acessos à área. O projeto está propondo a 
redução do número de faixas de rolamento para aumento de calçadas e arborização 
além da melhoria na iluminação pública (...) .  

A Avenida Rio Branco concentrará um conjunto imobiliário de alto valor, 
predominando a localização de escritórios comerciais com lajes de, no mínimo, 
500m2. 

Triunfo 

Esta é a segunda das vizinhanças predominantemente residenciais firmemente 
inseridas no núcleo histórico da região. Esta área apresenta uma combinação de 

                                                 
8 SÃO PAULO (Município). Prefeitura de São Paulo – Desenvolvimento Urbano. Projeto Urbanístico Específico 
– Sub produto 5.1:PUE Consolidado. Disponível em:<http://www.novaluzsp.com.br/files/201108_PUE.pdf>. 
Acesso em 02 set. 2011. 
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apartamentos para diversas rendas, focado especialmente em habitação social. Um 
novo conjunto de equipamentos comunitários incluindo escola, biblioteca, creche e 
serviços locais é criado ao redor da interseção da Rua dos Gusmões e Rua dos 
Andradas (quadra 75).  

Nébias 

Está localizado na parte sudeste da área do Projeto Nova Luz. Nele serão 
produzidos apartamentos com pátios internos e varandas. Este setor terá uma 
grande variedade de comércio de bairro e espaços para atividades recreativas, 
tornando-o atrativo para profissionais e famílias jovens. 

A partir de estudos e análises técnicas sobre o Projeto da Nova Luz e pelas características 

físicas, demográficas, econômicas, patrimônio histórico, sistemas viários e linha férrea do 

bairro da Luz, os pesquisadores puderam somar diversas informações relevantes para o 

reconhecimento do local. Em fase posterior, a turma composta por catorze alunos foi 

dividida, formando duas equipes. Cada grupo coletou informações adicionais sobre a área 

de estudo, através de visitas a pé e registros fotográficos. Depois, durante duas semanas 

especularam quais seriam as áreas passíveis de intervenção e sintetizaram suas ideias 

através de esquemas e croquis apontando as primeiras propostas projetuais, conforme se 

observa nas figuras [3], [4] e [5]. 

 
Figura 3: Equipes formadas para discutir sobre o Bairro da Luz. 

 Fonte: Equipe 19. 

                                                 
9 Equipe 1 composta por: Adhemar Pala, Helena Neumann, Renata Lima de Mello, Hermes da Fonseca, Bruno 
Dias, Rodrigo Rocha, Victoriano Pedrassa Neto. 
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Figura 4: Croqui produzido pela equipe 1 retratando a intenção de propor pequenos edifícios 
suspensos, mantendo o térreo livre. 

 Fonte: Equipe 1. 

 

Figura 5: Croqui produzido pela equipe 2 retratando a intenção de ampliar a área residencial. 

 Fonte: Equipe 210. 

Como estratégia para o aprendizado, no decorrer do curso, ambas as equipes expuseram 

suas propostas preliminares e em seguida foram debatidos os aspectos críticos de cada 

proposição. Essas observações serviram para a reavaliação e o aperfeiçoamento das 

soluções dentro de seus grupos, visando às ações iterativas do método. 

Uma das propostas expostas pela equipe 1 refere-se à democratização da arte por 

compreender que apesar da região ser um polo cultural, ainda há muitas pessoas que não 

tem acesso a ela. PEIXOTO11 (2003) exatamente afirma sobre o abismo existente entre as 

                                                 
10 Equipe 2 composta por: Jackson Dualibi, João Batista Torres, Andraci Maria Atique, Mariana Dal Canton, 
Roberto Renyi, Carolina Gadelha e Gláucia Bizinha. 
11 PEIXOTO, MARIA INÊS. Arte e o grande público: a distância a ser extinta – Polemicas do nosso tempo. 
São Paulo: Autores Associados, 2003. 
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artes e o público em geral, apontando que muitos cidadãos não têm assegurado seus 

direitos básicos, tais como o acesso às artes. 

A democratização da arte ocorreria nas ruas, através do aproveitamento de áreas livres 

entre a Estação Julio Prestes e a da Luz, onde seriam instaladas esculturas, tendo como 

referência a cidade de Saint Tropez na França, figura [6] e com a criação de uma concha 

acústica para apresentações musicais conforme aponta croqui, figura [7]. Além disso, foi 

proposto também a implantação de mais habitações para adensar essa área que possui já 

uma ampla infraestrutura urbana.  

