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RESUMO 

 

As mudanças que vem ocorrendo nas economias, sendo essas cada vez mais globalizadas 

havendo consequências nos negócios, forças em conflito atuam dentro da organização, onde 

há necessidade de unidades da aprendizagem, contendo assim os desafios de criar tais 

unidades. O tempo disponível cada vez menor e nas organizações os recursos para 

desenvolver as pessoas são mais escassas, haja vista a necessidade de mudanças, porém 

mudanças com maior reflexão e não apenas aceleração. É uma época sem precedentes de 

culturas existindo um confrontamento – formando - se de forma reflexiva, aprendendo umas 

com as outras, “diálogo entre civilizações” algo realmente criativo. A aprendizagem 

organizacional era para poucos pioneiros, agora cria raízes profundas e se espalham. Trata-se 

de uma época de forças conflitantes, de situações melhorando e também piorando. As 

Organizações que aprendem; possuem elementos inevitáveis para se desenvolverem, como o 

pensamento sistêmico, os modelos mentais, o domínio pessoal, a visão compartilhada, 

aprendizagem em equipe e o diálogo. Diante dessas perspectivas, o objetivo do presente 

estudo foi analisar como as atividades gerenciais desenvolvidas se aproximam do modelo da 

Quinta Disciplina de Peter Senge, para isso tomou-se como objeto de estudo a Associação 

Hien Karatê Kyokai. A fundamentação teórica baseou-se em Senge (2012; 2016) e Santos 

(2014). A pesquisa caracterizou-se como descritiva, com abordagem quantitativa, sendo 

delineada através do estudo de multicasos. É importante destacar que a amostra foi composta 

por 23 gestores. Enquanto o instrumento para a coleta dos dados foi o questionário utilizado 

por Santos (2014). O presente estudo possibilitou compreender que as práticas dos gestores da 

Associação pesquisada indicam resultados satisfatórios para uma entidade que está evoluindo 

em seus processos administrativos, em um patamar que de médio para alto grau de acordo 

com o modelo utilizado. 

Palavras-Chave: Aprendizagem organizacional; disciplinas de aprendizagem; as cinco 

disciplinas; Peter Senge. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The changes that have been occurring in economies, these being increasingly globalized with 

consequences in business, conflicting forces operate within the organization, where there is a 

need for learning units, thus containing the challenges of creating such units. The time 

available decreasing and in organizations the resources to develop people are more scarce, 

given the need for change, but changes with more reflection and not just acceleration. It is an 

unprecedented time of cultures existing a confrontation - forming in a reflective way, learning 

from each other, "dialogue between civilizations" something really creative. Organizational 

learning was for the few pioneers, now it takes root and spreads. It is a time of conflicting 

forces, of situations getting better and worse. Learning Organizations; have inevitable 

elements to develop, such as systemic thinking, mental models, personal mastery, shared 

vision, team learning, and dialogue. In view of these perspectives, the objective of the present 

study was to analyze how the managerial activities developed approached the model of the 

Fifth Discipline of Peter Senge, for which the Hien Karate Kyokai Association was taken as 

the object of study. The theoretical basis was based on Senge (2012, 2016) and Santos (2014). 

The research was characterized as descriptive, with quantitative approach, being delineated 

through the study of multicasos. It is important to highlight that the sample was composed by 

23 managers. While the instrument for data collection was the questionnaire used by Santos 

(2014). The present study made it possible to understand that the practices of the managers of 

the Association surveyed indicate satisfactory results for an entity that is evolving in its 

administrative processes, at a level that from medium to high grade according to the model 

used.  

Keywords: Organizational learning; learning disciplines; the five disciplines; Peter Senge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças que vem ocorrendo nas economias, sendo estas bem mais 

globalizadas, com tempo disponível cada vez menor e nas organizações os recursos para 

desenvolverem as pessoas – apresentam uma escassez, haja vista a necessidade de 

mudanças. Porém mudanças com maior reflexão e não apenas aceleração. 

A globalização e o desenvolvimento estão transformando o padrão de vida de 

muitas pessoas, mas também proporcionam efeitos colaterais, com isso trazendo 

desafios sociais e sustentabilidade do meio ambiente social. É nesse contexto que estão 

sendo captadas muitas oportunidades de negócios. É notória a visão em uma época sem 

precedentes de culturas, assim existindo um confronto, formando - se de forma 

reflexiva, aprendendo umas com as outras, “diálogo entre civilizações” algo realmente 

criativo. 

As redes de relacionamento sem precedentes estão sendo criadas pelos jovens no 

mundo, revelando dessa forma uma interdependência - um universo de fluxo a ser 

revelado. A aprendizagem organizacional agora cria raízes profundas e se espalham. 

Trata-se de uma época de forças conflitantes, situações diversas melhorando e também 

piorando. As forças em conflito atuam dentro da organização, onde há necessidade de 

unidades de aprendizagem, contendo os desafios de criar essas unidades. 

Cabe frisar que as Organizações que aprendem? possuem elementos inevitáveis 

para se desenvolverem, como o pensamento sistêmico, os modelos mentais, o domínio 

pessoal, a visão compartilhada, aprendizagem em equipe e o diálogo. O pensamento 

sistêmico é pensar num todo e não de forma fragmentada, obter um conjunto de 

conhecimentos para esclarecer padrões. 

Os modelos mentais promovem conversas ricas em aprendizado, equilibrando 

assim indagação e argumentação, e com isso expõem de forma eficaz os pensamentos 

que estejam abertos a influências. O domínio pessoal é ver a realidade objetivamente, 

concentrar energias em prol de um aprendizado que transforme em ganhos cada vez 

maiores - de conhecimentos aumentando seu saber; surtindo dessa forma efeitos 

positivos e transformadores empiricamente, além de esclarecer fatos que são realmente 

importantes para nós, um nível especial de proficiência. 

Segundo Petter Senge (2012) a aprendizagem em equipe começa pelo diálogo, a 

capacidade dos membros de deixarem de lado ideias preconcebidas e participarem de 

uma verdadeira reflexão em conjunto. A visão compartilhada focaliza um objetivo 
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relativo a algo externo, pode - se transformar em uma postura defensiva de proteger o 

que temos de não perder o primeiro lugar. 

O presente estudo tem o foco de analisar a gerência na Associação Hien Karatê 

Kyokai e sua aproximação de acordo com a cultura da “Organização que Aprende”, a 

quinta disciplina. Para isso será caracterizado o perfil demográfico e identificar 

atividades dos gestores. 

