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Resumo:
Embora os artigos de aprendizagem ativa tenham se ampliado nos últimos dez anos, pouca atenção
tem sido dedicada pela comunidade acadêmica brasileira e internacional de Administração à
investigação da técnica de design thinking (DT) na aprendizagem de habilidades na graduação.
Particularmente no Brasil, pouco se sabe sobre os efeitos da adoção da técnica de DT em disciplina de
graduação em Administração. A presente pesquisa procura responder a seguinte questão: Como o DT
facilita e incentiva a aprendizagem na graduação em Administração? A presente pesquisa é pioneira
no Brasil, particularmente no âmbito do curso de Administração, em decorrência de estabelecer a
conexão entre DT e aprendizagem ativa. O presente estudo tem o objetivo de analisar a técnica de DT
na aprendizagem dos estudantes de Administração de Empresas de uma universidade pública
brasileira. O estudo procura analisa como o DT facilita e incentiva a aprendizagem em uma disciplina
do currículo pleno da graduação em Administração. O estudo é de natureza exploratória e apoiado em
estudo de caso. Os resultados empíricos apontam que o DT na graduação em Administração de
Empresas facilita e incentiva a aprendizagem das habilidades de gestão vinculadas à análise, criação,
aplicação e avaliação. Estas habilidades de gestão se relacionam com as atividades do pensamento da
mais alta ordem da Taxonomia de Bloom. Os resultados do presente estudo contribuem em diversas
direções e produzem implicações práticas.

Palavras chave: Educação em Administração, Educação Empreendedora, Aprendizagem Ativa,
Design Thinking.

Using Design Thinking in a Undergraduate Course in Business
Administration
Abstract
Although active learning articles have increased over the past decade, little attention has been paid by
the Brazilian and international academic community in Business Administration to research the
design thinking technique (DT) in the learning in undergraduate courses in Business Administration.
Particularly in Brazil, little is known about the effects of the adoption of the DT technique in
undergraduate courses in Business Administration. This research seeks to answer the question: How

the DT technique facilitate and encourage the learning in a undergraduate course in Business
Administration? This research is a pioneer in Brazil, particularly in the in undergraduate courses in
Business Administration, due to establish the connection between DT and active learning. This study
aims to analyze the DT technique on students' learning of Business Administration of a Brazilian
public university. The study seeks to analyze how the DT techniques facilitate and encourage the
learning in a discipline of a undergraduate course in Business Administration. The study is exploratory
in nature and supported by case study. The empirical results show that the DT in the undergraduation
in Business Administration facilitates and encourages the learning of management skills related to the
analysis, creation, application and evaluation. These management skills are related to the higher order
activities of the Bloom's Taxonomy. The results of this study contribute in different directions and
produce practical implications.

Key-words: Business Administration Education, Entrepreneurial Education, Active Learning,
Design Thinking.

1 Introdução
Os administradores e líderes lidam com decisões estratégicas nas organizações que afetam
diretamente o futuro dos negócios. Logo, para superar os desafios, estes líderes das
organizações empresariais devem possuir um conjunto de habilidades empreendedoras
(GIBB, 2002). Filion (1993) aponta que as habilidades de visão empreendedora, liderança
empreendedora e energia são fundamentais para os profissionais que atuam nas organizações.
Filion (1993) sugere o metamodelo empreendedor e menciona que os líderes das organizações
desenvolvem a sua weltanschauung e formulam e realizam sua visão, por meio da liderança,
energia e relações. As cinco habilidades empreendedoras (weltanschauung, visão, liderança,
energia, e relações) foram identificadas por Filion (1993) por meio de um estudo com
diversos líderes de empresas ao redor do mundo. O estímulo e desenvolvimento das
habilidades empreendedoras pelos estudantes são cruciais para contribuir com o desempenho
das organizações pós-modernas. Gibb (2002) defende que a sociedade pós-moderna sofre
pressões de diversas naturezas (individual, pessoal e organizacional, esta última ligada às
pressões do mundo globalizado). De acordo com Gibb (2002), para superar essas pressões são
exigidos novos paradigmas de aprendizagem baseados na educação empreendedora. Estes
novos paradigmas levam os estudantes a serem capazes de preencher as lacunas e as novas
necessidades das organizações pós-modernas, de modo a promover impacto significativo no
desempenho das empresas, uma vez que nas empresas da sociedade pós-moderna a palavra de
ordem é inovação (DRUCKER, 2006).
Outro ponto é o crescimento, nos últimos anos, de artigos acadêmicos nacionais e
internacionais sobre aprendizagem ativa, demonstrando o interesse cada vez maior da
comunidade acadêmica em dedicar a atenção aos processos de aprendizagem (ANTHONY,
1996; PRINCE, 2004; MICHAEL, 2006). De modo particular, inovações que promovam
mudanças significativas nos espaços de aprendizagem e nos métodos e técnicas de
aprendizagem, tornando-os mais ativos e possibilitando que o estudante seja o protagonista do
processo (OBLINGER, 2006). Embora os artigos de aprendizagem ativa tenham se ampliado
nos últimos dez anos, pouca atenção tem sido dedicada pela comunidade acadêmica brasileira
e internacional de Administração à investigação da técnica de design thinking (DT) na
aprendizagem de habilidades na graduação. Particularmente no Brasil, pouco se sabe sobre os
efeitos da adoção da técnica de DT em disciplina de graduação em Administração. A
presente pesquisa procura responder a seguinte questão: Como o DT facilita e incentiva a
aprendizagem na graduação em Administração? A presente pesquisa é pioneira no Brasil,

