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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa dispôs interpretar os procedimentos de aprendizagem no âmbito 

institucional. Dispondo como objetivo geral conhecer o processo de aprendizagem ao 

nível individual, coletivo e organizacional, através da percepção dos servidores do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO, Campus Calama. A 

fundamentação teórica teve como apoio nos estudos de Nonaka e Takeuchi (1997), 

Nonaka e Takeuchi (2008), Davenport e Prusak (1998), Bukowitz e Williams (2002), 

Oliveira e Castro (2012). O estudo caracterizou-se como um estudo de caso do tipo 

exploratório e descritivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados deu-se por 

meio da aplicação do instrumento questionário (com escala Likert de cinco pontos) e 

para testar a confiabilidade do instrumento utilizou-se do coeficiente Alfa de Cronbach, 

que comprovou a sua consistência interna das escalas. A amostra foi constituída por 

dezoito servidores que integram o quadro do Instituto de Ciência e Tecnologia Federal 

de Rondônia, Campus Calama. A análise apresentou em seus principais resultados que o 

cargo ou função apresenta uma correlação positiva moderada com a aprendizagem 

coletiva, assim como a idade. Além destes itens a análise indicou também que existe 

uma correlação moderada negativa entre as variáveis de aprendizagem organizacional e 

tempo na função, aprendizagem organizacional e idade, o que significa que quanto 

menos tempo na função, e quanto mais novo é o servidor, referente à idade, mais fraca é 

a sua relação com a aprendizagem organizacional. Os objetivos da pesquisa foram 

alcançados e os resultados responderam o questionamento da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Organizacional. Gestão do Conhecimento. 

Compartilhamento. Comprometimento. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research arranged to interpret the procedures of learning in the institutional scope. 

Having as general objective to know the learning process at the individual, collective 

and organizational level, through the perception of the servers of the Federal Institute of 

Science and Technology of Rondônia IFRO, Campus Calama. The theoretical basis was 

supported by Nonaka and Takeuchi (1997), Nonaka and Takeuchi (2008), Davenport 

and Prusak (1998), Bukowitz and Williams (2002), Oliveira and Castro (2012). The 

study was characterized as an exploratory and descriptive case study with a quantitative 

approach. Data were collected using the questionnaire instrument (with a five point 

Likert scale) and to test the reliability of the instrument was used the Cronbach Alpha 

coefficient, which proved its internal consistency of the scales. The sample consisted of 

eighteen servers that are members of the Federal Science and Technology Institute of 

Rondônia, Campus Calama. The analysis presented in its main results that the position 

or function presents a moderate positive correlation with the collective learning, as well 

as the age. In addition to these items, the analysis also indicated that there is a moderate 

negative correlation between the variables of organizational learning and time in the 

function, organizational learning and age, which means that the less time in the 

function, and the younger the server, , the weaker is its relationship with organizational 

learning. The research objectives were reached and the results answered the questioning 

of the research. 

 

Key words: Organizational Learning. Knowledge Management. Sharing. Commitment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cada ano as mudanças relacionadas ao comportamento, tanto das organizações 

quanto instituições, principalmente as referentes à gestão do conhecimento e 

aprendizagem organizacional, estão acontecendo cada vez mais aceleradas, levando as 

empresas a inserirem-se dentre de um processo de transformação, processo este que 

deve ser criado e adequado sob medida as suas necessidades. Para que aconteça a 

mudança a nível estrutural da organização ou instituição, faz-se necessário um 

planejamento que busque alcançar resultados pré-estabelecidos a curto, médio e longo 

prazo. 

Em face disso, a gestão do conhecimento se consolida como um grupo de 

conceitos e métodos, baseados o mais próximo possível de sua aplicabilidade, buscando 

conceder e consolidar valor a ativos intangíveis, capital do conhecimento ou intelectual, 

e dessa forma multiplicar a capacidade de criação nas organizações e instituições. 

Na visão de Nonaka e Takeuchi (1997), a criação do conhecimento organizacional 

ocorre mediante condições necessárias que capacitem a organização ou instituição 

através do conhecimento tácito e explícito. A aprendizagem ocorre através do processo 

que é tido como integrante das condições que possibilitam a criação do conhecimento, 

desde que tenha como resultado um aprendizado arrojado e de disseminação viável. 

Dessa maneira, a aprendizagem organizacional acontece em três níveis: 

individual, coletiva e organizacional, propiciando assim, que o conhecimento flua do 

indivíduo para o grupo, e posteriormente para a organização, e assim desencadeie o 

comprometimento constante com o conhecimento.  

Dentre as análises sobre aprendizagem organizacional, sobressaem-se dois 

grandes conjuntos: tradicional-comportamental e construtivista; o primeiro perfaz a 

reprodução do aprendizado, ou o conhecimento já existente; no segundo há a interação 

entre o sujeito e outras pessoas com o intuito de gerar um novo conhecimento 

(MIZUKAMI, 1986). Ainda sobre o assunto, mas sob a perspectiva de Fleury e Oliveira 

(2002), acreditam que as discussões devem ter como base a abordagem cognitivista de 

natureza construtivista.  
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O conhecimento refere-se a crenças e compromissos, e está intrinsecamente 

relacionado à ação humana (NONAKA & TAKEUCHI, 1997). Tamayo e Borges 

(2001) propuseram que os valores organizacionais são crenças relativas a “condutas e 

metas organizacionais desejáveis que orientassem a vida da organização” (p. 343).   

Levando-se em consideração a importância desse tema (conhecimento) para 

estudantes, empresários e a quem mais possa interessar especificamente no que se refere 

à gestão do conhecimento e a aprendizagem organizacional, essa pesquisa procurou 

conhecer sobre como acontece o processo de aprendizagem organizacional e colaborar 

para melhorar esse assunto. Dessa forma, elegeu-se como objeto de estudo os servidores 

do Instituto de Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO Campus Calama, que através 

de suas observações informaram como acontece esse processo na instituição, como ele é 

compartilhado, assim como se o mesmo contribui para o alcance dos objetivos 

institucionais. 

 

1.1. Problemática  

 

A criação do conhecimento, conforme defendida por Nonaka e Takeuchi (1997), 

pressupõe um processo de aprendizagem individual em que o aprendizado seja resultado 

de reflexão, de criatividade, de questionamento; do modelo que mais se adeque a 

natureza, necessidade ou cultura da organização. Com base neste e em outros conceitos, 

a aprendizagem organizacional deve ser efetivada a ponto de promover a geração do 

conhecimento inovador que traga competitividade criativa e justa para o mercado. 

Desse modo, com o intuito de buscar mais conhecimento sobre o processo de 

aprendizagem nas organizações, essa pesquisa foi impulsionada pelo seguinte 

questionamento: Qual a influência da Aprendizagem Organizacional na Gestão do 

Conhecimento no Instituto de Ciência e Tecnologia Federal de Rondônia IFRO? 

Para responder a esse questionamento foi realizado um estudo de caso do tipo 

exploratório-descritivo, utilizando-se de um questionário para conhecer o perfil do 

grupo pesquisa e conhecer as percepções do mesmo sobre o processo de aprendizagem 

no ambiente de trabalho. Para facilitar o desencadeamento da pesquisa traçaram-se os 

objetivos relacionados abaixo. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Conhecer o processo de aprendizagem ao nível individual, coletivo e 

organizacional, através da percepção dos servidores do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Rondônia IFRO. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar o perfil demográfico dos servidores do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Rondônia IFRO Campus Calama. Verificar a existência do 

incentivo para aprendizagem, dentro da organização, a partir da perspectiva dos 

servidores do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Federal de Rondônia 

Campus Calama. 

2. Conhecer o processo de aprendizagem ao nível individual, coletivo e 

organizacional, através da percepção dos servidores do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia de Rondônia. 

3. Identificar se e como ocorre o compartilhamento do conhecimento no processo 

de aprendizagem dentro do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de 

Rondônia. 

4. Conhecer, através da percepção dos servidores do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia de Rondônia, o sentimento de comprometimento do grupo com a 

aprendizagem no ambiente de trabalho. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo teve como objetivo verificar as variáveis que envolvem o órgão 

público de ensino de ciência e tecnologia da esfera federal, observando suas práticas 

de gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional.  

Ao se compreender que o conhecimento é vital para a sustentabilidade de 

organizações e instituições, a gestão do conhecimento tende a se desenvolver de forma 

estratégica de forma que consiga manter-se alinhada com a competitividade.  



13 
 

É possível constatar que a gestão do conhecimento, com base na aprendizagem 

organizacional vem sendo desenvolvida e abordada por diferentes áreas do 

conhecimento que além da Administração são: Economia, Ciência da Informação e 

Tecnologia da Informação.  

 

1.4.  Estrutura do Trabalho 

 

Esta pesquisa científica está subdividida em cinco seções, partindo desta 

introdução. Em seguida apresenta-se a revisão teórica ou conceitual sobre noção de 

conhecimento, gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional, o processo de 

aprendizagem organizacional em níveis individual e coletiva, compartilhamento do 

conhecimento e comprometimento com a aprendizagem.  

A terceira seção é constituída pelos elementos metodológicos utilizados neste 

estudo, inicia-se com as etapas e classificação da pesquisa, universo, população, 

procedimentos, técnicas e a apresentação do perfil e estrutura do Instituto de ciência e 

Tecnologia de Rondônia. A quarta seção apresenta a análise dos resultados obtidos com 

a realização da pesquisa de campo com os servidores do IFRO. E finalizando, a quinta e 

última seção aborda a as considerações finais em relação aos objetivos esperados e os 

resultados alcançados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esta seção apresenta a discussão teórica que constitui a base ao estudo de caso 

sobre a influência da aprendizagem organizacional na formação do servidor e 

consequentemente no seu meio, e na Gestão do Conhecimento no Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Calama, Porto Velho. Inicialmente 

procurou-se fazer uma revisão conceitual sobre o que é Gestão do Conhecimento e 

Aprendizagem Organizacional ao nível individual e coletiva, como modo de ter noção 

sobre o tema. A seguir, apresenta-se o Compartilhamento do Conhecimento, e por 

último o Comprometimento com a Aprendizagem, por meio de pesquisa com base em 

conceitos, teorias e modelos, sob a ótica de diversos autores para, posteriormente, 

detalhar como acontece a aprendizagem organizacional e a gestão do conhecimento no 

órgão pesquisado.  

 

2.1. Gestão do Conhecimento 

 

Os estudos relacionados à gestão do conhecimento têm registros desde as épocas 

mais remotas. Diversas áreas como a sociologia, psicologia e pedagogia já se dedicaram 

a compreensão de aspectos relacionados ao conhecimento. Vários pensadores 

procuraram entendimento e desenvolveram teorias e conceitos que proporcionassem 

aprofundamento sobre o assunto.  

  

2.1.1. Noções Sobre a Criação Conhecimento 

 

A palavra conhecimento surgiu do latim cognitio, destinado à ação de conhecer, 

tomar conhecimento, investigação ou inquirição (SOUZA 2002). A literatura sobre 

gestão do conhecimento é bastante diversificada. Este tema é a base para o 

desenvolvimento de todas as ciências conhecidas pelo homem.  

Desse modo a demanda pelo conhecimento tem sido utilizada como forma de 

alicerçar e alavancar continuamente o patrimônio intangível e, mais amplamente o 

ambiente da organização (MASSA E TESTA, 2009). Com a geração desta base o 

conhecimento seria a ponte através da qual as organizações obteriam vantagens 
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competitivas sustentáveis, mantendo o diferencial dentro do seu ramo de atividade 

(CARDOSO E MACHADO, 2008). A seguir o conhecimento sob a ótica de alguns 

autores conforme exposto no Quadro 1: 

Quadro 1 - Conceitos sobre o conhecimento. 

