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Resumen 
En esta comunicación presentamos una investigación que aborda la utilización de la 
metodología creativa Design Thinking (DT) en la formación continua del profesorado en 
la educación superior de una universidad privada del sur del Brasil. Los rectos de esta 
investigación fueron analizar los resultados de la propuesta, a través de un estudio 
cualitativo, con base en la técnica de la observación participante. Uno de los aspectos 
evidenciados en los resultados de los talleres fue la percepción de los profesores sobre 
su práctica. Los resultados apuntan también a la satisfacción de los implicados, con 
vistas a la participación colaborativa, efectiva y creativa de profesores en la 
planificación de nuevas acciones para innovar el entorno de las aulas universitarias. 
 
Resumo 
O presente trabalho aborda a utilização da metodologia criativa Design Thinking (DT) 
na formação continuada de professores da Educação Superior de uma Universidade 
privada do sul do Brasil. O objetivo dessa pesquisa foi analisar os resultados dessa 
proposta, através de um estudo de abordagem qualitativa, baseando-se na técnica da 
observação participante. Um dos aspectos relevantes evidenciados nos resultados das 
oficinas foi a percepção dos professores sobre a própria prática. Além disso, satisfação 
dos participantes foi percebida pela oportunidade de vivenciar momentos de 
criatividade e planejamento colaborativo para ações inovadoras no ambiente da sala 
de aula universitária. 
 
Introdução 
O desenvolvimento profissional dos professores na Educação Superior implica 

processos que originam mudanças e transformações na forma de pensar, perceber e 

sobre tudo na maneira de atuar. Os professores, nesse âmbito, adotam a postura de 

aprendizes, situando-se nos desafios do cotidiano educacional e em contínua 

formação, para que cada dia possa melhorar sua prática e dar sentido as experiências 

nos processos de ensino e de aprendizagem.  

A formação continuada dos professores, termo utilizado em âmbito educacional 

brasileiro, é um processo amplo e carrega consigo múltiplas discussões, todavia, 

sabemos que há vários fatores que a constituem e podem influenciar em melhorias e 

inovações no cotidiano da sala de aula.   
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No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9496 de 1996 – é que dá início 

aos parâmetros para a formação continuada de professores na educação superior, no 

entanto, apresenta-se timidamente a respeito da formação continuada na educação 

superior.Por outro lado, percebemos movimentações em direção a busca pela 

qualidade e inovações pedagógicas, tendo em vista todas as mudanças sociais, 

culturais e tecnológicas. Há uma preocupação notável com o desenvolvimento 

profissional do professor, principalmente na transição de conceitos que priorizam a 

formação dos profissionais unicamente como especialistas para atender a demanda do 

mercado, para uma formação pedagógica que potencialize os processos de ensinar e 

aprender com autonomia e protagonismo.  

Diante disso, nos questionamos: Como propor uma formação continuada de 

professores diferenciada e inovadora, que possa interferir nas práticas pedagógicas?  

Quais são as inovações necessárias para a criação de cenários de excelência na 

Educação Superior? Quais resultados da metodologia criativa do DT na formação 

continuada de professores na Educação Superior de uma instituição privada do sul do 

Brasil? Com base nas indagações citadas, o objetivo desse estudo foi analisar os 

resultados da vivência da metodologia criativa (Design Thinking) na formação 

continuada de professores universitários. Para tanto buscamos estabelecer relações 

entre os resultados obtidos com referenciais teóricos existentes, no intuito de 

legitimar as considerações supostas nessa pesquisa. 

 

Marco teórico 
Desenvolvimento profissional docente na Educação Superior 
O conceito de desenvolvimento profissional utilizado por muitos pesquisadores (Day, 

2005; Liston & Zeichner, 1993; Sachs, 2009) abrange concepções em que os aspectos 

profissionais e os pessoais estão interligados e repercutem nos processos de ensino e 

de aprendizagem do professor ao longo de toda sua carreira. Day (2005) afirma que 

conceito de desenvolvimento profissional está relacionado com uma visão mais ampla 

da aprendizagem profissional. Inclui a aprendizagem a partir da experiência, em 

atividades de educação e formação continuada, dentro e fora da sala das instituições 

de ensino. Nesse viés, entendemos que a natureza da docência pressupõe 

comprometimento contínuo dos docentes com sua formação e desenvolvimento 

profissional, buscando a inovação em suas práticas.  