particularmente no âmbito do curso de Administração em decorrência de estabelecer a
conexão entre DT e Aprendizagem Ativa.
O presente estudo tem o objetivo de analisar a técnica de DT na aprendizagem dos estudantes
de Administração de Empresas de uma universidade pública brasileira. O estudo procura
verificar como o DT facilita e incentiva a aprendizagem em uma disciplina do currículo pleno
da graduação em Administração. O artigo está estruturado em quatro seções. Na primeira
seção procura-se desenvolver a revisão da literatura, dedicando a atenção à aprendizagem
ativa, DT e Taxonomia de Bloom. Na segunda seção busca-se delinear os métodos e técnicas.
Na terceira seção é realizada a discussão dos resultados. Por último, a quarta seção apresenta
as considerações finais e sugestões de novos estudos.
2 Revisão de literatura
2.1 Aprendizagem ativa
A aprendizagem ativa ao ser introduzida na graduação envolve o aluno em atividades dentro e
fora da sala de aula, como projetos, dinâmicas e trabalho colaborativo e participativo, que
permitem ao aluno refletir sobre aquilo que está fazendo e sobre seu aprendizado
(ANTHONY, 1996; PRINCE, 2004; MICHAEL, 2006; AYRES et al, 2015). Michael (2006),
a partir de uma série de estudos, elenca cinco principais pontos pelos quais a aprendizagem
ativa funciona. São eles:
a) A aprendizagem se dá a partir da construção de significados pelo aluno. Ele afirma que “a
medida que o conhecimento antigo e os modelos antigos são falhos, a aprendizagem
significativa está comprometida”. Assim, é importante que a aprendizagem seja feita a partir
de relações facilitadas entre o antigo e o novo conhecimento;
b) “Saber o que é” e “Saber como fazer” são processos de aprendizagem diferentes. Ou seja,
se é esperado que os alunos utilizem o conhecimento adquirido na resolução de problemas, é
fundamental que eles tenham a oportunidade de praticar esse conhecimento na resolução de
problemas;
c) Garantir que a transferência de conhecimento seja positiva. Transferência de conhecimento
é a relação existente a aprendizagem de dois temas diferentes num mesmo contexto
(interdisciplinaridade). Esta transferência pode não ocorrer ou pode ser negativa, i.e., quando
a compreensão de um tema afeta a compreensão do outro;
d) Aprendizagem em grupos. Michael afirma que os alunos aprendem mais em grupos do que
individualmente. Incentivar o trabalho em grupo, seja em grupos, em pares e a partir de
resolução de problemas, e fazer com que os alunos conversem entre si traz mais resultados do
que a aprendizagem individual;
e) Aprendizagem significativa é facilitada através de explanações sobre o assunto. Seja para
os colegas ou para o professor, a linguagem influencia no resultado da aprendizagem, uma
vez que falar e escrever sobre o conhecimento melhora a aprendizagem e a retenção do
conhecimento.
Além do mais, em seus estudos, Anthony (1996), Prince (2004) e Michael (2006) afirmam
que os métodos e técnicas de aprendizagem envolvidos na aprendizagem ativa trazem mais
ganhos em habilidades empreendedoras aos alunos do que os processos de ensino comumente
vistos nas universidades. Entre tais métodos e técnicas, a Aprendizagem Baseada em
Problemas (ABP) é uma abordagem de aprendizagem ativa (GRAAFF e KOLMOS, 2003;
AYRES et al, 2015) que utiliza de problemas reais e/ou simulados dentro e fora da sala de
aula, promovendo participação, integração, colaboração e incentivando a aprendizagem
autodirigida dos alunos. De acordo com Graaff e Kolmos (2007, p.1), a ABP “é um método