O estudo começará pela exposição da teoria da organização de aprendizagem 

com suas cinco disciplinas, seguindo para a gestão do conhecimento e seus modelos; há 

uma descrição também sobre aprendizagem organizacional e organização de 

aprendizagem para expor suas diferenças e complementos mútuos.  

A Associação Hien Karatê Kyokai- NKK, localizada no município de Porto 

Velho, estado de Rondônia é uma associação de academias presente também, no estado 

do Rio de Janeiro, em Goianésia - GO, e recém fundada no estado do Ceará; que 

prestam serviços de ensino em defesa pessoal; técnicas na arte marcial conhecida como 

Karatê-do estilo Shotokan.  Além de proporcionar eventos desportivos, esta proporciona 

desenvolvimento psicológico positivo nos processos individuais do ser humano no 

trabalho, nas atividades escolares e na relação social.  

 A cultura das organizações que aprendem ajudará nos processos já existentes 

como forma de melhoramento, aprimoramento. A quinta disciplina dará uma base de 

ferramentas intelectualmente desafiadoras, onde as disciplinas são desenvolvidas em 

conjunto, e com isso integrarem novas ferramentas e não simplesmente aplicá-las 

separadamente. 

A Quinta Disciplina apresenta o pensamento sistêmico, sendo aquele que integra 

teoria e prática motivando as inter-relações entre as restantes quatro disciplinas - 

lembrando continuamente a soma das partes em um todo, combatendo as sete 

deficiências de aprendizagem que serão relacionadas neste trabalho aliado no universo 

social das Academias de Karatê-do, gerando mudanças e inovações subjetivas. Nesta 

perspectiva este trabalho visa encontrar respostas para os seguintes questionamentos: 

Quais atividades gerenciais desenvolvidas numa academia de Karatê-do se 

aproximam do estudo da “Quinta Disciplina” de Peter Senge?  

Visando a solução destes questionamentos foram definidos os objetivos, geral e 

específico. 
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1.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 Analisar como as atividades gerenciais são desenvolvidas na Associação Hien 

Karatê Kyokai e como elas se aproximam do modelo da Quinta Disciplina de Peter 

Senge. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Para responder ao objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar o perfil demográfico dos colaboradores da Associação Hien Karate 

Kyokai; 

 Identificar as práticas dos gestores e sua relação com as disciplinas da 

organização que aprende, ou seja, com o modelo da “Quinta Disciplina” de 

Senge; e 

 Identificar as principais dificuldades encontradas pelos gestores na aplicação do 

modelo da Organização que Aprende. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  
 

Haja vista suprir as necessidades sociais em formar cidadãos de bem. O autor 

Petter Senge afirma: É difícil encontrar uma Instituição educacional que esteja em sua 

plenitude correspondendo às expectativas da sociedade. Para alguns aumenta a riqueza, 

mas para outros a desigualdade incomoda; com isso temos a deterioração do meio 

ambiente e a fragmentação social. 

 A conscientização de que nossos problemas não surgiram dos esforços de 

melhoria, mas por causa desses esforços, ou seja, um vício no sistema de gerência. 

Caracterizar habilidades humanas mínimas, ver pessoas como insumos da produção, 

recursos que é estar disposto a ser usada; este pensamento funciona como obstáculo ao 

desenvolvimento de uma organização, empresa, associação, grupo. 

É notório que a tendência caracteriza-se em maior distribuição de poder 

decisório pela liderança de indivíduos em todos os níveis e pelo desenvolvimento do 

pensamento sistêmico. Habilidades humanas mínimas serão substituídas por habilidades 
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pessoais, interpessoais em que clientes internos e externos podem contribuir nesta 

aplicação metodológica. 

  Percebe-se a interdependência entre organização e clientes onde os associados 

são simultaneamente produtores, fornecedores e concorrentes; ademais consiste em uma 

mesma filosofia e sistema de governança em que aprendizagem é mais importante do 

que o controle. 

 Tornar as organizações mais flexíveis, adaptáveis e mais capazes continuamente 

de se reinventarem, pois, a fonte básica de toda a vantagem competitiva está na 

capacidade relativa da empresa de aprender mais rápido possível. Essa consciência da 

importância da aprendizagem e criação do conhecimento contribui para popularizar o 

pensamento sistêmico, que é a Quinta Disciplina. 

A mudança de paradigma deve iniciar pela mudança da percepção e da geração 

de valores, possibilitando assim uma reconstrução das leituras e das interpretações 

(JACOBI, RAUFFLET E ARRUDA, 2011). 

 As artes marciais têm um importante papel social, reduz a manifestação de 

comportamento agressivo, isso na verdadeira filosofia oriental, beneficiando na 

formação do caráter e da personalidade, sendo o treinamento exclusivamente Budô.  O 

Budô é o caminho espiritual por meio do qual o praticante das lutas de artes marciais 

aspirará à iluminação. Iluminação é o treinamento mental e físico e culmina na 

formação do caráter, de modo a tornar um indivíduo disciplinado e de bem; agir com 

cortesia; desenvolver equilíbrio físico e mental; humildade, além do autocontrole, 

comportamentos de muita valia para adultos e crianças nas participações sociais de 

alavancagem para o sucesso em vários empreendimentos na vida. 

 Há um sistema humano complexo onde emerge a necessidade de se desenvolver 

uma série de sofisticadas habilidades de aprendizagem individual e coletivas como: 

alimentar a visão pessoal e construir visões genuinamente compartilhadas; trabalhar 

com uma diversidade de modelos mentais; compreender sistemas subjacentes a questões 

complexas e altamente interdependentes. Assim contribuir com a sociedade injetando 

indivíduos pragmáticos com ativos intangíveis de alto valor.  As artes marciais na 

doutrina Bushidô ajudam a aperfeiçoar os conhecimentos e melhorar o ser humano na 

sua auto burilação. 

Na tradicional cultura japonesa o aspecto de vida do povo foi definido e rotulado 

para ser discutido, entendido, ensinado e passado adiante de geração a geração. Rótulos 

particulares eram o do (doh) que significa em geral “jeito” ou “estilo”, e o Waza (Wah-
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Zah) significando “habilidade”, apesar de significar muito mais do que essas palavras 

sugerem; estas incluem um tanto o aspecto físico quanto o metafísico, com o fator 

espiritual em geral mais importante do que o físico. O modo de viver dos japoneses 

combina as habilidades físicas com a espiritualidade. Ensinadas por mestres artísticos, 

professores e pais - cada habilidade tem o seu próprio elemento espiritual que 

transcende o plano físico. 

 O que um ocidental pode aprender sobro o espírito dos samurais (Bushidô)? 