Autor Conceito 

Davenport e Prusak (1998) 

É uma mistura fluida de experiências condensadas, valores, informação 

contextual, insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para 

avaliação e incorporação de novas experiências e informações. 

ROSENBERG (2002) É mais do que aquilo que uma pessoa sabe ou que várias pessoas sabem. 

É também o que a empresa sabe, reunidos de fontes internas ou externas 

durante anos, até mesmo décadas. 

FLEURY (2001) É um ativo fluido, mas importante ativo corporativo que necessita de 

gerenciamento. 

Nonaka e Takeuchi (1997) Ao contrário da informação, se refere a crenças e compromissos, ou seja, 

o conhecimento é uma função de uma atitude, perspectiva ou intenção 

específica. 

Angeloni (2002) É um agrupamento articulado de informações por meio da legitimação 

empírica, cognitiva e emocional. 

Fonte: Proposto pela autora com base em Oliveira (2011). 

Dentre as formas para se chegar ao conhecimento encontra-se conversão da 

informação em conhecimento, que acontece através dos processos de comparação, 

consequência, conexões e conversação. Nessa linha de raciocínio Davenport e Prusak 

(1998), Angeloni (2003) acordam que o conhecimento é uma associação de informações 

se que fundem, por meio de relações críticas e de adição de valor, as dimensões 

empírica, cognitiva e emocional. Ainda Nonaka e Takeuchi (1997) sustentam duas 

principais abordagens para a compreensão do conhecimento, o racionalismo e o 

empirismo.  

Essas duas principais correntes da filosofia ocidental se distinguem 

principalmente em dois pontos cruciais: o primeiro é a constituição da verdadeira fonte 

do conhecimento, e segundo é o método pelo qual se obtém conhecimento (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997).  
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Desenvolvida por Nonaka e Takeuchi (1997) o conceito ramificado em duas 

dimensões: ontológica a epistemológica. Conforme Nonaka e Takeuchi (2008), “para 

criar conhecimento, as organizações de negócios devem favorecer o comprometimento 

de seus colaboradores, formulando uma intenção organizacional e propondo a eles”. A 

seguir o modelo proposto pelos autores conforme a Figura 1: 

 

Figura 1 - Espiral da criação do conhecimento organizacional. 

 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008). 

 

Conforme Figura 1, na dimensão epistemológica, são apresentadas duas vertentes 

que passam pelo conhecimento explícito com modos de conversão do conhecimento 

através da socialização e externalização e tácitas através da internalização e 

combinação. Enquanto na dimensão ontológica o nível do conhecimento parte do 

conhecimento individual, de grupo, da organização a interorganização (NONAKA, 

2008). 

De acordo com Nonaka (1997, p.1 O), a criação do conhecimento permeia os 

seguintes aspectos:  

Criar novos conhecimentos significa quase que literalmente, recriar a 

organização e todas dentro dela em um processo contínuo de auto renovação 

organizacional e pessoal. [ ... ] trata-se de abordagem que coloca a criação de 

conhecimento exatamente no cerne da estratégia de recursos humanos da 
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empresa. [ ... ] e como o conhecimento de um indivíduo transforma em 

conhecimento organizacional valioso para a empresa como um todo. A 

conversão de conhecimento individual em recurso disponível para outras 

pessoas é atividade central da empresa criadora de conhecimento. Esse 

processo de transformação ocorre continuamente em todos os níveis da 

organização. 

 Para a compreensão entre os termos e as diferenças usualmente relacionadas às 

variações do conceito de conhecimento, alguns exemplos que distinguem dados, 

informação e conhecimento, conforme demonstrado no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 - Diferenças entre dado, Informação e Conhecimento. 

Dados Informação Conhecimento 

Simples observações sobre o 

estado do mundo; 

Facilmente estruturado; 

Facilmente obtido por 

máquinas; 

Frequentemente quantificado; 

Facilmente transferível. 
 

Dados dotados de 
Relevância e propósito; 
Requer unidade de análise; 
Exige consenso em relação 
ao significado; 
Exige necessariamente a 
mediação humana. 

 

Informação valiosa da 
mente humana; 
Inclui reflexão, síntese, 
contexto; 
De difícil estruturação; 
Frequentemente tácito; 
De difícil transferência. 

 

Fonte: Adaptado com base em Davenport e Prusak (1998, p. 18). 

 

 Esses conceitos dispostos em um sentido ordenado, em que os dados são fatos 

que se tornam informação, se forem combinados em uma estrutura compreensível; 

enquanto a informação torna-se conhecimento quando empregada em determinada 

situação, sendo utilizada para fazer prognósticos. Uma informação é convertida em 

conhecimento quando um indivíduo consegue conectá-la a outras informações, 

avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto específico (SILVA, 

2004 apud TUOMI, 1999). 

A diversidade de definições e abordagens sobre gestão do conhecimento, atenta 

para a questão da demarcação das áreas nas quais é requisitada. Dessa maneira, é de 

grande valor a observação a respeito sobre a gama dos conceitos, que ressalta o âmbito 

das organizações e instituições, abrangendo principalmente, o conhecimento e a 

conjuntura organizacional. O encadeamento dos processos que envolvem o 

conhecimento será revisado através da abordagem de conceitos no tópico a seguir.  

2.1.2. Gestão do Conhecimento 

Para Costa (2014), a gestão do conhecimento é a competência desenvolvida pelas 

organizações de buscar na sociedade, organizações, especialmente as que lidam com o 

conhecimento e, trazer para a organização, distribuir, criar, recompensar e reter 
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conhecimento relacionado à sua competência essencial (apud BRITO, 2008). Em 

Davenport e Prusak (1998), a gestão do conhecimento é dimensionada em quatro etapas 

contínuas: acesso (mercados de conhecimento), geração (aquisição, aluguel, recursos 

dirigidos, fusões, adaptação e redes de conhecimento), incorporação (através da 

codificação, que converte o conhecimento para formatos acessíveis e aplicáveis) e 

transferência (contratar pessoas perspicazes e deixar que elas conversem entre si). 

Existem várias formas de abordagens teóricas para a gestão do conhecimento, pois 

diversos autores ao longo do tempo tiveram diferentes contribuições na construção 

desse processo compilado por Brito, Oliveira e Castro (2012). Conforme exposto no 

Quadro 3 a seguir: 

Quadro 3 - Modelos de gestão do conhecimento e seus componentes. 

Autor Modelo Componentes do Modelo Essência  

Nonaka e 

Takeuchi 

(1997) 
 

Criação do 

conhecimento 

(espiral) 

Criação do conhecimento 

organizacional a partir de 

quatro processos: 

socialização, externalização, 

combinação e internalização. 

O processo de criação do 

conhecimento organizacional voltado 

para o desenvolvimento de produtos 

e serviços. 

Sveiby (1998) Ativos 

intangíveis 

Gestão do Conhecimento 

como um ativo para os 

negócios e organização. 

Aprendizagem organizacional a 

partir da transferência de 

conhecimento, competência do 

funcionário, melhoria das estruturas 

internas e externas. 

Davenport e 

Prusak (1998) 

Geração do 

conhecimento 

Geração do conhecimento 

por aquisição ou por 

desenvolvimento. 

Conjunto de quatro etapas: geração 

de conhecimento de forma 

consciente e intencional; codificação 

e coordenação de conhecimento; 

transferência de conhecimento e 

utilização para provocar mudanças. 

Stewart (1998) Capital 

intelectual 

como fator de 

sucesso. 

Aquisição, desenvolvimento, 

remodelação de capital 

intelectual. 

Como descobrir, gerenciar e 

desenvolver o capital intelectual por 

meio da simulação. 

Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka 

(2001) 

Facilitação da 

criação do 

conhecimento 

Recursos humanos, 

motivação de funcionários, 

treinamentos, qualidade, 

trabalho em equipe. 

Proporcionar uma atmosfera para o 

aprendizado e a disseminação de 

informações através de condições 

capacitadoras. 

Terra (2005) Sete 

dimensões da 

Gestão do 

Conhecimento 

Elementos construtivos: 

metas, identificação, 

desenvolvimento, 

compartilhamento.  

Avaliação da Gestão do 

Conhecimento considerando-se as 

dimensões da prática gerencial. 

Bukowitz e 

Williams 

(2002) 

Diagnóstico 

da Gestão do 

Conhecimento 

Diagnóstico da Gestão do 

Conhecimento em dois 

processos: Tático e 

Estratégico.  

Estruturação dos processos de 

Gestão do Conhecimento com base 

no diagnóstico 

Choo (2003) Criação do 

significado na 

organização 

do 

conhecimento. 

Mudança ecológica, 

interpretação, seleção e 

retenção. 

Como as organizações usam a 

informação para criar significado, 

construir conhecimento e tomar 

decisões. 

Fonte: Proposto com base em Costa (2014), apud Brito, Oliveira e Castro (2012). 
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 A estruturação do processo de gestão do conhecimento segue dois cursos de 

atividades que ocorrem simultaneamente nas organizações, como representado na 

Figura 2: (1) O Tático – que é a utilização de conhecimento no dia-a-dia para responder 

às demandas ou às oportunidades do mercado e o (2) Estratégico – que a meta é o 

alinhamento da estratégia de conhecimento da organização com a estratégia geral dos 

negócios proposto por (BUKOWITZ E WILLIAMS, 2002). 

 

Figura 2 - Estruturação do processo de gestão do conhecimento. 

 
Fonte: Adaptado com base em Bukowitz e Williams (2002), para o estudo. 

 

De acordo com Bukowitz e Williams (2002), o lado tático do processo de gestão 

do conhecimento engloba quatro passos básicos: obtenha, utilize, aprenda e contribua. 

O obter e utilizar são os dois processos mais comuns para as organizações, uma vez que 

a obtenção se define pela busca, por parte dos trabalhadores, das informações 

necessárias para depois utilizá-las na resolução de problemas, tomadas de decisão ou 

criação de novos produtos e serviços (COSTA, 2014). 

Dessa forma, a gestão do conhecimento está associada à própria evolução da 

teoria organizacional e depende de uma análise profunda da relação entre as seguintes 

variáveis: ambiente econômico e social, evolução tecnológica, lógica organizacional e 

concepções sobre a natureza humana (TERRA, 2000).  
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Desse modo, a gestão do conhecimento exige a inovação através de novos 

modelos organizacionais o que envolve: estruturas, processos e sistemas gerenciais, 

novos atores quanto ao lugar da capacidade intelectual, e uma gestão disposta a 

enfrentar ativamente as metas referentes ao processo de reinventar a organização 

(FLEURY, 2001).  

 

2.2. Aprendizagem Organizacional 

 

O termo aprendizagem organizacional representa como ideia central a forma 

como as organizações e instituições aprendem, como a organização se relaciona com o 

meio e dele retira aos dados e informações que absorve, com o objetivo de se manter em 

constante desenvolvimento, agregando vantagens competitivas (MIURA, INOCENTE e 

COMIN, 2011). 

O processo de aprendizagem em uma organização envolve a elaboração de novos 

mapas cognitivos, que possibilitem compreender melhor o que está ocorrendo em seu 

ambiente externo e interno, somados a definição de novos comportamentos, que 

comprovam a efetividade e aplicabilidade do aprendizado (FLEURY E FLEURY, 

1997). 

Dessa maneira, faz-se relevante uma revisão de conceitos sobre o tema 

instrumento desta pesquisa, devido sua abrangência em diversas áreas. A seguir as 

contribuições de diversos autores para o estudo sobre aprendizagem organizacional, 

descritas no Quadro 4: 

Quadro 4 - Conceitos sobre aprendizagem organizacional. 

