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Resumo

Tabak, Tatiana; Farbiarz, Jackeline Lima. (não) Resolução de (não) problemas: 
contribuições do Design para os anseios da Educação em um mundo 
complexo. Rio de Janeiro, 2012. 99p. Dissertação de Mestrado – Departamento 
de Artes & Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

É crescente na Educação básica a preocupação em formar olhares capazes de 

aceitar a complexidade das situações reais, sem reduzi-la, sintetizá-la ou livrá-la de 

suas contradições. Neste contexto, a ideia de preparar alunos competentes para “re-

solverem problemas” é recorrente em documentos acerca dos novos objetivos da 

Educação contemporânea, especialmente nos parâmetros do PISA, o importante pro-

grama de avaliação internacional de estudantes, no qual assume o status de símbolo 

da capacidade de mobilizar conhecimentos para lidar com a realidade. A partir da 

consideração de que o conceito de “resolução de problemas” ainda é interpretado 

de formas bastante díspares, esta dissertação visa explorar possíveis contribuições do 

campo do Design para a Educação, no sentido de trazer novas perspectivas sobre 

o seu papel na capacidade dos alunos em lidar com a complexidade do mundo, tal 

como descrita por Morin. Para tanto, foi traçado um percurso de discussões episte-

mológicas e metodológicas, desde Simon até Coyne e Findeli, passando por Rittel 

& Webber, Schön e Buchanan, nas quais é questionada a congruência dos termos 

“problema” e “solução” com a prática e o ensino do campo. Também foram condu-

zidas entrevistas com professores da Educação básica que cursaram a graduação em 

Design, como forma de nos engajarmos em um diálogo, do qual poderiam emergir 

conceitos e conexões que revelassem como os entendimentos próprios do campo do 

Design poderiam oferecer contribuições para o âmbito educacional. Entendemos que 

o contexto de propensões e motivações do Design, pela pluralidade de sua dimensão 

cultural, favorece a transcendência das dicotomias e a compreensão do aspecto fun-

damental da complexidade.

Palavras-chave
Design na Educação básica; Resolução de problemas; Complexidade
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Abstract

Tabak, Tatiana; Farbiarz, Jackeline Lima (Advisor). (not) Solving (non) 
problems: Design contributions to educational urges in a complex 
world. Rio de Janeiro, 2012. 99p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes 
& Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

There is a growing concern in general Education with developing an accep-

tance of the complexity of real-life situations, without reducing it, synthesizing it or 

exempting it from its contradictions. In this context, the idea of preparing students to 

be competent problem solvers is recurring in documents about the new of goals of 

contemporary Education, especially in the PISA (Programme for International Student 

Assessment) framework, where it symbolizes the capacity of using multiple unders-

tandings to deal with reality. Considering that the concept of “problem solving” is 

still interpreted in very unequal ways, this dissertation intends to explore possible 

contributions from the field of Design to Education in the sense of bringing new pers-

pectives to its role in students’ capacity of grasping the complexity of the world, as 

described by Morin. In order to accomplish that, a trajectory of epistemological and 

methodological discussions that question the congruence of the terms “problem” 

and “solution” with Design education and practice has been traced, from Simon to 

Coyne and Findeli, passing by Rittel & Webber, Schön and Buchanan. Interviews with 

teachers who work in general Education and studied Design were also conducted 

as a way to engage ourselves in a dialogue from which concepts and connections 

about how Design thinking can contribute to the educational field could emerge. We 

understand that, because of its plural cultural dimension, the context of motivations 

and proclivities from Design favors the transcendence of dichotomies and the unders-

tanding of the fundamental aspect of complexity.

Keywords
Design in general Education; problem solving; complexity
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