A disciplina emocional, a intelectual e a espiritual que são necessárias para a 

pessoa se esforçar em fazer mais e melhor estão ausentes na maior parte dos ocidentais 

porque essas disciplinas não lhes são ensinadas, nem, por exemplo, nem por instrução 

programada. Mas o potencial está lá, e o conceito deve fazer parte integral do sistema 

educacional em países não-asiáticos. (LAFAYETTE, 2005). 

No Japão, por exemplo, o treinamento e aprendizado espiritual ofuscaram o lado 

físico, e eventualmente se ritualizaram criando o Karatê-do (caminho Mãos vazias); 

sendo este um dos “do” existentes. 

Portanto a Associação Hien Karate Kyokai com a prática do Karatê-do Bushidô 

tem muito a contribuir com a formação dos indivíduos que se unindo ajudarão na 

formação de uma sociedade altruísta; identificando os fatores positivos do código do 

Bushidô transformará, alavancará vários aspectos subjacentes à vida social. O Bushidô é 

responsável pelo fantástico sucesso econômico e administrativo dos japoneses. Então 

melhorar os processos administrativos da Associação de Karatê-dô nas cinco disciplinas 

das organizações que aprendem é aproveitar as lições valiosas na sua totalidade 

otimizando recursos, avaliando métodos, culminando dessa forma em uma Associação 

de sucesso - ganhando espaço cada vez maior e com isso contribuindo com a formação 

de futuros empreendedores a impulsionar a sociedade para melhoras significativas; pois 

a sociedade precisa de cidadãos compromissados com o bem social e não meros 

contribuintes.    
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REVISÃO TEÓRICA 

 
 

Nesta seção serão abordados teorias e conceitos relacionados à gestão do 

conhecimento, aprendizagem organizacional e organizações de aprendizagem e suas 

diferenças; apresentar as disciplinas de aprendizagem do estudo de Peter Senge (2004) 

com as deficiências na prática da organização que deseja desenvolver aprendizagem 

para alavancar seus processos. 

 

2.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

O Conhecimento é adquirido através da compreensão por meio da razão e da 

experiência. A Gestão, com um objetivo específico, é um esforço humano organizado 

que cria, identifica, integra, recupera e compartilha. 

Então a Gestão do conhecimento é um esforço organizado com um fim 

específico que visa criar, identificar, recuperar, compartilhar e compreender por meio da 

razão e da experiência - o conhecimento dentro da Organização. 

O conhecimento é o principal recurso intangível de enorme importância na 

organização, sem ele não é possível, mesmo se houver recursos financeiros disponíveis, 

ter um alcance nas metas estabelecidas ocorrendo insucesso e falências nos projetos. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p.12) O sucesso das empresas japonesas se deve a 

suas habilidades técnicas na criação do conhecimento organizacional. Por criação do 

conhecimento organizacional queremos dizer a capacidade que uma empresa tem de 

criar conhecimento, disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e 

sistemas. 

Nonaka e Takeuchi (1995 cit. por Marquardt, 2002, p. 140) defendem que a 

capacidade de uma empresa criar, armazenar e disseminar conhecimento é 

absolutamente crucial para se manter a frente dos seus competidores em áreas como, 

qualidade, velocidade, inovação e preço. 

Para termos um claro entendimento sobre o que significa fazer a gestão do 

conhecimento na empresa - é importante saber diferenciar os significados de dado, 

informação e conhecimento. Davenport e Prusak (1998, p.2) expõem que dados são: 

“Conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos”. Seguindo bases teóricas as 

informações são: Como um fluxo de mensagens capaz de produzir conhecimento 



18 
 

(Nonaka e Takeuchi, 1997). Choo (2006) diz: que o uso estratégico da informação tem 

sob três aspectos que são: Dar identidade e valor às atividades da organização; criar 

novos conhecimentos dependendo do conhecimento tácito de indivíduos e grupos; 

tomada de decisões estruturadas por regras e rotinas. 

Transformamos as coisas em fatos quando percebemos e observamos; com a 

coleta de fatos pode-se gerar arquivos que nos trazem informações, sendo estas 

comparadas, contrastadas e assimiladas em um contexto transformando-se em 

conhecimento. Então com o acúmulo e integração de conhecimento desenvolve-se a 

habilidade de entender os outros; sendo a base da sabedoria. 

Existem os modelos de gestão do conhecimento que envolvem seis passos como 

a aquisição, criação, o armazenamento, a análise e busca de dados, transferência e 

disseminação, e a aplicação e validação. 

Aquisição: visando uma variedade de conhecimentos de todos os ângulos 

possíveis com base em informações internas e externas; o conhecimento tácito é a 

capacidade intelectual presente nas pessoas dentro e fora da organização que pode ter 

valor para a empresa, conhecimento este que é difícil de divulgar ou explicitar; 

internamente pode se aproveitar do saber de seu pessoal, partilhando assim de 

experiências e implantando mudanças continuamente. 

A criação: o conhecimento pode ser criado, conforme Marquardt (2002, p. 148), 

o tipo de conhecimento descoberto através da resolução de problemas, experimentação e 

demonstração de projeto pode ser o de maior valor para a organização. 

Faz-se necessário entender que na criação do conhecimento é feito uma 

retrospectiva, sendo que só podemos dar sentido a ações ou fatos que já ocorreram; 

assim podendo construir um significado; então fatos presentes são comparados com 

experiências passadas. Segundo Weick (1995), “as organizações são sistemas 

frouxamente acoplados nos quais os participantes têm muito espaço para analisar as 

mudanças ambientais e fazer sua própria interpretação da realidade externa”. Com 

afirmação de Choo (2006, p.32) “Essa criação de significado é feita retrospectivamente, 

já que só podemos dar sentido a ações ou fatos que já ocorreram. Só então podemos 

olhar para trás e construir seu significado. Os fatos presentes são comparados com a 

experiência passada, com o objetivo de construir significado”. 

Portanto, necessária atenção no combate às imagens internas profundamente 

arraigadas sobre como funciona o mundo; imagens que limitam a forma de pensar e 

agir; aperfeiçoar modelos mentais que prometem ser uma importante revolução para 



19 
 

criar organizações que aprendem. A percepção dos fatos do mundo é influenciada 

grandemente pelos modelos mentais. Senge (2004) afirma que existem situações em que 

mudanças não poderão ser postas em prática por serem conflitantes com modelos 

mentais tácitos e poderosos. Senge (2004) afirma que, para obter uma aprendizagem 

organizacional eficiente, os indivíduos precisam promover mudanças na forma como se 

relacionam e como percebem o mundo.  