(continua) 

Autores Conceitos 

Argyris e Schön (1978) Definem a aprendizagem organizacional como o processo individual e 

coletivo de investigação (identificação e análise) pelo qual as teorias em uso 

organizacionais são construídas e modificadas.  

Argyris e Schön (1996) Abordam a aprendizagem organizacional como processo de detecção de 

falhas, seguido de análise para correção de rumo. 

Daft e Weick (1984) Propõem uma visão da organização como sistemas de interpretação e 

estavam particularmente interessados em como as organizações interpretam 

o ambiente. Nessa visão, a interpretação é entendida como o processo 

organizacional no qual seus membros explicam o que é feito, descrevem o 

que aprenderam e solucionam problemas para decidir como continuar 

fazendo. 

Levitt e March (1988) Afirmam que as organizações codificam, armazenam, retêm e transferem 

lições de sua história, independente da rotatividade de pessoal e da passagem 

do tempo.  
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Quadro 4 - Conceitos sobre aprendizagem organizacional. 

 (conclusão) 

Autores Conceitos 

Fiol e Lyles (1985) Definiram a aprendizagem organizacional como o desenvolvimento de 

ideias, conhecimento e associações entre ações passadas, a efetividade dessas 

ações e ações futuras. Ao contrário dos indivíduos, as organizações 

desenvolvem e mantêm sistemas de aprendizagem que não apenas 

influenciam seus membros, mas, também, transferem-se no tempo pelas 

normas e histórias organizacionais. 

Fleury e Oliveira (2002) A aprendizagem organizacional ocorre nos níveis individual, grupal e 

organizacional; este último ocorre quando o processo de aprendizagem 

individual, compartilhado com o grupo, se torna institucionalizado.  

Oswick, Fleming e 

Hanlon (2011) 

Propõem uma construção teórica contrabalançada por um processo de uma 

mescla conceitual de mão dupla, envolvendo pensamento dissonante, sem 

analogias e com raciocínio contrafactual, para o desenvolvimento de teorias 

organizacionais novas e radicais.  

 

Vygotsky (1989) A aprendizagem pode ser definida como o processo pelo qual o indivíduo se 

apropria de informações, habilidades, atitudes e valores, a partir de seu 

contato com a realidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas. 

Fonte: Adaptado com base em Nogueira e Odelius (2015). 

Ainda de acordo com Nogueira e Odelius (2015), a estrutura conceitual a respeito 

de aprendizagem organizacional baseia-se em uma gama de análises em diversos níveis, 

que abrange a princípio, aquisição de três pilares essenciais para sua construção: 

conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs); sua transferência para a organização 

ocorre através de sua aplicabilidade de acordo com as necessidades organizacionais.  Na 

aprendizagem organizacional o conhecimento angariado por indivíduos é incorporado a 

determinados aspectos da organização, como sistemas, estruturas, processos, estratégias, 

culturas, práticas estabelecidas e ambientes (apud CROSSAN; BONTIS, & 

HULLAND, 2002; CROSSAN; MAURER, & WHITE, 2011). Como se observa no 

Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5 - Aprendizagem em três níveis organizacionais. 

Nível Processo Inputs 

Indivíduo Intuição Experiências, imagens, metáforas; 

Grupo Interpretação Linguagem, mapas cognitivos, diálogo; 

 Integração Entendimento compartilhado, sistemas interativos. 

Organização Institucionalização  

 

Fonte: Adaptado com base em Crossan, Lane e White (1999). 

A aprendizagem individual não pode ser considerada como aprendizagem 

organizacional, entretanto não haverá aprendizagem organizacional sem a aprendizagem 
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individual (SENGE, 2012). Por este viés pondera Simon (1969), que a aprendizagem 

organizacional vem para o crescimento de resoluções de problemas organizacionais por 

indivíduos, que têm impacto nos elementos estruturais e nos resultados da organização 

ou instituição. 

Para Terra (2000), o conjunto de atividades que abrange as demandas e 

características do ambiente, atendo-se também às necessidades, tanto individuais como 

coletivas, com a intenção de incorporá-las nos processos de aprendizagem de modo 

apropriado. Nesse seguimento de raciocínio o autor diz que a gestão do conhecimento 

pretende à aquisição, organização e comunicação, por parte dos colaboradores da 

organização, de dois tipos de conhecimentos que são preconizados por Nonaka e 

Takeuchi (1997): tácito e explícito, que será mais bem explanado no sub tópico 

Aprendizagem Organizacional Coletiva. 

2.2.1. Aprendizagem Organizacional ao Nível Individual 

A criação do conhecimento e a aprendizagem organizacional passam pela 

mediação do processo de aprendizagem individual, pois estão em todos os processos 

intrinsecamente relacionados ao conhecimento no meio organizacional ou institucional.  

Em seu ensaio Campos (2001) sugere que o aprendizado considerado 

revolucionário acontece no contexto individual e organizacional, exigindo competências 

de criatividade, aprendizagem e inovação, no processo de transformação entre a grande 

demanda pelo equilíbrio. 

Conforme defendida por Nonaka e Takeuchi (1997), propõe um processo de 

aprendizagem individual em que o aprendizado seja resultado de reflexão, de 

criatividade, de arguição, sendo assim de natureza construtivista. Para dentro dessa 

perspectiva a aprendizagem é revista como um processo de criação do conhecimento 

pela mudança da experiência do indivíduo sugerido por apud Baker, Jensen e Kolb 

(2002) e se transmuta em aprendizado organizacional.  

Em face dessas demandas, é possível avaliar as peculiaridades da criação do 

conhecimento sob o ponto de vista dos questionamentos tradicional-comportamental e 

construtivista, envolvendo tanto condições capacitadoras como o sistema de conversão, 

embasadas pelos autores Mizukami (1986) e Nonaka e Takeuchi (1997), como 

demonstrado no Quadro 6 a seguir: 
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Quadro 6 - Sistema de conversão das condições capacitadoras. 

Sistema Abordagem Tradicional/ 

Comportamentalista 

Abordagem Construtivista 

Socialização:  

Tácito para Tácito 

(Compartilhamento) 

Não é preciso usar a linguagem ex;  

Aprendizes e seus mestres; observação, 

imitação prática. 

Compartilhamento de 

experiências. 

Externalização:  

Tácito para Explícito 

(Criação Conceitos) 

 Articulação do conhecimento 

tácito. - processo de criação de 

conhecimento, expresso em 

metáforas, analogias, conceitos, 

hipóteses ou modelos. 

Combinação:  

Explícito para 

Explícito 

 Sistematização de conceitos em um 

sistema de conhecimento; combina 

conjuntos diferentes de conhecimento 

explícito; encontrada na educação e nos 

treinamentos formais. 

Novo conhecimento através da 

combinação e interação de 

conceitos intermediários 

(conceito de produto, por 

exemplo) a conceitos principais 

(visão da empresa, por exemplo). 

Internalização: 

Explícito para Tácito 

Incorporação do conhecimento explícito 

no tácito;  

Intimamente relacionada ao aprender 

fazendo, sob a forma de modelos mentais 

ou know-how técnico compartilhado, e é 

preciso que o conhecimento seja 

verbalizado, diagramado e documentado 

(manuais, documentos, histórias orais). 

Expansão do escopo da 

experiência prática é essencial 

para a internalização. 

Fonte: Adaptado com base em Mizukami (1986) e Nonaka e Takeuchi (1997). 

Como observam Tamayo e Borges (2001), as organizações enfrentam três 

exigências essenciais: a necessidade de concatenar os interesses individuais e os do 

grupo, uma vez que a relação entre indivíduo e grupo é essencial; o estabelecimento de 

uma estrutura que sustente o alcance das metas e objetivos da organização ou 

instituição. 

2.2.2. Aprendizagem Organizacional Coletiva 

A aprendizagem organizacional ocorre nos níveis individual, grupal e 

organizacional; este último ocorre quando o processo de aprendizagem individual, 

compartilhado com o grupo, torna-se institucionalizado (FLEURY & OLIVEIRA, 

2002). Dessa forma torna-se possível o começo da mudança de antigos padrões, hábitos 

ou cultura institucional, o que permite futuramente o compartilhamento da 

aprendizagem. 

O histórico organizacional ou corporativo compõe-se de ideias criativas, da 

análise de falhas e sucessos, das experiências diárias etc. (HEIJST et al., 1997), cujos 

fundamentos, habilidades e princípios mantêm-se e são transmitidos principalmente por 

meio de conhecimentos tácitos (MOORMAN & MINER, 1998; CROSS & BAIRD, 
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2000), notando que podem ser parcialmente registrados e, portanto, convertidos em 

conhecimentos explícitos os procedimentos, regras e recomendações resultantes deste 

histórico (SOLTERO, 1997). 

Somado ao ponto de vista dos autores supracitados, o modelo de criação do 

conhecimento, conforme proposto por Nonaka e Takeuchi (1997), está fundamentado na 

interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Sob essa perspectiva 

a organização deve ser capaz de captar, armazenar e transmitir o novo conhecimento 

organizacional criado a partir da transformação do conhecimento tácito (pessoal e 

informal) em conhecimento explícito (formal e sistemático).  

Nesse sentido, Nonaka e Konno (1998) descrevem a criação do conhecimento na 

empresa como o produto de transformações cíclicas do conhecimento que geram novos 

conhecimentos, englobando: (1) socialização; (2) externalização; (3) combinação; e a 

(4) internalização. Este ciclo é denominado “Espiral do Conhecimento”. Como 

demonstrado a seguir na Figura 3. 

Figura 3 - Espiral do conhecimento. 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008). 
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A preocupação inerente ao compartilhamento de conhecimentos, a criação e o 

favorecimento de ambientes que estimulem a criatividade, com a colaboração de 

momentos para trocas mais dinâmicas de conhecimentos, sejam eles tácitos ou 

explícitos, sempre de forma articulada, intencional, sistematizada e criativa, como uma 

espiral em movimentos amplos irrestritos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

Com base nas quatro formas de criação do conhecimento, é possível ter noção e 

compreender de maneira mais clara a Espiral do Conhecimento, explícito na Figura 3, 

com a demonstração do Quadro 7 a seguir: 

Quadro 7 - Descrição da espiral do conhecimento. 

Modos de Conversão Conteúdo Características Como 

Socialização Conhecimento 

compartilhado 

Modelos Mentais, 

Habilidades técnicas e 

experiências 

compartilhadas. 

Observação, 

Prática, 

Imitação. 

Externalização Conhecimento 

Conceitual 

Gerado por meio de 

metáforas, analogias e 

hipóteses. 

Diálogo 

Reflexão coletiva. 

Combinação Conhecimento 

Sistêmico 

Criação de Protótipos e 

tecnologias. 

Educação 

Treinamento formal 

Internalização Conhecimento 

Operacional 

 

 

 

Utilização de novos 

produtos e 

gerenciamento de 

produtos e projetos 

Ler 

Ouvir 

Fonte: Proposto com base em Nonaka 2007; Nonaka & Takeuchi 2008. 

 

Dessa maneira, um dos facilitadores para o trabalho com o formato explícito do 

conhecimento é a capacidade de construção, ou seja, a parte do histórico organizacional 

que contém apenas o conhecimento explícito, significando registrar apropriadamente 

uma determinada vivência, os erros relacionados e as soluções aplicadas para correção e 

aperfeiçoamento de processos organizacionais ou institucionais (NONAKA & 

TAKEUCHI, 2008). 

 2.3. Compartilhamento do Conhecimento 

Para Davenport e Prusak (1998), conversar é a maneira pela qual os colaboradores 

descobrem aquilo que sabem, compartilham com os seus colegas e criam conhecimento 

novo para organização. Nonaka e Takeuchi (1997) corroboram com este pensamento ao 

relatar que para transmitir conhecimento o indivíduo deve dividi-lo com outros.  