 

Figura 6: Exemplo de arte na rua: Escultura de Fernando Botero – Sphinx, 1995 localizada na 
cidade de Saint Tropez na França. 

 Fonte: Renata Lima de Mello (2010). 

 

 

Figura 7: Croqui apresenta a intenção da equipe em criar uma concha acústica. 

Fonte: Equipe 1.  

O projeto da equipe 2 partiu da premissa de revitalizar o entorno da Estação Julio Prestes, 

área atualmente degradada, através da ligação com a Rua José Paulino, conhecida por seu 
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comércio especializado de vestuário. Detectaram que a linha férrea era a barreira física 

entre essas duas localidades, interrompendo o fluxo de pessoas e contribuindo para o 

esvaziamento da área, como mostra na figura [8]. Esse grupo analisou a linha férrea, como 

um obstáculo para o desenvolvimento da região e descreveu o problema através de uma 

analogia com o corpo humano, como aponta texto a seguir: 

A linha férrea que divide essas duas áreas, uma de grande vitalidade e outra 
degradada e sem vida, se constitui como uma grande barreira física, que interrompe 
o fluxo de pessoas e contribui para o esvaziamento da região problemática. Fazendo 
uma correlação como no corpo humano, quando uma artéria é interrompida, o 
sangue para de circular, o que cessa a alimentação das células provocando a 
necrose de membros vitais, da mesma forma ocorre com as ruas perpendiculares a 
Rua Jose Paulino, que poderiam levar vitalidade para o outro lado da linha férrea, 
porém a encontram como bloqueio de vazão, perdendo a alimentação e estimulo da 
vida presente nas ruas vizinhas. 

 

Figura 8: Retrata a ferrovia como elemento segregador entre Estação Julio Prestes e José 
Paulino. 

Fonte: Equipe 2. 

 

Figura 9: Retrata a intenção de transposição da linha férrea. 

Fonte: Gegram modificado pela equipe 2. 



 Congresso Internacional “O que é uma escola de Projeto na contemporaneidade – Questões de ensino e critica do conhecimento 
em Arquitetura e Urbanismo” , São Paulo, Brasil,  01 a 09 de Setembro 2013. 

FAU UPM – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, Brasil;  INIFAUA – Instituto 
de Investigación – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. Universidad Nacional de Ingeniería. Lima, Peru. 

 

 
 

 

A interligação das vias, através da transposição da linha férrea, parte do traçado retilíneo 

das quadras, dado continuidade às ruas existentes. Dessa forma um grande bulevar foi 

proposto, contendo edifícios comerciais e residenciais, como ilustra o croqui, figura [10]. 

 

 
 

Figura 10: Croqui aponta para a intenção de transposição da linha férrea com o aproveitamento 
da área para comércio e residência. 

Fonte: Equipe 2 . 

Após as apresentações dos projetos, as equipes refletiram sobre as críticas e sugestões 

recebidas e reavaliaram suas decisões. Esse processo iterativo foi considerado muito 

favorável no desenvolvimento dos trabalhos. A equipe 2 ponderou essa fase como uma das 

mais importantes do processo afirmando que: “nos fizeram repensar as soluções projetuais, 

restringindo a área de atuação e simplificando as soluções de modo a conseguirmos uma 

opção de projeto mais viável em termos econômicos e de menor impacto ambiental”. 

Na etapa final da disciplina, a equipe 1 após análises críticas realizadas em debate com a 

equipe 2, identificou a necessidade de fundamentar melhor as propostas e decidiu embasar 

teoricamente o projeto final no trabalho de ROJAS12 (2009) que focaliza nos assentamentos 

habitacionais das pessoas de baixa renda, reforçando a ideia de inclusão social, física e 

econômica, para que se desenvolva e se exerça a cidadania. 

Os integrantes da equipe partiram da premissa de novos assentamentos habitacionais nas 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), inseridos na área que engloba o Projeto Nova 

Luz e a partir disso buscaram criar formas de gerar renda para manter os novos moradores 

almejados. A proposta foi à criação de uma cooperativa de costureiras e modistas dando 

suporte a Rua José Paulino, área reconhecida pelo comércio especializado de vestuário. 

Dessa forma, os moradores poderiam trabalhar perto de suas residências e teriam renda 

mínima para se manterem na região. 

                                                 
12 ROJAS, E.. Construir Ciudades. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarollo, 2009. 
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Além disso, visando ampliar as áreas verdes para os frequentadores e residentes do bairro, 

o grupo criou um parque linear com tratamento paisagístico ao longo da linha ferroviária 

próxima a Estação Julio Prestes, instalando novos restaurantes e lanchonetes, figuras [11] e 

[12]. Optou-se também propor uma área livre para shows e entretenimentos, atrelado a um 

edifício administrativo com sanitários públicos, resgatando a ideia inicial de democratização 

da arte. 