O armazenamento do conhecimento: disponibiliza uma identificação rápida de 

informação de uma forma correta, clara e concisa. Com uma consistência do seu 

conteúdo. A armazenagem de conhecimento utiliza sistemas técnicos, como discos e 

bases de dados, memória individual e coletiva para guardar essa informação 

(Marquardt, 2002, p. 154). 

Para análise e busca de dados é importante distinguir quais informações são 

necessárias para que possam ser convertidas em conhecimento. Segundo Choo (2006, p. 

32): “As pessoas dentro das organizações estão sempre tentando entender o que 

acontece a sua volta”. 

Portanto, cabe ao trabalhador a principal função de adquirir a capacidade de 

gerir conhecimento, e assim criar um modo de aquisição, um sistema onde empregado 

aprende uns com os outros. O desafio está em saber sobre o funcionamento desse 

conhecimento e a melhor forma de transferi-lo. 

A transferência e a disseminação do conhecimento acontecem de forma natural, 

mas de modo formal, a gestão do conhecimento se faz necessário permitindo uma 

normalização do processo de transferência; proporcionando agilidade, assertividade e 

correção. Na estrutura do conhecimento é importante ter em mente o como e o porquê a 

informação, pelos diferentes grupos de pessoas será recuperada, a importante existência 

de uma infraestrutura de gestão de conhecimento permite a posterior disseminação. 

Convencer as pessoas da importância da partilha do conhecimento erradicando o medo 

que as pessoas possuem sobre o perigo para a manutenção de seus empregos ao 

compartilhar informações que alicerçam conhecimentos pessoais, traz à organização 

ganhos significativos e confiança entre pares, superiores e subordinados, aumentando 

assim a credibilidades interna e externamente de clientes. 

 A capacidade de uma organização mover conhecimento de forma rápida e 

corretamente é também a aptidão para transferir e partilhar poder, sendo indispensável 

para o seu sucesso (O’DellandGrayson, 1999 cit. por Marquardt, 2002, p. 162).  
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A aplicação e validação do conhecimento têm sido difícil nas organizações na 

prática, pois é contínua a criação e a reciclagem de novos conhecimentos. Com 

mercados altamente competitivos; modelos holísticos influenciam a forma das 

organizações serem administradas. Modelos de gestão mais participativas, o foco total 

no cliente; estes sistemas que criam alterações nas estruturas funcionais que antes era 

vertical passando a ser atualmente mais horizontalizadas tirando um pouco o foco do 

controle focalizando mais em resultados. O modelo de gestão atual demonstra a 

necessidade de adaptação sob pena de perecer se não forem atualizadas suas ferramentas 

e também não tomam como definitiva uma forma de administrar, pois entendem que os 

tempos são de mobilidade e as agilidades próprias de ambientes virtuais onde se 

realizam maior parte de negócios corporativos.   

Entretanto, pode ser muito perigoso criar uma estratégia de gestão acreditando 

que o simples investimento em informatização dos processos trará para a empresa uma 

vantagem competitiva e lucros cada vez maiores (Sveiby, 1998, p. 239).  

Senge et al. (2007, p.24) afirma que: “Chegamos à conclusão de que a 

capacidade essencial requerida para se ter acesso ao campo do futuro é a presença. 

Primeiro imaginamos a presença como estar plenamente consciente e atento no 

momento atual. Depois, passamos a considerá-la como o ato de ouvir com intensidade, 

de rejeitar preconceitos e formas de histórias de emprestar sentido às coisas. Logramos 

então conhecer a importância de abandonar velhas identidades, a necessidade de 

controlar e, como disse Salk, fazer escolhas que sirvam à evolução da vida. Por fim, 

constatamos que todos estes aspectos da presença conduziam a um estado de “abrir-se 

para receber”, de participação consciente num campo mais vasto de mudança. Quando 

tal acontece, o campo muda e as forças modeladoras de uma situação deixam de recriar 

o passado para manifestar ou materializar o futuro. 

A empresa do futuro será aquela que sintetizar o melhor do Oriente e do 

Ocidente em um modelo universal de criação do conhecimento organizacional. 

O conhecimento é a única fonte certa de vantagem competitiva em uma 

economia, onde a fonte única da certeza é a incerteza. Mercados transformam-se, 

multiplicam-se competidores, há todo momento a obsolescência de produtos. Bem 

sucedidas são as empresas que criam conhecimentos e disseminam na organização com 

incorporação rápida em novas tecnologias e produtos; em síntese essa é a empresa 

“criadora de conhecimento”. 
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Não saber compreender o que é o conhecimento e nem como administrá-lo, 

demonstra a pouca captação que existe de administradores no quesito; verdadeira 

natureza da empresa do conhecimento e como fazer para explorá-lo. 

Esta subseção relata que o conhecimento é adquirido através da compreensão 

por meio da razão e da experiência - principal recurso intangível de grande importância 

para uma organização. A Gestão é um esforço humano organizado; para se ter 

entendimento sobre o que significa fazer gestão do conhecimento é importante saber 

diferenciar os significados de dados, informação e conhecimento. Temos os modelos de 

gestão do conhecimento que envolve seis passos; como a aquisição, criação, o 

armazenamento, a análise e busca de dados, transferência e disseminação, além da 

aplicação e validação. Desta forma, na próxima subseção será apresentado sobre a 

temática da aprendizagem organizacional. 

 

2.2 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

As empresas procuram esclarecer os paradoxos para que o mundo apareça 

menos ameaçador. O sucesso das corporações é frágil, pois poucas conseguem 

demonstrar a capacidade de efetuar rápidas mudanças quando o ambiente torna se 

complexo. Uma das principais razões do fracasso das empresas é sua tendência de 

eliminar os paradoxos, pois as empresas fixam em antigas rotinas criadas pelo seu 

sucesso anterior.  

Uma nova espécie de empresa emergiu para lidar com esses paradoxos; as 

empresas “dialéticas”; estas não estão apenas enfrentando passivamente tal problema, 

mas abraçando ativamente os opostos. Usam os paradoxos para encontrar um caminho 

melhor. 

Há uma forma diferente de ver os paradoxos; desde o momento em que a 

sociedade industrial passou para a do conhecimento. Na sociedade industrial, os 

paradoxos eram algo a ser eliminado.  São tentativas de eliminar os paradoxos no chão 

de fábrica na época industrial, baseado em métodos e procedimentos científicos, para 

aumentar a eficiência na produção - como linhas de montagem, automação, robótica, 

entre outros. 

Ambiguidade estava ocorrendo na área de processamento de informações, onde 

houve tentativa de erradicar. Com a influência do desenvolvimento do computador e das 

ciências cognitivas (conjunto de esforços interdisciplinares; visando a compreender a 
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mente e sua relação com o cérebro humano). São áreas como: as Neurociências; a 

Psicologia; Linguística, Filosofia e a Inteligência Artificial. Herbet Simon investigou a 

natureza humana da solução de problemas e da tomada de decisão, desenvolvendo a 

visão da organização como uma “máquina de processamento da informação”.  