Dessa maneira a institucionalização é o recurso de incorporação da aprendizagem 

do indivíduo ou do grupo na organização. Isso ocorre geralmente por meio de normas, 
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manuais, rotinas ou estruturas adotadas no nível organizacional (CROSSAN, LANE e 

WHITE, 1999). 

Importante ressaltar que o conhecimento que não é compartilhado, colocado em 

movimento de conversão, fica degradado perdendo dessa maneira seu valor, portanto há 

necessidade constante de transformação do conhecimento através do compartilhamento 

(TERRA, 2001). 

Desse modo a melhor forma de transferir conhecimento numa organização de 

maneira eficiente é contatar pessoas perspicazes e incentivar a troca mútua de 

conhecimentos (apud LOUREIRO, 2003). 

Tendo como base as Conversões do Conhecimento, (Nonaka & Takeuchi 2008) 

listam o que chamam que Condições Capacitadoras o que habilita o indivíduo ao 

processo de compartilhar conhecimento de forma mais exata e segura, como demonstra 

o Quadro 8 a seguir: 

Quadro 8 - Condições capacitadoras para a conversão do conhecimento. 

Intenção Autonomia Flutuação e 

Caos Criativo 

Redundância Variedade de 

requisitos 
Aspiração da 

organização às 

metas, por 

meio de 

esforços de 

estratégia no 

ambiente 

organizacional

. Busca a 

criação do 

sentimento de 

comprometime

nto entre os 

colaboradores. 
 

A autonomia 
permite 
aumentar as 
possibilidad
es 
inesperadas, 
bem como 
eleva a 
possibilidad
e de cada 
funcionário 
criar seus 
conheciment
os. e sua 
disseminaçã
o. 

  
 

Estimulam a 
interação 
entre a 
organização 
e o ambiente 
externo; 
ordem sem 
um padrão 
definido, 
desconstruç
ão de 
hábitos, 
rotinas e 
procediment
os.  

  
 

Existência de 
informações 
que vão além 
das exigidas 
imediatamente
, para que o 
compartilhame
nto com outros 
indivíduos, 
seja 
acelerando 
com o 
processo de 
criação de 
conhecimento. 

  

A 
variedade 
de 
requisitos, 
para a 
combinaçã
o de 
informaçõ
es de 
forma 
diferencia
da, 
oferecer 
igual 
acesso à, 
para lidar 
com os 
desafios 
apresenta
dos pelo 
ambiente 
externo. 

  

Fonte: Adaptado para o estudo com base em Nonaka e Takeuchi (2008). 
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2.4. Comprometimento com a Aprendizagem 

O comprometimento com a aprendizagem organizacional está intrinsecamente 

atrelado à gestão do conhecimento, assim como a gestão do conhecimento está para o 

desenvolvimento de competências que gerem a disseminação do conhecimento. 

Dentro da perspectiva de Kolb (1971), o desenvolvimento do ciclo de 

aprendizagem fundamentado na vivência, propicia uma visão técnica da aprendizagem e 

da formação de competências, acentuando a importância da ação e da reflexão num 

processo contínuo que objetiva equilibrá-las. Argyris (1992), por sua vez, reflete sobre a 

discussão da carência existente entre a teoria e a prática. Nesse quesito, ressalta-se a 

necessidade de tratar as competências como práticas observadas no ambiente 

organizacional.  

 Senge (1999) sugere que o caminho a ser traçado pelas organizações deve 

acontecer na forma de um processo contínuo de desenvolver capacidades e habilidades 

individuais, que criarão um futuro concreto de renovações sustentáveis. Esse percurso 

deve ser pautado numa constante percepção e constante avaliação de procedimentos e 

ações, para a formação de novas crenças premissas e consequentemente, competências. 

Para a viabilidade e concretização desse processo as organizações têm que ser capazes 

de elaborar, acrescentar e ordenar novos procedimentos, regras, modificar costumes, em 

resumo promover uma reciclagem e reestruturação global dentro da organização 

(SENGE, 1999).  

Ao transformar a aprendizagem em recursos e habilidades característicos da 

organização, especificamente as competências essenciais, representa o 

comprometimento dos ativos que ajudam a construir sua estratégia (COSTA 2014). 

Angeloni (2002) propõe um modelo de três dimensões para explicar a organização 

do conhecimento e sua gestão que são inerentes ao comprometimento com a 

aprendizagem, conforme demonstrado no Quadro 9 a seguir: 
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Quadro 9 - Modelo de três dimensões. 

Origem Função 

 

 

Infraestrutura 

Organizacional 

Favorece a readaptação e participação dos colaboradores com a 

visão do todo, criando meios para a utilização do conhecimento; 

Fundamentada na cultura organizacional, considerando o modelo 

holístico, o estilo gerencial da era do conhecimento e o desenho da 

estrutura organizacional. 

 

Pessoas 

Como criadoras do conhecimento e objetivos comuns;  

Compreende a aprendizagem organizacional, os modelos mentais, a 

criatividade, inovação e intuição. 

 

Tecnologias 

Funcionam primordialmente como canais de comunicação do 

conhecimento; 

Nesta dimensão destacam-se as redes como apoio a gestão do 

conhecimento. 

Fonte: Proposto para o estudo com base em Costa (2014). 

  

Para Costa (2014), as novas e diversas formas de afiliar conhecimento ao ativo 

intangível da organização, têm se apresentado como exemplo de comprometimento com 

a aprendizagem organizacional. Nessa linha de pensamento Vergara (2000) observa que 

se devem prevenir as organizações para que os critérios de orientação para formação, 

não se tornem apenas utilitários, mas que, conforme Schön (2000) sejam capazes de 

formar para o intangível, o que se apresenta como um desafio contemporâneo. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Nesta seção serão apresentadas as fases da pesquisa, classificação da pesquisa, 

universo e população da pesquisa, procedimentos e técnicas de coleta de dados, e a 

caracterização do Instituto Federal de Rondônia IFRO, órgão instrumento do estudo. 

 

3.1 Etapas da Pesquisa 

 Com o intuito de explorar e detalhar o tema, primeiramente ocorreu à revisão de 

diversas fontes bibliográficas, tais como: livros, revistas, artigos científicos, internet, 

dicionários e outros; dentro dessa perspectiva. Segundo Gil (2002), as produções 

científicas só serão desenvolvidas de maneira efetiva mediante o concurso dos 

conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. Todos esses critérios são a forma de precaver distorções 

entre teorias já comprovadas e coibir a possibilidade de subestimar o conhecimento.  

Para o desenvolvimento da pesquisa considerou-se uma abordagem quantitativa 

de natureza exploratória, que de acordo com Silva e Meneses (2001, p.20) este tipo de 

pesquisa leva em conta tudo aquilo que “pode ser quantificável, o que significa traduzir 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”, requerendo o uso 

de recursos e de técnicas estatísticas. Dessa forma, o método quantitativo contribuiu 

para traduzir as informações coletadas, contribuindo assim para conhecer a relação entre 

os níveis nos quais ocorre o processo de aprendizagem, bem como, a relação entres 

estes os mesmo (CORREIA, 2012). 

Outra etapa da pesquisa ocorreu a partir de uma visita ao Instituto de Pesquisa e 

Tecnologia de Rondônia IFRO Campus Calama, onde foi encaminhada ao Diretor de 

Ensino uma carta de apresentação (ANEXO I) da pesquisadora e suas intenções, por 

parte do orientador da pesquisa.  

Quando autorizado o estudo, foram levantados os dados iniciais da empresa, 

como sua estrutura organizacional. Dessa forma foi possível realizar a pesquisa de 

campo
1
 e conhecer a opinião dos servidores do Instituto de Ciência e Tecnologia 

Federal de Rondônia IFRO em relação aos objetivos traçados. Esta etapa ocorreu no 

                                                           
1A pesquisa de campo para Gonçalves (2001), é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 
diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro mais direto.  



30 
 

período de março de 2016 a maio de 2016. A tabulação e análise dos dados ocorreram 

no período de outubro a novembro de 2017. 

3.2. Classificação da Pesquisa 

 

Com a finalidade de estudar e conhecer o verdadeiro cenário, e promover o 

enfrentamento do processo da aprendizagem organizacional e da teoria na prática, 

executou-se um estudo de caso, que é compreendido através de uma investigação 

sistemática de uma instância específica (NISBET; WALTT, 1978; apud ANDRÉ, 

1984). Ainda sobre o assunto Yin (2010, p. 24), diz que não existe fórmula ou 

procedimento adequado para a escolha desta modalidade de pesquisa cientifica. O autor 

cita que: 

A escolha depende em grande parte de sua questão de pesquisa. Quanto mais 

suas questões procuram explicar alguma circunstância presente (por exemplo, 

“como” ou “por que” algum fenômeno social funciona), mais o método do 

estudo de caso será relevante. O método também é relevante quando suas 

questões exigirem uma descrição ampla e “profunda” de algum fenômeno 

social. 

 

Conforme citam Lakatos e Marconi (1991, p. 15), pesquisar é compreendido 

como “averiguar algo de forma minuciosa, é investigar”. Nesse sentido o significado do 

termo investigação envolve várias definições principalmente no campo do 

conhecimento. Todavia o ponto de partida da pesquisa reside no problema que deverá se 

definir, avaliar, analisar uma solução para depois ser tentada sua aplicabilidade 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p.15). 

Sob a ótica da língua portuguesa, pesquisa é entendida como “ação de pesquisar, 

busca, investigação; trabalho científico que registra os resultados de uma investigação” 

(BORBA, 2004, p. 1.067). 

A pesquisa teve aspecto quantitativo com tratamento exploratório, que sob o 

ponto de vista de Silva e Meneses (2001, p.20) este tipo de pesquisa leva em conta tudo 

aquilo que “pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e 

informações para classificá-las e analisá-las”, requerendo o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas. Dessa forma, o método quantitativo contribuiu para traduzir as 

informações coletadas, contribuindo assim para conhecer a relação entre os níveis nos 

quais ocorre o processo de aprendizagem, bem como, a relação entres estes os mesmo. 
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A pesquisa ou estudo exploratório tem por objetivo “aumentar a compreensão de 

um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de pesquisa ainda não 

perfeitamente delineado”.  

Conforme a opinião de Severino (2007, p. 123-4): 

 

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto. Na verdade ela é uma preparação 

para a pesquisa explicativa. 

 
 A pesquisa promovida teve como intenção investigar o processo de aprendizagem 

organizacional dos servidores e como acontece o compartilhamento do conhecimento 

dentro do Instituto Federal de Rondônia IFRO. 

 

3.3. Universo e População da Pesquisa 

 

O órgão pesquisado foi o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia 

IFRO Campus Calama, localizado na cidade de Porto Velho. A população desta análise 

foi constituída por 18 (dezoito) servidores, de acordo com a descrição a seguir: 

 2 Diretores; 

  2 Chefes de Departamento; 

  3 Coordenadores; 

 6 Professores.    

 1 Supervisor; 

  1 Técnico; 

  1 Tecnólogo; 

  2 Auxiliares; 

 

3.4. Procedimentos e Técnicas de Coleta de Dados 

 

A técnica utilizada para coletar os dados no Instituto Federal de Rondônia foi à do 

questionário (ANEXO II). Teve como objetivo estudar a opinião dos entrevistados, que 

de acordo com (MALHOTRA, 2006), a pesquisa quantitativa é uma “metodologia (...) 
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que procura quantificar os dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise 

estatística”. 