 

Figura 11: Perspectiva aponta para intervenções desenvolvidas pela Equipe 1 . 

Fonte: Equipe 1  
 

 

Figura 12: Vista Aérea das intervenções desenvolvidas pela Equipe 1 . 

Fonte: Equipe 1  
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Já, a equipe 2 após discussão sobre suas proposições iniciais, decidiu se fundamentar em 

LEITE13 (2004), refletindo sobre a relevância da continuidade dos fluxos, permitindo maior 

acessibilidade para a região. A proposta da transposição da linha férrea se manteve, 

reforçada por embasamento teórico e por referências urbanísticas internacionais. Além 

disso, análises técnicas foram feitas a fim de detectar as áreas propícias para desativação 

da linha férrea, com o intuito de implantar edifícios comerciais e residenciais que pudessem 

ter reservatórios subterrâneos para armazenamento de águas pluviais, com previsão de 

aproveitamento para usos não potáveis. 

Os edifícios com menos de dez pavimentos foram projetados para ter laje jardim, conforme 

aponta figura [13]. Essa solução proporciona isolamento térmico e contribui com melhorias 

no micro clima. Vale mencionar também, que essas áreas propostas permitem a 

permanência dos frequentadores dos edifícios, ampliando as possibilidades de descanso e 

lazer. Outra vantagem das lajes-jardins é o aumento da fauna urbana. As vias públicas 

criadas apresentaram o leito carroçável diminuído para o fluxo local de veículos. Por sua 

vez, as calçadas foram ampliadas, favorecendo o fluxo de pedestres, que já é intenso na 

região. 

 

Figura 13: Resultado final das intervenções da equipe 2. 

Fonte: Equipe 2. 

                                                 
13 LEITE, C.. Projetos urbanos: operando nas bordas (1). Arquitextos, São Paulo, 044. 02, ano 04, 2004. 
Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.044/618>. Acesso em 24 jul. 2013. 
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Cabe mencionar que a presente análise está mais focada no método aplicado do que nos 

resultados finais dos projetos. Ressaltando que os passos percorridos pelas duas equipes 

se demonstraram adequados como experimentação do Design Thinking e que a etapa de 

implantação não foi efetuada por se tratar de um exercício acadêmico de projeto. Nessa 

fase denominada de “prototipagem” a aplicação é mais fácil quando se trata do projeto de 

um objeto de menor porte. No projeto urbano é possível a elaboração de maquetes físicas, 

eletrônicas e outros recursos para simular como será a intervenção, mas o modelo em 

escala 1:1 não é possível, pois se tratar da própria obra. 

Após apresentação das duas propostas, os alunos envolvidos no processo da disciplina 

detectaram que a experiência se mostrou construtiva e que as etapas de iteração difundidas 

no Design Thinking foram essenciais para o aperfeiçoamento da proposta final e que 

poderão ser replicadas nas suas práticas projetuais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta da disciplina “Laboratório de Práticas em Arquitetura e Urbanismo” trouxe para a 

experimentação dos alunos arquitetos o método de projetar a partir do Design Thinking, 

pautado na observação e compreensão dos problemas a partir do usuário, sintetização das 

ideias e elaboração de modelos digitais e físicos e com avaliação iterativa. O único fator que 

faltou para as equipes completar o método proposto foi à implantação dos projetos. 

O processo iterativo tem destaque nesse experimento acadêmico por organizar as múltiplas 

perguntas necessárias durante o desenvolvimento do trabalho, oriundas de ideias 

divergentes. As críticas e os debates entre as equipes sobre os resultados atingidos na 

primeira dinâmica se mostrou instigante, pois aprofundou o conhecimento sobre os 

problemas detectados e sobre as possibilidades de soluções.  

A avaliação do percurso e dos resultados apontou para um amadurecimento dos processos 

de projeto dos participantes, apesar de que o método não foi considerado totalmente 

inovador na prática projetual dos pesquisadores. Porém, o experimento pedagógico de 

elaborar soluções urbanas em grupo, com etapas iterativas e com o foco no usuário se 

mostrou construtiva para o aprendizado, gerando experiências acadêmicas investigativas, 

cujos resultados poderão subsidiar outras disciplinas e a prática projetual em arquitetura e 

urbanismo. 
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