Sendo o ser humano limitado em relação à sua racionalidade, a organização 

tinha que lidar com a complexidade do mundo real decompondo esta realidade em 

partes de informações pequenas e simples o suficiente para que as pessoas as 

processassem. Segundo Herbert Simon, o processamento eficaz da informação é 

possível quando os problemas complicados são simplificados e as estruturas 

organizacionais são especializadas. Exemplo que temos é: fazer uma máquina voar 

acima de 3000 metros levando 100 passageiros. 

É pertinente ressaltar que a divisão de processos em pequenas tarefas ou 

módulos era a chave do sucesso na sociedade industrial. 

Na passagem para a sociedade do conhecimento elevou este paradoxo; que antes 

era algo a ser eliminado e evitado, agora é aceito e cultivado. As contradições, os 

dilemas, as dualidades, oposições são alheios ao conhecimento, pois o mesmo é 

formado por dois componentes dicotômicos e aparentemente opostos; o conhecimento 

explícito e o tácito.  

Conhecimento Explícito- Expresso em palavras, números ou sons; 

compartilhado na forma de dados, fórmulas cientificas, recursos visuais, fitas de áudio, 

especificações de produtos ou manuais. Pode ser rapidamente transmitido ao indivíduo, 

formal e sistematicamente. 

Conhecimento Tácito- Não é facilmente visível e explicável. É altamente pessoal 

e difícil de formalizar; compartilhamento dificultoso. 

As intuições e os palpites subjetivos são rubricas do conhecimento tácito, e este 

tipo de conhecimento está profundamente enraizado nas ações e experiência corporal do 

indivíduo, assim como os ideais, valores ou emoções. 

Há duas dimensões: dimensão “técnica”- habilidades informais e de difícil 

detecção, “know-how. E a dimensão “cognitiva”- crenças, percepções, ideais, valores, 

emoções e modelos mentais. O conhecimento tácito dá forma ao modo que percebemos 

o mundo em torno de nós. 

O conhecimento é tanto explícito quanto tácito. Descobrir uma forma de ter um 

quanto o outro ao mesmo tempo, tem estado no desejo central da literatura de 

Administração. 
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Dialética - Oposição, conflito, contradição entre teorias ou fenômenos empíricos 

(fato que se apoia em experiências vividas, nas observações, e não em teorias e métodos 

científicos). 

A dialética é uma forma de raciocínio; enfatiza duas características: primeira é 

sua ênfase na mudança; refere - se ao processo e movimento; segundo é ênfase nos 

opostos. Cabe frisar que as mudanças ocorrem através do conflito e da oposição, de 

acordo com o raciocínio dialético. Ou seja, busca uma contradição, suspeita, 

desconfiança dentro das pessoas ou das situações; assim é necessário ver um guia para o 

que está acontecendo e o que acontecerá. 

 Essa oposição, contradição, conflito, ou seja, a dialética tem com ponto inicial a 

tese; esta mostra - se inadequada ou inconsistente. 

Primeiro estágio é a antítese, a oposição ou a negação; o segundo estágio 

demonstra ser inadequado ou inconsistente; o terceiro estágio forma-se a síntese, onde a 

tese e a antítese reconciliam-se e transcendem. A síntese torna-se unilateral, assim 

servirá de tese para um novo movimento dialético; o processo em ziguezague e de modo 

espiralado continuará. 

Economia de Escala- Organiza o processo produtivo para a máxima utilização 

dos fatores produtivos, procurando resultados a baixos custos da produção de bens e 

serviços.  

Economia de Escopo- Quando é mais barato produzir dois produtos juntamente 

(produção conjunta) do que produzi-los separadamente. 

Dedução- Parte do geral para o particular. Indução- Fatos particulares chegam a uma 

conclusão geral. 

O conhecimento tácito e o explícito são tratados como extremos polares; estes 

são complementares e interpenetrantes. Existe conhecimento explícito em cada 

conhecimento tácito e vice- versa; estes são contínuos e inseparáveis. Tornando 

extremos e os tornamos absolutos, eles podem transformar-se um no outro. 

A nova realidade é criada através da síntese, que é o processo contínuo e 

dinâmico que reconcilia e transcende aos opostos. Processo envolve a utilização de uma 

tese (A) e uma antítese (B) para criar uma nova realidade (C); sendo (C) separado e 

independente de A e B; como também nem intermediário entre A e B.  

O processo de criação do conhecimento está profundamente enraizado no 

método de construir e administrar sínteses (técnica, processo ou operação que consiste 

em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente.). 
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A habilidade das empresas na criação do conhecimento está em envolvimento 

dos opostos, cultivá-los e usá-los para encontrar o melhor caminho. 

Na conversão dos conhecimentos tácito em explícito e vice-versa, identificamos 

quatro modos de conversão de conhecimentos: 

Socialização: de tácito para tácito; compartilhar e criar conhecimento tácito 

através de experiência direta; “indivíduo para indivíduo”. É similar no conteúdo à teoria 

dos processos de grupo e da cultura organizacional. 

Externalização: de tácito para explícito; articula conhecimento tácito através do 

diálogo e da reflexão; “indivíduo para grupo”. 

Neste modo o conhecimento tácito, que é pessoal, específico ao contexto e 

difícil de formalizar e comunicar aos outros, é convertido em conhecimento 

transmissível e articulado. São usadas metáforas e analogias na falta de termos 

adequados para assimilar intuitivamente através do uso da imaginação e de símbolos.  

O processo de amplificação ocorre com a interação contínua, dinâmica e 

simultânea entre os conhecimentos tácitos e explícitos. A síntese A (tácito) e B 

(explícito) cria C (novo conhecimento).   

Combinação: de explícito para explícito; sistematizar e aplicar o conhecimento 

explícito e a informação; “grupo para organização” Tem suas raízes no paradigma do 

processamento da informação. 

Internalização: de explícito para tácito; aprender e adquirir Novo conhecimento 

tácito na prática; “organização para indivíduo”. Está intimamente ligada com a 

organização do aprendizado.  

Descartes defendia que a verdade pode ser deduzida (do geral para o particular) 

apenas a partir da existência real, ou seja, da mente. O Eu pensante é independente do 

corpo ou da matéria. Então o conhecimento verdadeiro pode ser obtido apenas pela 

mente, não pelo corpo. 