O questionário é um instrumento desenvolvido cientificamente, composto de um 

conjunto de perguntas ordenadas de acordo com um critério predeterminado, que deve 

ser respondido sem a presença do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 1999). O 

questionário foi empregado como instrumento para mapear o processo de 

aprendizagem, compartilhamento e comprometimento, possuindo um total de 48 

(quarenta e oito) perguntas. Sendo 37 (trinta e sete) afirmativas fechadas e 3 (três) 

perguntas abertas, todas relacionadas com a aprendizagem, e oito para se traçar o perfil 

dos pesquisados.   

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário validado por 

CORREIA, Geisa Elaine Torres de Souza, no trabalho O Processo de Aprendizagem 

Organizacional: Um Estudo de Caso na Regional de Transmissão de Rondônia das 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A – Eletronorte, 2012. A mesma se baseou sua 

pesquisa nos trabalho de Isidro Filho (2006), Oliveira/2006 e Filho/2006. Setenta por 

cento dos questionários distribuídos foram respondidos, porém, 2 (dois) dos 

pesquisados não responderam a 2 (duas) questões do perfil e 12 (doze) não responderam 

as perguntas abertas. 

A estrutura do questionário foi formada a partir dos níveis que ocorre o processo 

de aprendizagem e o seu compartilhamento. Dessa forma foi composto por cinco 

grupos: individual, coletivo, organizacional, compartilhamento do conhecimento e 

comprometimento com o aprendizado. E, para medição das opiniões foi utilizada a 

escala de Likert. 

Lakatos e Marconi (2009) recomendam o uso da escala de Likert para elaboração 

de um grande número de proposições consideradas importantes em relação a atitudes ou 

opiniões, que tenham relação direta ou indireta com o objetivo a ser estudado. Estas 

proposições são apresentadas a certo número de pessoas que indicarão suas reações, 

anotando os valores que correspondam com o seu grau de concordância ou 

discordância. 
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Para cada uma das questões, o pesquisado possuía a opção de marcar um “x” sua 

percepção em relação ao seu grau de concordância ou discordância. Conforme 

instruções demonstradas no Quadro 10 abaixo. 

Quadro 10 - Características do grau de concordância dos entrevistados. 

 

Discordo 

Totalmente 

 

Discordo 

 

Concordo 

Parcialmente 

 

Concordo  

 

Concordo 

Totalmente 

1 2 3 4 5 

Fonte: Elaborado por Correia (2012). 

 

Para a confiabilidade do instrumento utilizou-se do coeficiente Alfa de 

Cronbach, que verifica sua consistência interna. Este índice varia de 0 a 1, e quanto 

menor for a “soma das variâncias dos itens relativamente à variância total dos sujeitos, 

mais o coeficiente se aproxima de 1, significando que mais consistente e, 

consequentemente, mais fiável é o instrumento” (MAROCO e GARCIA-MARQUES, 

2006). O teste de confiabilidade é um requisito essencial para um instrumento de 

medição. Neste caso específico, a testagem do instrumento apresentou um índice 0,900
2
 

que se julga como excelente, conforme demonstrado na Tabela 1 abaixo, enfatiza-se que 

a análise do instrumento mostrou-se consistente e confiável para atender os objetivos 

dessa pesquisa. 

 

Tabela 1 - Análise da consistência interna do instrumento por Alpha de Cronbach. 

ANÁLISE POR PARTES do QUESTIONÁRIO Alpha Cronbach  N de itens 

Geral 0,900 37 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.5. O Instituto de Educação Ciência e Tecnologia Federal de Rondônia IFRO, 

Campus Calama. 

 

                                                           
2Utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, para efetuar o cálculo do índice. 
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Através do resumo das informações descritas no site do IFRO, e nas visitas 

realizadas, este tópico permitirá saber, de maneira concisa, sobre os mecanismos 

organizacionais.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO, 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação - MEC, foi criado através da Lei 

Nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A referida lei reorganizou a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas Escolas Técnicas, 

Agrotécnicas e CEFET’s, transformando-os em Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. 

O IFRO é uma instituição especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica atuando também na educação básica e superior, na pesquisa e no 

desenvolvimento de produtos e serviços em estreita articulação com a sociedade. 

Territorialmente, o Instituto Federal de Rondônia está presente em vários 

municípios do estado, ofertando Educação presencial em 08 (oito) campus presenciais e 

Educação à Distância, além dos 25 Polos já atendidos, o IFRO formalizou termo de 

cooperação com o Governo do Estado para o atendimento de mais 176 polos de EaD. 

(Site IFRO).  

A seguir para uma visualização da estrutura administrativa, apresenta-se o 

organograma do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO, Campus 

Calama, conforme Figura 4: 
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Figura 4 - Organograma do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Calama. 

Fonte: Cedido para o estudo pela Direção do IFRO. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico é apresentada a análise dos dados compilados durante a pesquisa e 

interpretação dos resultados dos entrevistados no Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia Federal de Rondônia IFRO Campus Calama. 

 

4.1. Perfil dos Pesquisados 

Neste subtópico são expostos os dados referentes ao perfil dos entrevistados. 

Esse perfil está estruturado em relação ao Sexo, Estado Civil, Cargo/Função, Idade, 

Grau de Formação, Área de Formação, Tempo de Instituição, e Tempo ocupando o 

cargo ou função. 

No Campus Unidade Calama do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de 

Rondônia foram entrevistados um total de 18 (dezoito) servidores, divididos entre 11 

(onze) do sexo masculino e 7 (sete) do sexo feminino, com faixa etária entre 23 (vinte e 

três) e 59 (cinquenta e nove) anos, apenas um pesquisado, do sexo feminino, não 

respondeu a este quesito. Desse contingente total nove (nove) se declararam casados o 

equivalente a 50%, 2 (duas) pessoas declararam união estável, 2 (duas) pessoas do sexo 

feminino se declararam divorciadas, o restante entre 3 (três) do sexo masculino e duas 

(2) do sexo feminino se declararam solteiros, conforme detalhado no Gráfico x a seguir: 

 

Gráfico 1 - Estado civil dos servidores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Rondônia. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

28% 

50% 

11% 

11% 

EStado Civil 

Solteiro

Casado(a)

União Estável

Divorciado(a)
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O Gráfico 2 mostra que mais da metade dos servidores pesquisados possuem pós-

graduação além do curso superior, 5 (cinco) dos entrevistados possuem dois cursos 

superiores. As áreas com maior número de profissionais são Licenciatura em Letras 3 

(três), o profissional dessa área procura uma segunda graduação ou especialização como 

Inglês, Informática 2 (dois), Administração, Serviço Social, Direito, Ciências da 

Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica. As 

informações colhidas a respeito do Grau de Formação do Instituto de Ciência e 

Tecnologia IFRO denotam que o órgão tem em seu quadro profissional com 

conhecimento elevado dentro de suas respectivas áreas.  

 

Gráfico 2 - Grau de Formação dos Servidores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Rondônia. 

 
Fonte: Proposto pela autora. 

 

 No que refere ao tempo de instituição dos entrevistados a pesquisa levantou que a 

maioria ao todo 14 (quatorze), equivalente a 77,8, tem de 1 (um) a 5 (cinco) anos de 

tempo de instituição, significa que esse tempo vale para o tempo de função, com apenas 

um caso em que a entrevistada possui 21 (vinte e um) anos de instituição e de função. O 

pouco tempo de instituição e função, dá-se pelo fato da recente implantação deste órgão 

na capital, apenas 10 (dez) anos. 

 

4.2. Aprendizagem ao Nível Individual 

 

A Tabela 2, a seguir, apresenta dois indicadores da estrutura dos 

questionamentos em relação à aprendizagem no nível individual e suas respectivas 

respostas. Considerando o grau de concordância dos entrevistados e a frequência em 

22% 

6% 

72% 

Grau de Formação 

Cuso Superior

Curso superior em Andamento

Pós Graduação
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que ocorreram. A análise dos itens apresentados, que grande parte dos servidores 

entrevistados, 72,2% concorda parcialmente que o órgão, o Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Rondônia IFRO, Campus Calama, direciona e busca o desenvolvimento 

dos Seus servidores através da integração e, a maioria, 83,3% concorda que a instituição 

realiza parcerias com outras instituições. 

 
Tabela 2 - Aprendizagem no nível individual. 

Aprendizagem no nível individual 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

1- Com relação à aprendizagem 

individual, é possível afirmar que a 

instituição em que trabalho busca 

desenvolver a capacidade de 

aprender e orientar os seus 

servidores públicos. 

0  0   0  0 13 72,2  4 22,2 1 5,6 

2- Na instituição em que trabalho 

existe parcerias com outras 

organizações, universidades, 

escolas técnicas, a fim de 

desenvolver conhecimento aos 

servidores.  

0 0 0  0 3  16,7 11 61,1 4 22,2 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

Referente ao item três a grande maioria, 94,4% dos entrevistados demonstra, ao 

participar de eventos, que são curiosos e buscam melhorias para realizar as suas 

atividades, apenas um dos entrevistados discorda parcialmente sobre o quesito.  Mesmo 

sendo um fato isolado merece a atenção, por parte de sua supervisão, no sentido de 

estimular a proatividade de servidor em relação ao crescimento pessoal, coletivo e 

institucional, conforme exposto na Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3 - Aprendizagem no nível individual 2. 

Aprendizagem no nível individual 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

3- Ao participar de (congressos, 

feiras, simpósios) sou curioso (a) e 

busco melhorias para executar 

minhas atividades.   

0 0 0  0 1 5,6 9 50,0  8 44,4 

4- Os objetivos da instituição estão 

claros para mim e para minha 

equipe. 

0 0 2  11,1 7  38,9 6 33,3 3 16,7 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

As respostas para o item quatro ficaram divididas entre as alternativas, no 

entanto, 50% dos entrevistados concordam e 38,9% concorda em parte que tem clareza 

sobre os objetivos da instituição, bem como suas respectivas equipes.  

O item cinco apresenta percentual favorável em relação à abertura e a 

disponibilidade dos pesquisados em adquirir novas experiências, onde 55,6% dos 

entrevistados concordam totalmente com as afirmações.  Com relação ao item seis a 

grande maioria, 98,9% dos pesquisados tem facilidade em se auto avaliar e trabalhar 

para aperfeiçoar seus resultados, como demonstrado na Tabela 4 a seguir.   

 

Tabela 4 - Aprendizagem no nível individual 3. 

Aprendizagem no nível individual 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

5- Estou aberto (a) às novas 

experiências. 
0 0 0  0 0  0 8 44,4 10 55,6 

6- Critico minha forma de trabalhar 

e busco melhorias. 
0 0 0 0 0  0 7 38,9 9 50,0 

7- Ajusto-me facilmente a 

mudanças.  
 0  0 1  5,6 6 33,3 4 22,2 7 38,9 

Fonte: Proposto pela autora. 
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No item sete nota-se que mais da metade dos entrevistados 61,1% não tem 

dificuldade em adaptar-se a mudanças, porém, 33,3% dos participantes não tem total 

segurança na afirmação, e um dos entrevistados não tem segurança nenhuma sobre a 

questão, o que correspondendo a um percentual pequeno em relação aos participantes da 

pesquisa. Nota-se que no geral os entrevistados buscam nas oportunidades maneiras 

para aprender se desenvolver seu lado profissional. 

 De forma geral (Tabela 5), cerca de mais de 80% dos pesquisados apontam para 

um elevado nível de aprendizagem individual dentro do ambiente de trabalho, com uma 

média geral de concordância 4,04 e uma correlação significativa ao nível de 0,41 com a 

variável formação dos pesquisados. Estes resultados apontam que a instituição procura 

inovar e incentiva seus servidores a evoluírem através do aprendizado, não 

negligenciando os que não atentam para esse aspecto.  

 

Tabela 5 - Aprendizagem ao nível individual (geral). 