para organizar a aprendizagem de tal maneira em que os alunos são engajados ativamente na
busca por respostas”.
Desenvolvido na década de 70, a ABP surgiu a partir da necessidade da Universidade de
McMaster, no Canadá, de propor um novo currículo para seus cursos de medicina
(BARROWS, 1996; GRAAFF e KOLMOS, 2007). Viu-se a necessidade de uma abordagem
que proporcionasse aos alunos participação e sistematização de seu processo de
aprendizagem, uma vez que eles recebiam muita informação com pouca aplicação prática
(GRAAFF e KOLMOS, 2007; BARROWS, 1996). Após o sucesso da adoção da ABP em
McMaster, outras escolas de medicina, como Maastricht, na Holanda, e NewCaslte, na
Austrália, implementaram em seus programas de graduação em medicina programas de
aprendizagem semelhantes ao de McMaster (GRAAFF e KOLMOS, 2007).
Como foram concebidos, os diferentes programas de aprendizagem baseados em problemas,
i.e., de ABP, possuem semelhanças substanciais, principalmente no que se refere aos
problemas que são trabalhados para atingir a aprendizagem: eles devem apresentar um
formato real, i.e., refletirem uma condição profissional (BARROWS, 1996; GRAAFF e
KOLMOS, 2007). Howard S. Barrows, um dos idealizadores da ABP em McMaster, destaca
que este é o núcleo irredutível da ABP (BARROWS, 1996). Ele também ressalta que se um
conteúdo teórico não pode ser transformado em um problema real da vida profissional do
aluno, este conteúdo deixa de ser relevante em seu aprendizado (BARROWS, 1996).
Como é abordada, a ABP permite que os alunos desenvolvam habilidades de estudo
autodirigido e habilidades importantes para sua vida profissional, tais como trabalho em
grupo, autocrítica, capacidade de ouvir, de respeitar as opiniões alheias e de argumentação,
uma vez que as discussões em grupo e as sessões em sala motivam o aluno a fazer uso dessas
habilidades. Para que ocorra o efetivo atendimento destes e outros objetivos no aprendizado
dos alunos, a avaliação na ABP é um núcleo que deve ser bem trabalhado pelo docente. Por
tratar-se de um método participativo e ativo de assimilação de conhecimento, a avaliação
pode englobar vários tipos, como avaliação dos pares, avaliação de portfólios, apresentações,
contribuições ao grupo e questionários. De acordo com Graaff e Kolmos (2003), é importante
que os métodos de avaliação sejam compatíveis com os objetivos de aprendizagem na
utilização da ABP como técnica de aprendizagem.
2.2 Design thinking
O envolvimento com problemas do mundo real e do contexto profissional, promovido pela
ABP, permite uma conexão com design thinking (DT), uma abordagem onde os métodos e
técnicas de design são usados além da área de design (administração, engenharia, arquitetura,
medicina) (JOHANSSON-SKÖLDBERG, WOODILLA e ÇENTINKAYA, 2013; SEIDEL E
FIXSON, 2013). O DT se refere à forma como o designer pensa, trata problemas e a busca
por suas soluções, abordando-os por diferentes perspectivas (BROWN, 2008).
Os processos de DT, de acordo com Brown (2008), podem ser compreendidos não como uma
série de passos, mas como um conjunto de espaços que se relacionam para manter uma
inovação contínua. Eles podem passar várias vezes pelos espaços de inspiração
(circunstâncias que motivem uma busca por soluções), ideação (desenvolvimento e
prototipagem de ideias que possam vir a ser uma solução) e implementação (maneiras de
implementar a solução no mercado), para que o processo de criação seja avaliado e novas
direções tomadas. A figura 1 apresenta os espaços de inovação compreendidos pelo DT, de
acordo com Brown (2008).