Contrastando, a criação do conhecimento enfatiza muito a importância da 

experiência corporal. O aprender fazendo é equivalente à internalização, que é a 

conversão do conhecimento explícito em tácito.  O indivíduo obtém insights subjetivos, 

intuições e palpites a partir da experiência corporal.  

A experiência pessoal e física relembrando conhecimentos explícitos e tácitos na 

tradição japonesa é igualmente valiosa. Na educação samurai medieval, ser um “homem 

de ação” era considerado uma contribuição maior para o caráter de alguém do que 

dominar a filosofia e a literatura. Conforme Lafayete (2005). 



25 
 

Por si própria a organização não pode criar conhecimento, quem as cria são os 

indivíduos que a elas pertencem, oferecendo seu capital intelectual. A organização apoia 

e estimula as atividades criadoras de conhecimentos. 

Equipes auto organizadas desempenham no processo de criação do 

conhecimento um papel central; compartilham um contexto de desenvolvimento no 

diálogo que pode envolver considerável conflito e discordância que é importante, pois 

essa contradição leva os indivíduos a questionarem as premissas existentes e a buscarem 

novos sentidos em suas experiências, transformando conhecimento pessoal em 

organizacional. 

O indivíduo é o “criador” do conhecimento e a organização é o “amplificador” 

do conhecimento. 

Contexto real: Conversão, do conhecimento, ocorre no nível do grupo ou da 

equipe, e este funciona como o “sintetizador” do conhecimento. Quanto mais autônoma, 

diversa e auto-organizada for a equipe, mais eficazmente funcionará como sintetizador.  

A interação dinâmica dos indivíduos (tácito) e da organização (explícito) cria a 

síntese na forma de uma equipe auto organizada (conhecimento), que desempenha um 

papel central no processo de criação do conhecimento.  

Os modelos “top-down” e “bottom-up”; há uma presunção implícita por trás do 

modelo top-down que apenas os administradores do topo são capazes de criarem 

conhecimento e este criado pelo topo administrativo existe para ser processado e 

implementado. Já o bottom - up pressupõe que o conhecimento seja criado pelos 

empregados empreendedores da linha de frente; contendo poucas ordens e instruções 

provenientes do topo da administração. 

Para a criação do conhecimento os modelos acima são adequados, o fato 

importante, a saber, é que o modelo top-down é adequado principalmente para lidar com 

“Conhecimento Explícito”. Já o modelo bottom-up lida com o “Conhecimento Tácito”. 

Sendo estes modelos com suas devidas limitações e realizações parciais do 

conhecimento. 

Modelo top-down está concentrado na combinação (sistematiza, aplica 

conhecimento explícito e a informação); e na internalização (aprender e adquirir 

conhecimento tácito na prática). 

Modelo bottom-up concentra - se na socialização (cria e compartilha 

conhecimento tácito, experiência direta); e na externalização (articula conhecimento 

tácito; diálogo e reflexão). 
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O modelo “middle-up-down” proporciona administrar o caos criativo na 

organização; a alta administração proporciona o sentido de direção em relação aonde a 

empresa deve ir, ou seja, “O que deveria ser a empresa”; os empregados da linha de 

frente olham para a realidade (“O que é”). Então os administradores medianos procuram 

resolver a contradição entre o que a alta administração espera criar e o que existe 

verdadeiramente no mundo real. 

Os administradores medianos sintetizam o conhecimento tácito tanto da alta 

administração como também dos empregados da linha de frente e tornam os dois 

explícitos e incorporam a novas tecnologias, produtos e serviços. 

O middle-up-down é um conhecimento criado a partir da compilação dos 

conhecimentos da alta administração com os conhecimentos dos empregados, assim os 

administradores medianos criam conhecimentos a partir destes; assim os colocam 

exatamente no centro da formação desta síntese. 

A hierarquia funciona bem em grande escala, sendo uma estrutura altamente 

formalizada, especializada, e centralizada. Mas não é eficaz, em relação ao 

conhecimento, de exploração e na transferência de conhecimento ampla e 

continuamente.  

Já a força-tarefa é flexível, dinâmica e participativa, nas tarefas bem definidas 

ela é eficaz quando se precisa a realização das tarefas completamente em determinado 

período de tempo. 

No que tange sobre conhecimento, a força-tarefa é uma estrutura eficiente para 

explorar e adquirir, além de acumular conhecimentos através da “Socialização” 

(indivIduo para indivíduo; tácito para tácito; compartilhar e criar conhecimento tácito) e 

da “Externalização (articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão; do 

tácito para o explicito); isso devido a sua natureza temporária. Já a hierarquia prejudica 

a iniciativa individual sendo uma barreira para ajudá-la em momentos de períodos de 

incertezas e de mudanças rápidas; é inadequado para acumular, adquirir e explorar o 

conhecimento tácito. 

Em The Knowledge Creating Company (A Empresa Criadora de 

Conhecimento), é apresentado um design organizacional denominado de “Hipertexto”; 

adequado para estruturar uma base para a criação do conhecimento organizacional. 

A organização “Hipertexto” abrange as duas estruturas, ou seja, hierarquia na 

sua eficiência e a estabilidade como também a força-tarefa na sua eficácia e dinamismo. 
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Há uma síntese do conhecimento gerado pela hierarquia e na força-tarefa gerando a 

organização “hipertexto”. 

Empresas Orientais e Ocidentais possuem duas abordagens opostas na criação 

do conhecimento. Nas empresas Ocidentais é o conhecimento explícito, transmitido 

rapidamente, formal e sistematicamente aos indivíduos; utiliza o “raciocínio dos 

sistemas” para fazer com que a mente não veja as partes, mas o todo. Criado através de 

habilidades analíticas e de formas concretas de apresentação oral e visual, exemplos 

temos documentos, manuais, dados computacionais. Já nas Orientais, (japoneses), o 

conhecimento explícito é somente a ponta do iceberg; considera o conhecimento tácito 

importante, algo que não é facilmente visível, exprimível, é um fato altamente pessoal e 

difícil de formalizar.  

É importante frisar que o ocidente atua como uma máquina para processar 

informações, já a empresa japonesa é um organismo vivo, compartilha o entendimento 

do que esta almeja, que tipo de mundo deseja viver e como tornar esse mundo uma 

realidade; mais crucial do que processar a informação objetiva. 

A ênfase colocada no conhecimento tácito proporciona uma visão completa, não 

apenas através da mente (adquirido no aprendizado), mas através do corpo e da mente; 

experiência direta, tentativa e do erro. Esta ênfase no conhecimento tácito faz surgir um 

novo pensar; a inovação. Não é somente uma porção de dados e informações, é um 

processo altamente pessoal que torna os empregados compromissados, identificados 

com os objetivos e missão da empresa. 