Aprendizagem no Nível Individual 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

TOTAL GERAL: 0 0 3 2,4 31 24,6 50 39,7 42 33,3 

INDICADORES Média Desvio Padrão 

Indicador 1 3,33 0,594 

Indicador 2 4,06 0,639 

Indicador 3 4,39 0,608 

Indicador 4 3,56 0,922 

Indicador 5 4,56 0,511 

Indicador 6 4,44 0,616 

Indicador 7 3,94 0,998 

Aprendizagem individual 4,04 0,365 

Fonte: Proposto pela autora. 
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4.3. Aprendizagem ao Nível Coletivo 

 

A Tabela 6 apresenta os índices 8, 9 e 10, com uma frequência acima de 60% de 

concordância, o que indica que os servidores são estimulados ao compartilhamento do 

aprendizado coletivo, no entanto essa margem deve melhorar através de uma nova visão 

de compartilhamento, que deve ser revista pelos gestores da instituição. Incentivar o 

servidor a participar de eventos para que em seguida aconteça a transmissão aos demais 

servidores por meio de minicursos, reuniões ou palestras, estas atitudes contribuem para 

a expansão da aprendizagem para outros níveis. Acrescente-se a isso o envolvimento da 

equipe na resolução de problemas, elaboração, planejamento e implantação de novos 

cursos ou programas, que busquem atender as principais necessidades dos servidores. 

Nessa linha de pensamento Vergara (2000) observa que se devem prevenir as 

organizações para que os critérios de orientação para formação, não se tornem apenas 

utilitários, mas que, conforme Schön (2000) sejam capazes de formar para o intangível, 

 

Tabela 6 - Aprendizagem no nível coletivo. 

(continua) 

Aprendizagem no nível coletivo 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

8- Considero que existe sintonia 

dos meus objetivos pessoais com os 

objetivos de toda a equipe. 

0 0 2 11,1 5 27,8 10 55,6 1 5,6 

9- Ao participar de (congressos, 

feiras, simpósios) a minha equipe é 

incentivada a partilhar o 

conhecimento obtido. 

1 5,6 1 5,6 3 16,7 10 55,6 3 16,7 

10- A equipe está envolvida nas 

resoluções dos problemas. 
0 0 2 11,1 5 27,8 9 50,0 2 11,1 

11- A minha equipe é estimulada a 

inovações para produzir os 

resultados esperados pela 

instituição. 

0 0 2 11,1 6 33,3 7 38,9 3 16,7 

12- Há reuniões com o intuito de 

acompanhar o desenvolvimento da 

minha equipe. 

0 0 0 0 7 38,9 8 44,4 3 16,7 
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Tabela 6 - Aprendizagem no nível coletivo. 

(conclusão) 

Aprendizagem no nível coletivo 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

13- Na minha equipe há incentivo 

ao diálogo e discussões entre os 

servidores. 

0 0 0 0 6 33,3 5 27,8 7 38,9 

14- Os membros de minha equipe 

têm uma clara definição de suas 

metas. 

0 0 2 11,1 4 22,2 9 50,0 3 16,7 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

Os indicadores 11, 12 e 13 quando analisados conjuntamente e controlado os 

demais chegam a um índice de concordância de 4,04 que representa uma boa percepção 

em termos de que se promovem interações com o objetivo de se buscar inovações para a 

instituição.  

Com o intuito de fazer uma análise mais aprofundada sobre o aprendizado 

coletivo no órgão pesquisado, efetuou-se o teste de correlação entre as variáveis que 

formam o perfil dos pesquisados com as que compõem o bloco da aprendizagem 

coletiva. A correlação deste item com a variável cargo função apresentou o índice 0,501 

o que indica uma relação boa moderada entre as duas variáveis. Além destes itens a 

análise indicou também que existe uma correlação moderada negativa de 0,-539 entre as 

variáveis de aprendizagem organizacional e tempo na função, aprendizagem 

organizacional e idade com o índice de 0,-512, o que significa que quanto menos tempo 

na função, e o servidor com idade inferior a 30 anos, mais fraca é a sua relação com a 

aprendizagem organizacional.  

Na Tabela sete, apresentada abaixo, encontra-se o nível de concordância de cada 

indicador da aprendizagem coletiva. No Nível Coletivo geral podemos observar 

apresenta um índice de 3,72 considerado bom, no entanto, também sinaliza para a 

questão referente a esse tipo de aprendizado ter um número expressivo de servidores em 

discordância.  
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Tabela 7 - Aprendizagem no nível coletivo (geral). 

Aprendizagem no Nível Coletivo  

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

TOTAL GERAL: 1 0,8 9 7,1 36 28,6 58 46,0 22 17,5 

INDICADORES Média Desvio Padrão 

Indicador 8 3,56 0,784 

Indicador 9 3,72 1,018 

Indicador 10 3,61 0,85 

Indicador 11 3,61 0,916 

Indicador 12 3,78 0,732 

Indicador 13 4,05 0,873 

Indicador 14 3,72 0,895 

Aprendizagem individual 3,72  0,642 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

A aprendizagem organizacional ocorre nos níveis individual, grupal e 

organizacional; este último ocorre quando o processo de aprendizagem individual, 

compartilhado com o grupo, torna-se institucionalizado (FLEURY & OLIVEIRA, 

2002). Essa questão denota que os mecanismos empregados pela instituição podem ser 

revisados e reavaliados, para que o conhecimento se multiplique em todos os níveis do 

órgão.  

 

4.4. Aprendizagem ao Nível Organizacional 

A aprendizagem organizacional foi estimada através dos indicares 15 a 20 

conforme Tabela 9 e sua distribuição é demonstrada na Tabela 8 que apresenta a 

estrutura dos questionamentos e suas respectivas respostas, apontando para o grau de 

concordância ou não através da sua percepção em relação às afirmativas apresentadas. 

O indicador 15 é um forte item para o processo de aprendizagem organizacional, 

pois se refere à memória organizacional (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). Na memória 
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da instituição os conhecimentos são armazenados de forma física e também na memória 

coletiva de seus servidores, e estas são acessadas de acordo com as necessidades, 

dependendo do momento ou situações adversas, em que se faz necessária à utilização 

desses conhecimentos. As respostas bastante divididas neste item traduz que a 

instituição é carente de base de armazenamento de dados que reúna os conhecimentos 

angariados por seus servidores. 

Nos itens 16 e 17 apresenta uma concordam parcialmente 61% que a instituição 

promove inovações, contudo a instituição deve atentar para o fedback de seus clientes, 

pois a consideração sobre esse retorno é de suma importância para que o ciclo da 

inovação se complete. 

 
Tabela 8 - Aprendizagem no nível organizacional. 

Aprendizagem no nível 

organizacional 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

15- A instituição dispõe de bases de 

dados para armazenar suas 

experiências e conhecimentos.  

4 22,2 6 33,3 6 33,3 2 11,1 0 0,0 

16- A instituição promove e apoia 

inovações. 
0 0,0 0 0,0 11 61,1 7 38,9 0 0,0 

17- A instituição inova seus 

serviços e produto a partir do 

feedback de cliente internos e 

externos. 

2 11,1 4 22,2 11 61,1 1 5,6 0 0,0 

18- Reuniões são realizadas para 

informar aos servidores a respeito 

das últimas inovações na 

instituição. 

0 0,0 5 27,8 8 44,4 4 22,2 1 5,6 

19-Na elaboração do planejamento 

estratégico a instituição envolve a 

participação da equipe no processo. 

2 11,1 2 11,1 10 55,6 3 16,7 1 5,6 

20- A instituição promove parcerias 

com organizações, universidades, 

escola técnicas etc. 

0 0,0 1 5,6 7 38,9 6 33,3 4 22,2 

Fonte: Proposto pela autora. 

 



45 
 

O índice de concordância nos itens 18 e 19, quando analisados conjuntamente, 

traduz um bom nível de divulgação das inovações na instituição, bem como a inclusão 

dos servidores no processo de planejamento estratégico, demonstrando o empenho da 

instituição para elevar o patamar de seus servidores.   

No item 20 em relação às parcerias com organizações, universidades e escolas 

técnicas, percebe-se que a instituição promove e estimula o intercambio de experiências 

e conhecimentos, objetivando principalmente dispersá-los entre o grupo.  

 

Tabela 9 - Aprendizagem no nível organizacional (geral).  

Aprendizagem no nível organizacional 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

TOTAL GERAL: 
6 6,7 16 17,8 43 47,8 20 22,2 5 5,6 

INDICADORES Média Desvio Padrão 

Indicador 15 2,33 0,970 

Indicador 16 3,39 0,502 

Indicador 17 2,61 0,778 

Indicador 18 3,06 0,873 

Indicador 19 2,94 0,998 

Indicador 20 3,72 0,895 

Aprendizagem organizacional 3,01 0,585 

Fonte: Proposto pela autora. 

4.5. Compartilhamento do Conhecimento 

A Tabela 10 apresenta a estrutura dos questionamentos em relação ao 

compartilhamento do conhecimento e suas respectivas respostas, considerando o grau 

de concordância dos entrevistados e a frequência em que ocorreram, e a Tabela 11 o 

nível de cada indicador dessa variável. 

Em relação ao Compartilhamento do Conhecimento, constatou-se durante a 

análise da Tabela 10 abaixo, referente ao item 21 notou-se que 50% dos entrevistados 

compartilham as experiências e conhecimentos obtidos, e a outra metade dos 

pesquisados concorda parcialmente com a questão. Sobre o item 22 existe uma divisão 
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no que diz respeito à coleta, classificação e distribuição de sugestões entre si, com 50% 

dos entrevistados concordando parcialmente, 27,8 concordando e 22,3% discordando, 

gerando de certa forma uma contradição quanto ao item 23 sobre a prática do trabalho 

em equipe ser comum; há uma concordância de 33,3%, os que concordam parcialmente 

somam 61,1% e um dos entrevistados discorda da afirmativa; o posicionamento dos 

servidores aponta para a necessidade de um trabalho a nível institucional para incentivo 

e engajamento de seus membros a prática do trabalho em equipe, por intermédio de 

novas abordagens nas atividades desempenhadas pelo corpo de servidores, queixa 

ressaltada no item 24. 

 

Tabela 10 - Compartilhamento do Conhecimento. 

(continua) 

Compartilhamento do conhecimento 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialment

e 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

21- Os servidores de minha equipe 

compartilham conhecimentos e 

experiências por meio de diálogos com 

os demais colegas de trabalho. 

0 0,0 0 0,0 9 50,0 7 38,9 2 11,1 

22- Servidores da equipe a que 

pertenço coletam, classificam e 

distribuem sugestões internas dos 

demais membros. 

1 5,6 3 16,7 9 50,0 5 27,8 0 0,0 

23- O trabalho em equipe é uma prática 

comum na instituição.   
0 0,0 1 5,6 11 61,1 6 33,3 0 0,0 

24- Novas ideias e abordagens sobre o 

desempenho no trabalho são aplicadas 

no dia-a-dia de minha equipe. 

1 5,6 2 11,1 9 50,0 6 33,3 0 0,0 

25- Os servidores são informados a 

respeito dos objetivos da organização. 
0 0,0 4 22,2 9 50,0 4 22,2 1 5,6 

26- Encontros são realizados para 

informar os servidores a respeito das 

últimas inovações na instituição. 

0 0,0 2 11,1 11 61,1 4 22,2 1 5,6 

27- A instituição informa seus 

servidores a respeito de 

responsabilidades de outros colegas de 

trabalho e departamentos.   

1 5,6 2 11,1 9 50,0 6 33,3 0 0,0 
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Tabela 10 - Compartilhamento do Conhecimento. 