Figura 1 – Espaços de Inovação em Design Thinking (BROWN, 2008)

Outra abordagem de DT remonta à Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que
procura resolver os problemas de inovação em produtos e serviços levando em consideração
as necessidades dos clientes (STANFORD UNIVERSITY, 2010, 2012). Em Stanford, os
processos de DT envolvem cinco passos que se baseiam em criação e teste (STANFORD
UNIVERSITY, 2010, 2012): empatia (trabalho feito para entender os clientes e suas
necessidades), definição (reunião das informações de empatia e esclarecimento dos objetivos
de projeto a partir das necessidades), idealização (fase de geração de ideias), prototipação
(concepção das ideias de um modo que o usuário possa interagir com elas) e teste (feedback
do usuário a respeito do protótipo, como uma oportunidade de conhecer ainda mais as
necessidades de seus clientes). Estes passos interativos de DT auxiliam o designer a conhecer
seus clientes, suas necessidades, propor soluções, criá-las e dar ao cliente a oportunidade de
testá-las e validá-las.
A utilização do DT em projetos requer o desenvolvimento de algumas características
(BROWN, 2008; LIEDTKA, 2015). Brown (2008) elenca 5 características importantes ao
designer: empatia (os designers podem imaginar o mundo por várias perspectivas),
pensamento integrado (os designers não se apoiam apenas em processos analíticos, mas se
imergem em aspectos do problema e criação), otimismo (os designers assumem que as
limitações impostas por um problema não são uma barreira às potenciais soluções),
experimentalismo (os designers exploram contrastes e questões de maneira que procedam em
novas direções de criação) e colaboração (a criação depende do trabalho colaborativo, ao lado
das outras áreas do conhecimento, e não apenas do design). Liedtka (2015), por sua vez,
propõe outras 5 habilidades intrínsecas ao designer: visuais (uso de gráficos, imagens,
relacionamento de informações em quadros), etnográficas (observação, entrevistas, análise de
trabalhos), de colaboração (decisões em senso comum, ideação colaborativa), de prototipação
(tornam a tomada de decisão mais tangível, fornecendo um mecanismo de feedback) e de cocriação (envolver a equipe em gerar, desenvolver e testar novas ideias).
2.3 Taxonomia dos objetivos educacionais
Concebida em 1956 por um grupo de pesquisadores liderados por Benjamin Bloom, a
Taxonomia dos Objetivos Educacionais é um framework de classificação do que se é
esperado que os alunos aprendam como resultado da instrução (KRATHWOHL, 2002). Este
framework é hierarquizado a fim de construir uma estrutura organizacional do conhecimento,
onde exigência cognitiva de cada nível é maior do que seu nível anterior, até o último
(KRATHWOHL, 2002). Eles se relacionam em dois grupos: o primeiro, que envolve três
domínios cognitivos que exigem uma menor abstração cognitiva, i.e., de baixa ordem

(Conhecimento, Compreensão e Aplicação); e o segundo, que apresenta os três domínios de
uma abstração cognitiva maior, i.e., de alta ordem (Análise, Síntese e Avalição)
(KRATHWOHL, 2002). O quadro 1 apresenta a estrutura hierárquica da Taxonomia de
Bloom, segundo Krathwohl (2002).

Atividades do
Atividades do
Pensamento da
Pensamento da
Mais Baixa
Mais Alta Ordem
Ordem

Substantivo
1

Conhecimento

2

Compreensão

3

Aplicação

4

Análise

5

Síntese

6

Avaliação

Descrição
Conhecimento de fatos, categorias,
convenções, teorias e estruturas.
Capacidade de interpretação.
Aplicação do conhecimento em
atividades.
Análise de relações, princípios e
estruturas.
Produção de relações e reunião das
informações em linguagem única.
Avaliação a partir de critérios
internos e externos.

Fonte: os autores
Quadro 1 – Estrutura Cognitiva da Taxonomia de Bloom dos Objetivos Educacionais (KRATHWOHL, 2002)