Para Zabalza (2004) o desenvolvimento profissional de professores universitários 

necessita considerar algumas questões relevantes. Dentre elas, ressaltamos o sentido 

e significado da formação, o conteúdo da formação; os sujeitos envolvidos e a 

organização e metodologias da formação dos professores. A formação continuada, 

para ter sentido e relevância necessita partir das demandas reais e abranger o 

envolvimento efetivo do professor. Segundo Masetto (2012), a formação continuada 

de professores aponta para a necessidade de tomar a prática pedagógica como fonte 

de conhecimento sobre os problemas educacionais, por meio de vivências educadoras 

que permitam uma reconstrução da identidade pessoal e profissional dos sujeitos em 

contextos de mudanças de maneira coletiva e colaborativa. 
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Partindo de tais pressupostos, a inovação e mudanças na prática pedagógica docente 

perpassam modelos de formações que acumulem conhecimentos em momentos 

isolados de palestras e cursos. As novas perspectivas incidem na em troca de ideias e 

experiências com colegas e outros professores, maior conhecimento do ambiente de 

trabalho e do perfil dos estudantes, em discussões e problematizações sobre as 

práticas pedagógicas de maneira colaborativa e em ações que oportunizem o 

desenvolvimento da criatividade dos professores. Conceber uma formação continuada 

de professores diferenciada no ambiente universitário é um desafio. Nesse estudo 

vamos discorrer sobre a experiência de uma instituição de ensino privado do sul do 

Brasil. A formação continuada dos professores da instituição pesquisada, é uma ação 

que se insere no planejamento estratégico e faz parte de um programa que vem sendo 

desenvolvido desde o ano 2005, denominado como Seminário de Capacitação 

Docente. Até 2013, o Seminário incluía palestras com convidados de instituições 

nacionais e internacionais e oficinas ministradas por docentes da casa. Em 2014, o 

Seminário assumiu um novo formato, incluindo um painel aberto a todos os docentes, 

com o tema “Novos Cenários da Aula Universitária”. A proposta incluiu a vivência de 

algumas etapas da metodologia criativa do Design Thinking. 

O Design Thinking (DT) significa um conjunto de métodos e processos para abordar 

problemas, relacionados à aquisição de informações, análise de conhecimento e 

propostas de soluções. Como uma abordagem, é considerada a capacidade para 

combinar empatia em um contexto de um problema, de forma a colocar as pessoas no 

centro do desenvolvimento de um projeto; criatividade para geração de soluções; e 

razão para analisar e adaptar as soluções para o contexto real. (NITZSCHE, 2012). 

Centrado no ser humano, em um contexto educacional, a metodologia parte do 

entendimento e das necessidades e motivações das pessoas envolvidas: estudantes, 

professores, pais, funcionários e gestores. Caracteriza-se por ser colaborativa otimista 

e experimental. O DT permite aprender fazendo, unindo teoria e prática, com 

expectativas sobre ações que levam à inovação e à possibilidade de fazer melhor. 

 

Metodologia 
A formação proposta, teve como problematização inicial: ”Quais são as inovações 

necessárias para a criação de cenários de excelência na Educação Superior? ”.  

Utilizando a metodologia do design thinking, com o objetivo de proporcionar um 

espaço de interação na busca de possíveis soluções para qualificar o ensino 

universitário. O objetivo geral foi oportunizar espaços de reflexão e de discussão sobre 

a ação educativa da instituição, visando à qualificação da gestão da aula universitária e 

ao fortalecimento do compromisso com a formação humana e profissional.  