(conclusão) 

Compartilhamento do conhecimento 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialment

e 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

28- A instituição desenvolve 

programas internos de rodízio de 

tarefas e mudança de servidores entre 

departamentos e funções. 

 

3 16,7 4 22,2 6 33,3 4 22,2 1 5,6 

29- A instituição tem mecanismos 

formais que garantem o 

compartilhamento de melhores práticas 

entre as diferentes áreas de atividade. 

3 16,7 7 38,9 5 27,8 3 16,7 0 0,0 

30- Servidores da equipe a que 

pertenço participam de outras equipes 

ou unidades e atuam como elos entre 

elas. 

0 0,0 3 16,7 10 55,6 4 22,2 1 5,6 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

Considerando o item 25 estão cientes dos objetivos da instituição apenas 27,8 

dos pesquisados, 50,0% afirmaram estarem parcialmente cientes e 22,2% afirmam não 

serem informados sobre os objetivos da instituição. Sobre o item 26 a grande maioria 

61,1% afirma ser parcialmente informada sobre as últimas inovações na instituição e 

11,1% afirma não ser informada. No item 27 há também uma divisão nas respostas 

sobre a responsabilidade de outros colegas e departamentos, onde 50,0% se dizem 

parcialmente informado, 33,3% é ciente e 16,7% não se sente informado; cabe uma 

intervenção por parte da direção no sentido da implantação de mecanismos para mudar 

essa realidade de falta de informação. Com relação ao item 28 percebeu-se uma 

dispersão de respostas sobre o rodízio de tarefas, departamentos e funções, 38,9% um 

índice bem expressivo diz não estar de acordo com a política interna de rodízio, 33,3% 

estão parcialmente de acordo e apenas 27,8% estão de acordo; com base nestes 

resultados, conclui-se que a política de rodízio da instituição pode ser revista 

principalmente para o surgimento de novas ideias, conhecimentos e atitudes em prol da 

instituição.   

No que concerne aos itens 29 e 30 estão intrinsecamente relacionados, percebe-

se a necessidade de aperfeiçoamento, divulgação e utilização dos mecanismos formais 

de compartilhamento de melhores práticas que a instituição possui. Em relação ao item 
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30 a integração entre equipes acontece ainda de certa forma tímida, havendo a 

necessidade de um reordenamento que possibilite a reimplantação desse processo, pois 

o mesmo é peça vital, quanto apreciado sob a ótica dos objetivos internos e externos da 

instituição. Todavia, observa-se que o IFRO dispõe de ferramentas que auxiliam no 

compartilhamento do aprendizado e da experiência dos seus servidores, como exposto 

na Tabela 11 com os índices gerais dos indicadores que dá segurança para tal 

entendimento. 

 

Tabela 11 - Compartilhamento do Conhecimento (geral). 

Compartilhamento do Conhecimento 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

TOTAL GERAL: 
9 5,00 28 15,6 88 48,9 49 27,2 6 3,3 

INDICADORES Média Desvio Padrão 

Indicador 21 3,61 0,698 

Indicador 22 3,00 0,840 

Indicador 23 3,28 0,575 

Indicador 24 3,11 0,832 

Indicador 25 3,11 0,832 

Indicador 26 3,22 0,732 

Indicador 27 3,11 0,832 

Indicador 28 2,78 1,166 

Indicador 29 2,44 0,984 

Indicador 30 3,17 0,786 

Compartilhamento conhecimento 3,08 0,514 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

Na ocasião da análise dos itens da Tabela 11 percebe-se necessidade de 

orientação dos servidores para utilização dos instrumentos e mecanismos para que o 

Compartilhamento do Conhecimento aconteça e se propague de maneira mais efetiva na 

instituição. Mas como já mencionado no item anterior, sobre a aprendizagem 

organizacional, confirma-se que o compartilhamento do conhecimento é fundamental 

para que se ocorra a aprendizagem organizacional, associado com o comprometimento 
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individual com a aprendizagem. Para Fleury; Oliveira Junior (2002), embora a dispersão 

e o compartilhamento do conhecimento devam ser comuns por todos na empresa, 

existem também conjuntos de conhecimentos restritos apenas a alguns indivíduos, a 

pequenos grupos ou áreas estratégicas. Para tornar o conhecimento acessível a toda à 

organização, as empresas devem buscar codificá-lo e simplificá-lo. O compartilhamento 

de conhecimento ocorre quando a cultura e os costumes organizacionais ou 

institucionais o tornam viável.  

 

4.6. Comprometimento com a Aprendizagem 

 

A Tabela 12 demonstra a estrutura dos questionamentos em relação ao 

Comprometimento com o Aprendizado e suas respectivas respostas. Pela divisão entre 

as alternativas e com um grande número de servidores tendo apenas uma concordância 

parcial, deduz-se que a instituição necessita, como citado anteriormente, rever seus 

instrumentos e mecanismos sobre Comprometimento com a aprendizagem.  

Tabela 12 - Comprometimento com a aprendizagem. 

(continua) 

Comprometimento com a Aprendizagem 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

31- Os Diretores e Coordenadores da nossa 

instituição concordam que a habilidade 

para aprender é a chave para a nossa 

vantagem competitiva. 

0 0,0 3 16,7 9 50,0 4 22,2 2 11,1 

32- Os valores básicos desta instituição 

incluem o processo de aprendizagem como 

fator chave para melhorias na Gestão do 

Conhecimento.  

0 0,0 4 22,2 6 33,3 7 38,9 1 5,6 

33- O sentimento nesta instituição é que o 

aprendizado do servidor é um 

investimento, não uma despesa. 

0 0,0 2 11,1 8 44,4 7 38,9 1 5,6 

34- Nesta instituição, a aprendizagem é 

vista como uma característica básica para 

garantir a sobrevivência institucional. 

0 0,0 2 11,1 10 55,6 5 27,8 1 5,6 

35-. É consenso nesta instituição que 

quando pararmos de aprender, estaremos 

pondo em risco nosso futuro. 

0 0,0 3 16,7 8 44,4 5 27,8 2 11,1 
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Tabela 12 - Comprometimento com a aprendizagem. 

(conclusão) 

Comprometimento com a Aprendizagem 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

36- Todos os servidores estão 

comprometidos com os objetivos desta 

instituição. 

4 22,2 6 33,3 7 38,9 1 5,6 0 0,0 

Fonte: Proposto pela autora. 

 

De acordo com os dados da Tabela 12, as respostas ficaram diluídas entre o 

concordo parcialmente e concordo o que leva a uma análise que a maioria não tem 

muita certeza sobre os itens de comprometimento com a aprendizagem, o que fica 

enfatizado no item 36, onde 55% discordam que todos estão comprometidos com os 

objetivos da instituição. Os dados mostram ainda que os servidores não tem tanta 

certeza sobre seu comprometimento com os objetivos da instituição e com a 

aprendizagem, pois alegam não terem clareza dos mesmos, conforme exposto na tabela 

13 a seguir. 

 

Tabela 133 - Comprometimento com a aprendizagem (geral). 

Comprometimento com a Aprendizagem 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Concordo 

Totalmente 

F % F % F % F % F % 

TOTAL GERAL: 4 3,7 20 18,5 48 44,4 29 26,9 7 6,5 

INDICADORES Média Desvio Padrão 

Indicador 31 3,28 0,895 

Indicador 32 3,28 0,895 

Indicador 33 3.39 0,778 

Indicador 34 3,28 0,752 

Indicador 35 3,33 0,907 

Indicador 36 2,28 0,895 

Comprometimento com a aprendizagem 3,14 0,551 

Fonte: Proposto pela autora. 
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Em face do exposto, o resultado apurados sobre os dados sugerem que a 

instituição readapte sua infraestrutura para favorecer a readaptação e participação dos 

servidores com a visão do todo, criando meios para a utilização do conhecimento, 

observando que se devem prevenir as organizações para que os critérios de orientação 

para formação, não se tornem apenas utilitários, mas que, seja capaz de formar para o 

intangível, o que se apresenta como um desafio contemporâneo (COSTA, 2014; 

VERGARA, 2000; SCHÖN 2000). 

Além desses blocos de questões fechadas referente aos processos de 

aprendizagem ao nível individual, coletivo, compartilhamento e comprometimento com 

a aprendizagem, para fins de atender os objetivos da pesquisa e mesmo confirmar as 

percepção dos entrevistados, foram formuladas três perguntas subjetivas com o objetivo 

de conhecer a percepção dos entrevistados com relação ao processo de aprendizagem e 

o compartilhamento do conhecimento. 

O primeiro questionamento propôs ao entrevistado informar a sua opinião, se 

considera que o processo de aprendizagem do Instituto de ciência e Tecnologia de 

Rondônia IFRO favorece e contribui para o alcance dos objetivos institucionais. A 

resposta para esta pergunta foi que, noventa por cento responderam que faltam ações 

por parte da instituição para conscientização dos servidores para que os objetivos 

institucionais sejam realmente alcançados. 

O segundo questionamento procurou conhecer quais fatores não foram citados, 

isto é, o que os entrevistados consideram que facilitam ou dificultam o 

compartilhamento do conhecimento. As respostas não citaram fatores facilitadores, em 

compensação sugestões de várias espécies e até mesmo queixas das mais variadas; em 

algumas repostas supomos que o respondente não entendeu o questionamento. 

Observou-se que a empresa incentiva e promove o aprendizado dos seus servidores, 

porém, a iniciativa e atitude de utilizar o conhecimento e disseminá-lo estão a cargo dos 

indivíduos.  

De modo geral, os resultados apresentados nesta etapa da pesquisa, contribuíram 

para aprofundar e compreender a percepção dos servidores do Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Rondônia IFRO complementados com os dados dos questionários 

respondidos.  Pode-se concluir que por ter ainda a instituição pouco tempo de 
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implantação ainda faltam muitos ajustes a ser realizados. A instituição está fazendo 

constantes adequações, mas além dos gestores desta instituição os servidores também 

devem ser responsáveis por desenvolver uma política institucional eficaz neste sentido. 

O que se constatou foi que o processo caminha de forma muito positiva, no entanto com 

muitas arestas a aparar, para que a geração de conhecimento consiga interferir de forma 

efetiva nos processos de aprendizagem individuais e institucionais.    

Diante do exposto, os resultados dos dados e análises realizados aconselham o 

incentivo ao comprometimento institucional, pelo fato que as pessoas só irão se dedicar 

a desenvolverem o processo de aprendizagem e comprometimento quando se sentirem 

estimuladas e identificadas com a instituição, Conforme Nonaka e Takeuchi (2008), 

“para criar conhecimento, as organizações de negócios devem favorecer o 

comprometimento de seus colaboradores, formulando uma intenção organizacional e 

propondo a eles”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta seção apresenta as conclusões em relação aos resultados obtidos na 

pesquisa realizada com os servidores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Rondônia 

IFRO Campus Calama. A pesquisa teve como foco o processo de aprendizagem no 

âmbito institucional.  

Sob essa perspectiva a pesquisa buscou conhecer se o processo de aprendizagem 

organizacional no Instituto de Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO, Campus 

Calama favorece e contribui para alcance dos objetivos institucionais. O estudo 

objetivou especificamente verificar a orientação para a aprendizagem, conhecer o 

processo de aprendizagem ao nível individual, coletivo e organizacional, identificar 

como ocorre o compartilhamento do conhecimento no processo de aprendizagem e 

ainda conhecer o sentimento de comprometimento do grupo com a aprendizagem no 

ambiente de trabalho. 

Para responder a essas indagações a pesquisa quantitativa/descritiva buscou 

através dos questionamentos analisar estatisticamente em percentuais a percepção dos 

servidores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Rondônia IFRO Campus Calama. E 

para atingir estes objetivos, a pesquisa foi estruturada na análise de seis etapas: 

individual, coletivo, organizacional, compartilhamento do conhecimento, 

comprometimento com o aprendizado e três questões subjetivas para os participantes 

expressarem suas opiniões relevantes ao estudo.   