Originalmente como foi concebida, a Taxonomia de Bloom apresenta algumas deficiências,
como hierarquizar os objetivos educacionais e impor uma dependência entre um nível de
abstração maior e seus níveis anteriores (ARI, 2011). Em 2001, a proposta de uma revisão da
Taxonomia de Bloom procurou esclarecer este ponto limitante do original. Na Taxonomia
Revisada de Bloom, os domínios cognitivos passaram a relacionar verbos e substantivos na
assimilação do conhecimento, ou seja, enquanto na taxonomia original o domínio cognitivo
englobava a base de conhecimento e o domínio cognitivo envolvido, na taxonomia revisada o
verbo passou a representar a dimensão cognitiva do processo e o substantivo passou a
fornecer a base de conhecimento (KRATHWOHL, 2002). Assim, a Taxonomia de Bloom
passou a ser bidimensional, possibilitando a utilização de mais ferramentas para a definição
dos objetivos educacionais e planejamento das atividades. Houve também uma flexibilidade
dos domínios cognitivos. Mesmo sendo mantida uma ordem hierárquica de abstração, a
taxonomia revista traz uma flexibilidade e interpolação dos domínios, porque considera que
diferentes tipos de instruções podem exigir assimilação de domínios cognitivos não-seguintes
um em relação ao outro (KRATHWOHL, 2002; ARI, 2011). A organização dos objetivos
educacionais da Taxonomia de Revisada de Bloom é apresentada no quadro 2. Nele é possível
perceber a mudança nos nomes de alguns domínios cognitivos, o que ocorreu em vista da
relação do verbo-substantivo com a abstração esperada e o objetivo desejado, a partir da
Taxonomia original, o que também relaciona os verbos apresentados com cada domínio
cognitivo.
Atividades do
Pensamento da Mais
Baixa Ordem

Substantivo

Verbos

Descrição

Conhecimento

Conhecer; Lembrar; Reconhecer;
Recordar.

Recuperar conhecimentos relevantes na
memória de longo prazo.

2

Entendimento

Entender; Interpretar;
Exemplificar; Classificar;
Sumarizar; Inferir; Comparar;
Explanar.

Construir significado a partir de
mensagens instrucionais, incluindo
comunicações oral, escrita e gráfica.

3

Aplicação

Aplicar; Executar; Implementar.

Executar ou utilizar um procedimento
numa situação dada, familiar ou não.

1

Atividades do
Pensamento da Mais Alta
Ordem

4

Análise

Analisar; Diferenciar; Organizar;
Atribuir.

5

Avaliação

Avaliar; Checar; Criticar.

6

Criação

Criar; Gerar; Planejar; Produzir.

Separar a informação em suas partes
constituintes e detectar como elas se
relacionam umas com as outras para
formar a estrutura e/ou propósito.
Fazer julgamentos baseado em critérios
e padrões.
Colocar os elementos em conjunto para
formar uma nova estrutura com um todo
coerente.

Fonte: os autores
Quadro 2 – Estrutura Cognitiva da Taxonomia Revisada de Bloom dos Objetivos Educacionais (KRATHWOHL,
2002)

A apresentação da Taxonomia Revisada de Bloom dos Objetivos Educacionais aos alunos
pode ajudar a esclarecer o propósito de uma disciplina, bem como colaborar com o professor
no planejamento futuro dela. Isto ocorre porque a Taxonomia Revisada de Bloom se
desenvolve como um feedback dos alunos: através dela, os alunos podem apresentar o grau de
abstração adquirido na disciplina, em relação ao grau de abstração esperado pelo professor.
Esse feedback é uma ferramenta importante no planejamento de uma disciplina, ilustrando
claramente ao professor o que realmente tem funcionado e o que precisa ser melhorado,
visando atingir o máximo de aproveitamento durante o módulo.
3 Metodologia
O estudo consiste de uma investigação de natureza exploratória e qualitativa apoiada em
estudo de caso (EISENHARDT, 1989; YIN, 2005). Sendo uma investigação empírica, o
estudo de caso possibilita estudar um fenômeno contemporâneo, inserido no contexto real, em
que existe uma área cinzenta e não muita clara, entre o fenômeno observado e o contexto
(Yin, 2005). Entretanto, o protocolo e estratégia adotados no delineamento da pesquisa devem
ser capazes de potencializar aspectos-chave essenciais para garantir a qualidade da pesquisa:
validade do constructo, validade interna, validade externa e confiabilidade.
O estudo de caso, de acordo com Eisenhardt (1989), é uma estratégia de pesquisa com foco no
estudo de uma dinâmica, dentro de suas configurações singulares. O pano de fundo que rege o
método de estudo de caso é a lógica da replicação (YIN, 2005). Os métodos e técnicas
adotados no estudo foram agrupados em cinco fases. Na primeira fase foi realizada a revisão
da literatura nacional e internacional sobre Aprendizagem Ativa, DT e taxonomia dos
objetivos educacionais, no portal de Periódicos da CAPES. Na segunda fase, foi selecionada
uma disciplina de graduação do curso de Administração de Empresas de uma universidade
pública brasileira, localizada no Estado de Minas Gerais. Foi selecionada a disciplina de
Consultoria Empresarial, obrigatória do currículo pleno e ministrada no 8º período. A
disciplina de Consultoria Empresarial vem sendo ministrada a mais de 10 anos, e que nos
últimos três anos, 2013-2015, passou a ser ministrada com a adoção da técnica de DT. A
terceira fase foi de coleta de dados. Nesta fase foi realizada a sensibilização e orientação sobre
o problema e objetivos do estudo, a explanação sobre a Taxonomia Revisada de Bloom
(quadro 2) e apresentação de um questionário com respostas fechadas, utilizando formulário
eletrônico na plataforma Google Docs, além de esclarecimentos a respeito de dúvidas sobre
seu preenchimento. O questionário teve como principal objetivo a coleta de dados sobre as
percepções dos estudantes em relação às etapas de inovação adotadas pela disciplina de
Consultoria Empresarial (quadro 3) e, na ótica dos estudantes, identificar qual foi o domínio
cognitivo mais significativo em cada etapa, desenvolvido em termos dos objetivos de
aprendizagem da disciplina (quadro 3). Em seguida foi realizada a coleta de dados em sala de
aula junto aos estudantes, a partir do questionário que contou com a participação de 28 alunos