O novo conhecimento é tanto sobre ideais quanto sobre ideias; assim a criação 

do conhecimento no Japão não é de responsabilidade de poucos selecionados, mas de 

toda a organização. Dessa forma temos os administradores medianos fazendo 

intermediação entre o topo da administração e trabalhadores da linha de frente. 

Mas perigo, a ênfase isolada no conhecimento tácito. Existe perigo na super 

adaptação aos sucessos passados. Exemplos como o Exército Imperial Japonês. Durante 

a Segunda Guerra Mundial não foi capaz de distanciar-se do conceito de combate 

corpo-a-corpo, representado pela carga de baioneta; adaptou-se excessivamente aos 

sucessos anteriores e fracassou em desaprender essas experiências no ambiente novo e 

mutável. 

Outro perigo é o “raciocínio em grupo”; homogeneidade étnica e cultural que 

facilita o compartilhamento do rico conhecimento tácito, mas que pode ser um 

empecilho na economia global étnica e culturalmente diversificada. À medida que as 
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forças globais direcionam as empresas para um ambiente mais e mais étnico e 

culturalmente diversificado, as empresas num certo ponto devem distanciar-se de sua 

experiência de “raciocínio de grupo” e obter novos insights na administração da 

diversidade.  

Fica patente o perigo de empresas perderem o ritmo de mudanças que ocorrem 

na Revolução da Informação, ou seja, tempos de internet, a quantidade e a qualidade do 

conhecimento explicitam que pode ser acumulado, e a combinação pode ser realizada 

sem esforço em alguns toques de teclado.  

Esta subseção procurou apresentar que as empresas procuram esclarecer 

paradoxos; lidar com eles, sendo estas empresas chamadas de dialéticas. De forma 

passiva enfrentam paradoxos usando-os para encontrar um caminho melhor. O 

conhecimento para a aprendizagem organizacional é formado por dois componentes 

dicotômicos e aparentemente opostos, sendo eles o conhecimento explícito e tácito. O 

processo de criação do conhecimento, as conversões dos conhecimentos tácitos em 

explícitos e vice-versa. Modelos “top-down”, “botton-up” e “middle-up-down”. A 

próxima subseção apresenta teorias e conceitos de organizações de aprendizagem que 

em relação ao conhecimento possuem capacidades que serão relatadas neste estudo 

adequando a novos insights.  

 

2.3 ORGANIZAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 
 

São as que possuem a capacidade de criar, transferir, adquirir conhecimentos; é 

aquela organização voltada para o aprendizado onde modificam comportamentos 

adequando aos novos insights. 

A prática da aprendizagem enfatiza um diferencial de sucesso organizacional, 

sendo a manutenção deste sucesso a capacidade de explorar novas oportunidades, pois a 

mudança é constante no mundo; aprender primeiramente com os fracassos e sucessos 

internos e experiências de sua ida ou vinda de outra organização capacita na exploração 

de novas oportunidades. Entender, compreender e aprender no sentido de ações futuras 

da empresa exige entender o significado de aprendizado na organização. 

O indivíduo dentro como fora da organização deve combater as raízes mais 

profundas de seu ser analisando suas atitudes e ações; não somente em prol da empresa, 

mas para seu sucesso particular e coletivo. 
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Exemplo de Senge (2016, p.22). “O professor estabelece uma meta e o aluno 

responde a elas. O professor tem a resposta, o aluno estuda para chegar à resposta. Os 

alunos sabem quando tiveram êxito porque o professor lhes diz isso. Quando todas as 

crianças tiram nota dez, elas já sabem o que é preciso fazer para seguir em frente na 

escola e agradar ao professor - uma lição que elas continuam usando no processo de 

agradar a chefia e não melhorar o sistema que serve aos consumidores”. 

As organizações que aprendem, dentro da capacidade de adaptação às mudanças, 

enfatizam a crescente adaptabilidade em primeiro lugar para o processo de 

aprendizagem, o desejo de aprender vai além, sendo mais criativo e produtivo; são 

formados por pessoas estimuladas a desenvolver, criar continuamente e que se 

comprometem com resultados da empresa. Então nota - se modificações positivas em 

relação a padrões de comportamento; as aspirações, a aprendizagem em conjunto. 

Situações confirmadas por estudos contínuos de Peter Senge nos anos 1990, 1998, 2004, 

2005. Complementando com Starkey (1997) “a organização que aprende é uma 

metáfora, que está alicerçada na visão e na busca de uma estratégia para promover o 

autodesenvolvimento individual dentro da organização em constante 

autotransformação”. 

Importante ressaltar que o sucesso de uma organização se dá somente através da 

aprendizagem individual que garante a organizacional e completa aprendizagem 

coletiva elevando o comprometimento através de resultados motivadores na obtenção 

dos índices desejados. 

Destaque dado por Terra (2003, p.83) “Uma das qualidades mais importantes 

dessas organizações é que elas tenham a capacidade de criar, adquirir e transferir 

conhecimentos e, portanto modificar seu comportamento para gerar e refletir novos 

conhecimentos”. Sendo este comportamento com essas habilidades - denominado de 

Gestão do conhecimento. 

A busca de uma perfeita conversão de conhecimento tácito e explícito que 

envolve o indivíduo, o grupo, a organização e o ambiente são metas perseguidas, e a 

partir destas, um espiral do conhecimento disseminado em toda organização. A 

organização não pode criar conhecimento em si sem a iniciativa dos indivíduos e das 

interações que ocorrem no grupo. 

Com a ratificação de Carvalho (2004), como o reconhecimento explícito do 

valor econômico do conhecimento; capacidade de desenvolver o “know-why, além do 

know-how, onde são questionados valores, cultura e mudar o comportamento; estimular 
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à experimentação e aprender através de erros e acertos; além de habilidades em 

compartilhar “insights”, experiências e informações individuais; buscar ativamente 

informações ambientais onde se insere informações precisas e com formato de facilitar 

o uso; a utilização da capacidade criativa de funcionários. 

Assim nos contempla Senge (2004) “observe que as empresas do futuro serão 

aquelas que descobrirem como fazer com que as pessoas se comprometam e queiram 

aprender, desde o chão de fábrica até a alta gerência”. 

Outrossim, a coerência deve ser observada com as mais elevadas aspirações 

humanas que estão além das necessidades materiais, onde as barreiras que impedem a 

aprendizagem são derrubadas. Mais e mais empresas devem adquirir e gerenciar o 

conhecimento para rapidamente se adaptar às exigências do mercado. 