A pesquisa iniciou a partir dos questionamentos em relação da aprendizagem no 

nível individual, que por sua vez, apresentou percentuais favoráveis de 73% de opiniões 

que concordam e concordam totalmente com este processo. Dessa forma, compreende-

se que o ponto de partida do procedimento está ocorrendo em conformidade com o 

processo de aprendizagem. Conclui-se com base nestes percentuais que a instituição 

incentiva a criatividade e o aprendizado e os indivíduos aproveitam as oportunidades 

apresentadas. 

Na segunda etapa da pesquisa evidencia o processo da aprendizagem no nível 

coletivo, que identifica o percentual de 63,5% favorável, mas deficitária com esta etapa. 

Os dados demonstraram que existe sintonia entre os objetivos pessoais e institucionais, 
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no entanto, existe uma parcela de servidores significativa que não se identifica ou tem 

ciência totalmente dos objetivos da instituição. Este fato mostra que instituição deve 

perceber a importância de harmonizar o conhecimento e as crenças individuais, de 

forma que integre todo o grupo para desenvolver a observação para levar a ação do 

aprendizado coletivo proativo. 

A terceira etapa questiona-se em relação à aprendizagem no nível 

organizacional, foi constatado um percentual de 27,9% de concordância e 47,8% que 

concordam em parte, um percentual bem abaixo em relação aos níveis individuais e 

coletivos, sendo um resultado de alerta máximo, pois, esta fase deve ser caracterizada 

pelo incentivo da instituição à criatividade e interação entre os indivíduos que 

transformam a aprendizagem individual em institucional, e como ferramenta para este 

processo a instituição dispõe de base de dados para armazenar experiência e 

conhecimento, contudo existe a necessidade de mudança de hábitos e implantação de 

processos, revisão da comunicação interna, para a promoção de inovações pretendendo 

alcançar os objetivos institucionais. 

A quarta etapa da pesquisa consistiu em analisar o compartilhamento do 

conhecimento. E a pesquisa revelou que o processo apresentou percentual semelhante 

ao item anterior, com 30,5% de concordância e 48,9% que concordam em parte, este 

índice também chama a atenção para o processo que impacta na atitude da instituição 

em relação a criar ambientes favoráveis para as práticas de promover a interação do 

conhecimento. Portanto os dados revelam que a instituição não incentiva, cria e 

implanta procedimentos como deveria no que concerne ao compartilhamento e a 

inovação, pois não tem em suas práticas o rodízio de servidores que tem como objetivo 

promover a socialização do conhecimento (tácito para tácito), sendo assim, é necessário 

rever esta ação. 

A quinta etapa da pesquisa consistiu em verificar o comprometimento com o 

aprendizado. Os dados pesquisados demonstraram situação semelhante ao item anterior 

compartilhamento, onde 33.4% concordam e 44,4% concordam em parte, demonstrando 

dessa forma que a instituição até pode ter comprometimento com a aprendizagem, 

todavia os servidores ainda não tem tanta certeza, o que indica que a instituição deve 

melhorar e se comprometer com o processo contínuo de aprendizado, mostrando ter a 
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consciência de que a aprendizagem institucional é uma forma segura de alcançar as 

metas a que se propõe como instituição, em favor de seus clientes internos e externos. 

Conclui-se que os resultados confirmaram que os fatores de gestão, 

aprendizagem, compartilhamento e comprometimento, segundo a ótica dos servidores 

da instituição necessita de muitos ajustes, principalmente nos aspectos referentes à 

comunicação interna, implantação de processos referentes à aprendizagem 

organizacional e aperfeiçoamento de processos existentes, para a viabilização dos 

objetivos institucionais. Dessa forma, pode-se afirmar que o objetivo principal e os 

objetivos específicos foram alcançados e os resultados contribuíram para aprofundar o 

conhecimento em relação ao assunto pesquisado. 
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Carta de apresentação para realização da pesquisa 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Campus Universitário – Telefone: (69) 2182-2106 

 

Ilustríssimo Senhor Mauro Guilherme Ferreira Bezerra Diretor de Ensino do Instituto 

de Ciência e Tecnologia Federal de Rondônia – Campus Calama 

Nesta 

 

 

Ao cumprimentá-lo respeitosamente, apresentamos  a acadêmica Elizangela 

Pessoa de Castro, do Curso de Administração da Universidade Federal de Rondônia 

- UNIR, que está em fase final de conclusão de curso e realizando pesquisa para sua 

monografia com a temática relativa aos PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

ORGANIZACIONAL. Ao qual solicitamos a V.Sa, a gentileza costumeira de permitir 

que seja possível uma visita de apresentação e outra(s) para a aplicação de um 

questionário para verificar os processos de aprendizagem organizacional dentro dessa 

reconhecida Instituição. 

Certos de contar com vosso apoio e atenção, agradecemos. 

 

Porto Velho, 16 de março de 2016. 

 

 

 

WANDER PEREIRA DE SOUZA 

Departamento de Administração - UNIR 

Professor Orientador 

SIAPE 1084385 
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ANEXO II 

 

Instrumento de Pesquisa - QUESTIONÁRIO 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TELEFONE: (69) 2182-2106 

 
 
 
 

Prezado Respondente, 

Este questionário faz parte de uma pesquisa acadêmica, referente ao trabalho de conclusão de 

curso da acadêmica de Administração Elizangela Pessoa de Castro, da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, e tem como objetivo verificar se o processo de aprendizagem 

organizacional favorece e contribui para o alcance dos objetivos organizacionais, e como 

ocorre a Gestão do Conhecimento com base na Aprendizagem. 

Não é necessário identificar-se. Sua resposta é anônima, mas é essencial que ela reflita 

exatamente o seu modo de pensar. Não existem respostas certas ou erradas. Tudo que 

desejamos é conhecer a sua opinião. 

Sua participação é muito importante. 

Obrigada! 

 

CONHECENDO VOCÊ 

 

Sexo:___________________________________________________________ 

Estado civil: _____________________________________________________ 

Cargo/Função:___________________________________________________ 

Tempo na função: ________________________________________________ 

Idade: ______ anos. 

 

Grau de Formação: 

[  ] Curso Superior      [  ] Curso Superior em andamento   [  ]Pós graduação     

[  ] Curso Técnico       [  ] Outros Cursos 

 

Área de formação: _____________________________ 

  

Tempo de Instituição:  

[  ] De 1 a 5 anos          [  ] De 6 a 10 anos       [  ] De 11 a 15 anos 

[  ] De 16 a 20 anos      [  ] Acima de 21 anos 
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A APRENDIZAGEM: VOCÊ e a ORGANIZAÇÃO 
 

Para cada uma das questões a seguir, marque com um “X” ao seu grau de concordância, 

segundo as instruções da escala abaixo: 

Processo de Aprendizagem e o seu Compartilhamento 1 2 3 4 5 

In
d

iv
id

u
al

 

1. Com relação à aprendizagem individual, é possível afirmar que a instituição 
em que trabalho busca desenvolver a capacidade de aprender e orientar os 
seus servidores públicos.           

2. Na instituição em que trabalho existe parcerias com outras organizações, 
universidades, escolas técnicas, a fim de desenvolver conhecimento aos 
servidores.           

3. Ao participar de (congressos, feiras, simpósios) sou curioso (a) e busco 
melhorias para executar minhas atividades.            

4. Os objetivos da instituição estão claros para mim e para minha equipe. 
     5. Estou aberto (a) à novas experiências.  
     6. Critico minha forma de trabalhar e busco melhorias. 
     7. Ajusto-me facilmente a mudanças. 
     

C
o

le
ti

vo
 

8. Considero que existe sintonia dos meus objetivos pessoais com os objetivos 
de toda a equipe.           

9. Ao participar de (congressos, feiras, simpósios) a minha equipe é incentivada 
a partilhar o conhecimento obtido. 

     10.  A equipe está envolvida nas resoluções dos problemas. 
     11.  A minha equipe é estimulada a inovações para produzir os resultados 

esperados pela instituição. 
     12.  Há reuniões com o intuito de acompanhar o desenvolvimento da minha 

equipe. 
     13.  Na minha equipe há incentivo ao diálogo e discussões entre os servidores.  
     14.  Os membros de minha equipe têm uma clara definição de suas metas.           

O
rg

an
iz

ac
io

n
a

l 

15.  A instituição dispõe de bases de dados para armazenar suas experiências e 
conhecimentos.           

16.  A instituição promove e apoia inovações. 
     17.  A instituição inova seus serviços e produto a partir do feedback de  cliente 

internos e externos. 
     18.  Reuniões são realizadas para informar aos servidores a respeito das últimas 

inovações na instituição. 
     

19.  Na elaboração do planejamento estratégico a organização envolve a 
participação da equipe no processo. 

    

 
 
 

20.  A instituição promove parcerias com organizações, universidades, escolas 
técnicas etc. 

     

Discordo 
Totalmente 

Discordo Concordo 
Parcialmente 

Concordo  Concordo 
Totalmente 

 

1 2 3 4 5 
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SE EXPRESSE: [utilize a quantidade de linhas necessárias para expor sua opinião] 

 

37- Você considera que o processo de aprendizagem do IFRO em Porto Velho/RO favorece e contribui para alcance 

dos objetivos institucionais? 

 

38- Quais fatores que não foram citados, você considera que facilitam [ou dificultam] A Gestão do Conhecimento? 

 

39- Você teria algo a acrescentar, como informações e considerações relevantes que queira expor? 

 

Processo de Aprendizagem e o seu Compartilhamento 1 2 3 4 5 

C
o

m
p

ar
ti

lh
am

e
n

to
 d

o
 C

o
n

h
ec

im
e

n
to

 

21. Os servidores de minha equipe compartilham conhecimentos e experiências 
por meio de diálogos com os demais colegas de trabalho.           

22. Servidores da equipe a que pertenço coletam, classificam e distribuem 
sugestões internas dos demais membros.           

23. O trabalho em equipe é uma prática comum na instituição.            

24. Novas ideias e abordagens sobre o desempenho no trabalho são aplicadas no 
dia-a-dia de minha equipe.  

     25. Os servidores são informados a respeito dos objetivos da instituição.  
     26. Encontros são realizados para informar os servidores a respeito das últimas 

inovações na instituição.  
     27. A instituição informa seus servidores a respeito de responsabilidades de 

outros colegas de trabalho e departamentos.  
     28. A instituição desenvolve programas internos de rodízio de tarefas e mudança 

de servidores entre departamentos e funções. 
     29. A instituição tem mecanismos formais que garantem o compartilhamento de 

melhores práticas entre as diferentes áreas de atividade.  
     30. Servidores da equipe a que pertenço participam de outras equipes ou 

unidades e atuam como elos entre elas.  
     

C
o

m
p

ro
m

e
ti

m
en

to
 c

o
m

 o
 

ap
re

n
d

iz
ad

o
 

31. Os Diretores e Coordenadores da nossa instituição concordam que a 
habilidade para aprender é a chave para a nossa vantagem competitiva.      

32. Os valores básicos desta instituição incluem o processo de aprendizagem 
como fator chave para melhorias na Gestão do Conhecimento.      

33. O sentimento nesta instituição é que o aprendizado do servidor é um 
investimento, não uma despesa.      

34. Nesta instituição, a aprendizagem é vista como uma característica 
fundamental para garantir a sobrevivência institucional.      

35. É consenso nesta instituição que quando pararmos de aprender estaremos 
pondo em risco nosso futuro.      

36. Todos os servidores estão comprometidos com os objetivos desta 
instituição.      