no 2º semestre de 2015. Na quarta e última fase foi realizada a análise e interpretação dos
resultados.
4 Discussão dos resultados

1: Inspiração

2: Ideação

3: Implementação

Etapas de
Inovação

3: Implementação
1: Diagnóstico

2: Plano de Ação

Taxonomia
de Bloom

Design
Thinking

A disciplina de Consultoria Empresarial tem o objetivo de estimular a aprendizagem das
habilidades técnicas, de gestão e empreendedoras, a partir de um projeto real de empresa. A
turma é dividida em 10 grupos e cada grupo identifica uma micro ou pequena empresa
localizada na cidade de Itajubá, no Estado de Minas Gerais. Os grupos têm como principal
atribuição elevar o desempenho da empresa por meio das estratégias e decisões de marketing,
finanças, recursos humanos e operações. O desafio apresentado aos grupos é destacado na
seguinte questão: “Como elevar o desempenho da micro e pequena empresa levando em
consideração as estratégias e decisões de Marketing, Finanças, Recursos Humanos e
Operações?”. A disciplina inicialmente realiza um workshop no total de 12 horas visando
destacar o que é consultoria empresarial, atribuições e papéis desempenhados pelos
consultores, panorama das principais técnicas adotadas, como utilizar a técnica de DT em três
etapas e por último as normas da disciplina e cronograma de apresentação dos resultados. A
disciplina é estruturada em três etapas: inspiração, ideação e implementação (quadro 3). Na
etapa de inspiração é realizada pelas equipes o diagnóstico da empresa nas áreas de
marketing, finanças, recursos humanos e operações, destacando qual o problema principal que
afeta a empresa e a área prioritária que precisa introduzir inovações. Na etapa de ideação, as
equipes desenvolvem um plano de ação com as principais ações, estratégias e decisões para a
respectiva área de maior vulnerabilidade. O diagnóstico e plano de ação são apresentados pelo
time de estudantes a uma banca de professores da área de marketing, finanças e recursos
humanos e operações. A banca de professores questiona o problema principal, o diagnóstico e
o plano de ação apresentados pelos times. Após aprovação do diagnóstico e plano de ação
pela banca de professores, o time de estudantes inicia a terceira e última etapa que consiste na
implementação. Ao final da terceira etapa, o time apresenta os resultados qualitativos e
quantitativos juntamente com relatório final para a segunda e última banca de professores. O
quadro 3 apresenta as etapas de inovação em Consultoria Empresarial no curso de
Administração de Empresas, conectadas com DT e as atividades do pensamento da mais alta
ordem (Taxonomia de Bloom) (KRATHWOHL, 2002; BROWN, 2008).