Como objetivos específicos, buscou refletir sobre a criatividade como um componente 

da ação inovadora; vivenciar a metodologia do Design Thinking para promover a 

reflexão e a metarreflexão sobre a criatividade e a inovação na aula universitária. Os 

150 participantes foram organizados em 16 grupos. Cada grupo foi acompanhado de 

um oficineiro e um professor responsável.  
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Além disso, conforme previsto na metodologia, a dinâmica envolveu quatro etapas 

(Entendimento, empatia, ideação, prototipagem), a partir de quatro perspectivas 

(aluno, professor, gestor e funcionário), para discutir sobre quatro eixos temáticos: 

currículo, tempos e espaços, formação docente e articulação com a sociedade. Para a 

coleta dos dados, utilizamos como técnica a observação participante, pela interação 

ativa dos pesquisadores durante as vivências proporcionadas pela vivência da oficina 

do DT e os resultados obtidos mediante cada etapa. Outros instrumentos utilizados, 

que também serviram de base para esse estudo, foram o mapa da empatia e os 

protótipos, o qual foram aplicados nas etapas 2 (empatia) e 4 (prototipagem). A 

utilização do mapa da empatia possibilitou maior conhecimento da persona, mediante 

algumas questões essenciais: O que pensa? O que escuta? O que vê? O que sente? O 

que fala? Quais são as dificuldades e os desafios? Cabe ressaltar que para esse estudo, 

apresentaremos um recorte dos resultados, abrangendo a perspectiva do professor 

em relação ao eixo formação docente e a descrição dos protótipos apresentados. 

 

Resultados  
Observamos que a vivência da metodologia criativa do DT potencializou a colaboração 

entre os professores e demais participantes do grupo, bem como motivou a criação de 

possibilidades de ações para a resolução de um problema inicial, o qual foi 

reformulado de acordo com a persona do professor em questão.  

Nesse sentido, na etapa da empatia, o grupo criou a persona, de acordo com as 

características, sentimentos, desejos e desafios dos professores que estavam 

compondo o grupo. Na sequência, a etapa da ideação, possibilitou a criação de ideias, 

seguida da prototipagem para deixar as ideias visíveis, de acordo com a seguinte 

descrição: 

Mapa da Empatia: Professor inquieto e sobrecarregado tinha uma preocupação 

constante com metodologias. Flexível e sensível, o professor precisava identificar a 

melhor forma de os alunos aprenderem. Partindo dessa realidade, o grupo chegou ao 

seguinte problema: quais são as práticas que o docente precisa desenvolver para 

alcançar a empatia cognitiva?  

Ideação: Para resolver o problema, o grupo levantou as seguintes ideias: promover 

atividades colaborativas com contexto concreto de aplicação; propor atividades que 

estimulem um posicionamento do aluno; participar de formação docente baseada em 

oficinas de design thinking; ter uma postura mais “desarmada” em sala de aula para 

saber lidar com a inquietude dos alunos e o conflito de gerações; descobrir qual a 

melhor forma de os alunos aprenderem, desenvolvendo uma espécie de “empatia 

cognitiva”; administrar as expectativas dos alunos e entender os diferentes pontos de 

vista; “gameficar” o ambiente de sala de aula; entender como cada um aprende e usar 

métodos criativos de ensino.  

Protótipos: 1) Formação docente baseada em oficinas de design thinking; 2) Quanto à 

prática docente, o professor poderia propor desafios aos alunos para resolver 

problemas da sociedade criando uma espécie de escritório modelo; 3) construir 

portfólios adaptáveis de metodologias. 
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Conclusões 
Consideramos que a experiência da formação continuada de professores foi inovadora 

para tanto para os professores quanto para a instituição. A satisfação dos participantes 

foi percebida pela oportunidade de vivenciar momentos de criatividade e 

planejamento colaborativo para ações inovadoras no ambiente da sala de aula 

universitária. Acreditamos que o desenvolvimento da metodologia DT na formação dos 

professores pode proporcionar maior engajamento dos profissionais com a própria 

instituição, possibilitar maior vínculo na relação entre os professores e os alunos e 

principalmente, incentivar o desenvolvimento profissional. Por fim, é oportuno 

ressaltar que a partir da identificação das propostas apresentadas, o interesse da 

instituição é evoluir nas prototipagens criadas, através da implementação das ideias 

que surgiram da formação, principalmente ao que tange o desenvolvimento 

profissional através de outras experiências da metodologia criativa do Design Thinking. 
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