4: Análise

6: Criação

4: Acompanhamento +
Avaliação

3: Aplicação
5: Avaliação

Fonte: os autores
Quadro 3 – Etapas de Inovação em Consultoria Empresarial

As etapas de inovação em Consultoria Empresarial têm como objetivo estimular o
desenvolvimento das habilidades empreendedoras (trabalho em equipe, saber ouvir, criação,
inovação, geração de ideias inovadoras, comunicação oral, identificação de problemas, análise
do problema, validação do problema, desenvolvimento de solução e validação da solução) e
habilidades gerenciais (busca de informação, interpretação e análise de dados,
acompanhamento nas micro e pequenas empresas). Estas habilidades se relacionam com as
atividades do pensamento da mais alta ordem, apresentadas pela Taxonomia de Bloom
(quadro 2).
A figura 2 apresenta os níveis de abstração cognitiva esperados pelo professor para cada uma
das etapas de inovação em Consultoria Empresarial (quadro 3), bem como os níveis de
abstração cognitiva apresentados pelos estudantes após o preenchimento dos questionários.
No eixo das abcissas estão apresentadas as etapas de inovação em Consultoria Empresarial,
em ordem de 1 a 4 (“1: Diagnóstico” e assim por diante, conforme quadro 3). No eixo das
coordenadas são apresentados os domínios cognitivos da Taxonomia Revisada de Bloom em
ordem de abstração de 1 a 6 (“1: Conhecimento” e assim por diante, conforme quadro 2).

Figura 2 – Apreensão dos Domínios Cognitivos da Taxonomia Revisada de Bloom pelos Estudantes de
Administração de Empresas em Consultoria Empresarial

A análise dos dados indica que tanto na ótica do professor quanto na ótica dos estudantes de
Administração de Empresas, todas as etapas de inovação favorecem o desenvolvimento das
atividades do pensamento da mais alta ordem, e por consequência, das habilidades
empreendedoras. Os resultados empíricos, portanto, evidenciam que a adoção da técnica de
DT facilita e incentiva a aprendizagem das habilidades de gestão vinculadas à análise, criação,
aplicação e avaliação na graduação em Administração de Empresas. A técnica de DT, a partir
das etapas de inovação em Consultoria Empresarial, atuam em duas áreas principais: (1)
incentivar a aprendizagem dos estudantes de Administração de Empresas a partir dos novos
paradigmas de aprendizagem baseados na educação empreendedora; (2) elevar o desempenho
das micro e pequenas empresas a partir das quatro áreas trabalhadas na disciplina.
4 Considerações finais
O presente estudo buscou analisar como o DT facilita e incentiva a aprendizagem na
graduação em Administração, a partir do estudo de caso em uma disciplina de graduação em

Administração de uma universidade pública brasileira. A revisão da literatura enfatizou os
principais aspectos de aprendizagem ativa, DT e Taxonomia de Bloom que nortearam a
análise dos resultados. A posterior análise dos resultados leva à constatação que o DT facilita
e incentiva a aprendizagem das habilidades de análise, criação, aplicação e avaliação a
graduação em Administração de Empresas. Sendo a primeira pesquisa estabelecendo a
conexão entre DT e aprendizagem ativa no Brasil, a presente pesquisa está alinhada com os
novos paradigmas de aprendizagem baseados na educação empreendedora e inovação.
Os resultados da pesquisa contribuem em diversas direções. Entretanto, destacamos aqui uma
contribuição que está direcionada ao preenchimento da lacuna existente na literatura
acadêmica de Administração. A técnica de DT não é explorada na produção acadêmica
brasileira, particularmente nos processos de aprendizagem em Administração. A presente
pesquisa procura preencher esta lacuna revelando como técnica de DT facilita e incentiva a
aprendizagem de análise, criação, aplicação e avaliação na graduação em Administração de
Empresas. A segunda contribuição trata-se de estimular uma agenda de pesquisa entre os
pesquisadores brasileiros de Administração, onde as técnicas de DT sejam incluídas nos
processos de aprendizagem ativa na graduação em Administração.
Quanto às implicações práticas da pesquisa, os resultados da pesquisa promovem pelo menos
duas implicações básicas. Primeiro, coordenadores de cursos e diretores de instituições de
ensino superior podem incentivar os professores a adotarem o DT nas disciplinas de
Administração e demais cursos de graduação, por meio de cursos de capacitação e palestras.
Segundo, líderes de pequenas empresas podem fomentar entre os colaboradores a dotação da
técnica de DT visando estimular o desempenho dos negócios. O presente estudo também
possui limitações, como estar restrito a uma turma de Administração. É fundamental que o
estudo seja ampliado para outras turmas e outros cursos de Administração nas instituições de
ensino superior no Brasil.
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