Esta subseção relata que as organizações de aprendizagem possuem capacidade 

de criar, adquirir e transferir conhecimento; explorar novas oportunidades num mundo 

de constantes mudanças. Organização que aprende está alicerçada numa estratégia e na 

busca para promover o autodesenvolvimento individual numa organização em constante 

autotransformação. Desta forma, na próxima subseção serão apresentadas óticas e 

interesses distintos entre organização de aprendizagem e aprendizagem organizacional. 

 

2.3.1 Organizações De Aprendizagem Versus Aprendizagem Organizacional 

De acordo com estudos efetuados por (BASTOS; GONDIM; LOIOLA, 2004, 

p.204) há duas divisões na realidade da aprendizagem organizacional, as organizações 

que aprendem e a aprendizagem organizacional; estas tratam de um mesmo fenômeno, 

porém de óticas e interesses distintos. 

Aprendizagem organizacional descreve um interesse na descrição de como a 

organização aprende. Já a Organização de aprendizagem com o ajustes de ferramentas 

atem-se mais na ação, ferramentas estas específicas com o intuito de avaliar, 

diagnosticar, permitir, identificar e promover a qualidade dos processos de 

aprendizagem conforme Tsang (1997, p.75). 

“Para uma Organização que aprende ser efetiva é preciso um ciclo de 

aprendizado que inclui o aprendizado organizacional” Gorelick (2005). 

Senge (2012) defende que a competição gera tensão, isso nos sistemas 

predominantes de administração, mas as pessoas antes nascem com alegria na 

aprendizagem dispostas a aprender. As tensões que surgem nas competições no dia a dia 
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de uma organização fazem as empresas verem seus stakerolders internos de uma forma 

desumanizada. 

Nesta situação Senge em 1990 criou, com o aprimoramento de estudos 

anteriores, a cultura da organização que aprende com as cinco disciplinas que é uma 

teoria para contribuir com qualquer organização tornando-a “aprendente”; o domínio 

pessoal, os modelos mentais, a aprendizagem em equipe, a visão compartilhada e o 

pensamento sistêmico são as abordagens (teorias e métodos) que desenvolvem três 

capacidades centrais do aprendizado: desenvolver conversas reflexivas, estimular as 

aspirações e entender a complexidade (SENGE, 2012, p.17). No Quadro 1 abaixo será 

tratado sobre as diferenças entre a organização que aprende versus aprendizado 

organizacional, de acordo com o pensamento do autor Teodoro - levando em 

consideração o aprendizado organizacional e organização que aprende. 

 

Quadro 1- Diferenças entre a organização que aprende versus aprendizado organizacional 

Itens Organização que aprende Aprendizado organizacional 

Público alvo Gestores Acadêmicos 

Desenvolvimento 

Desenvolvimento por pesquisadores e 

consultores que estão orientados para 

a transformação organizacional. 

Representado principalmente por 

pesquisadores. 

Finalidade Mudar e prescrever. Compreender e analisar. 

Natureza Natureza mais descritiva. Natureza mais processual. 

Foco 

Questionamentos do tipo “o que”, 

descrevendo os sistemas, 

características e princípios da 

organização que aprende como uma 

entidade coletiva. 

Questionamentos do tipo “como” a 

aprendizagem na organização 

acontece, ou seja, as habilidades e 

processos de construção e utilização 

do conhecimento. 

Objetivo 

Ajuste de ferramentas metodológicas 

específicas para o diagnóstico e 

avaliação que permitem identificar e 

avaliar a qualidade dos processos de 

aprendizagem. 

Descrição de como a organização 

aprende através de uma reflexão 

sobre as possibilidades concretas de 

ocorrer aprendizagem na 

organização. 

Organização 
Aprendizado através da organização, 

como um sistema integrado. 

Aprendizado individual e em 

grupos na organização. 

Fonte: Teodoro (2005). 

 

Então se inicia pensando na aprendizagem organizacional individual, onde o 

foco é o indivíduo no seu autoconhecimento em que se têm claramente os objetivos e os 

projetos pessoais casando com os interesses do grupo e organização. A Quinta 

disciplina, sendo ela o pensamento sistêmico, uni, integra teoria e prática não isolando 

as outras quatro disciplinas, há uma via de mão dupla continuamente onde todas as 

cinco disciplinas se completam. 

Nesta subseção descreveu - se a aprendizagem organizacional como a 

organização que aprende. Organizações de aprendizagem atem-se na ação, ferramentas 

usadas para avaliar, identificar, diagnosticar, promover a qualidade dos processos. A 
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próxima subseção apresenta as disciplinas criadas por Peter Sengepara desenvolvendo 

em relação à aprendizagem capacidades que estimulam as aspirações, o entendimento 

da complexidade e desenvolvimento de conversas reflexivas. 

 

2. 4 AS DISCIPLINAS DE APRENDIZAGEM 

 

Criada as cinco disciplinas, estas são teorias que contribuem em qualquer 

organização para que se transforme numa organização que aprende. As disciplinas 

visam o indivíduo em relação ao mundo, ao seu redor incluindo a organização. 

As disciplinas se interrelacionam apresentando uma abordagem teórica e 

metodológica, desenvolvendo assim em relação à aprendizagem capacidades que 

estimulam as aspirações, o entendimento da complexidade e desenvolvimento de 

conversas reflexivas. 

O indivíduo para com estas práticas propõe automaticamente a se conhecer, e 

verificando seus pontos fortes e fracos em situações aprimorando - se; então em 

primeiro clarifica pessoalmente objetivos e projetos, em segundo muda sua atenção ao 

grupo e finalmente com a quinta disciplina concentra - se na organização. 

De maneira correspondente, Sousa (2002, p. 7-8) afirma: 

Em um mundo em que a velocidade dos fatos e das informações dita as regras 

de sobrevivência, muitas organizações bem sucedidas têm sido levadas a 

refletir e confirmar que é necessário treinar os seus colaboradores de acordo 

com suas necessidades, e que precisam manter um processo de aprendizagem 

contínuo para desenvolver qualificações, com um conjunto articulado de 

processos que governa a criação, disseminação e a utilização do conhecimento 

para atingir a excelência organizacional.  

 

 

2.4.1 Domínio Pessoal 
 

A organização aprende por meio de seus indivíduos; aprendizagem individual 

não é garantia de aprendizagem organizacional, mas sem a parte individual não se faz 

um todo. 

Entender a “mente subconsciente”, a “força de vontade” e as “ações do coração”  

e tem - se um maior aproveitamento do potencial das pessoas. Acredita se que modelos 

organizacionais mais congruentes com a vida humana proporcionam eficiência e 

eficácia, pois empresas não são projetadas para atender às necessidades de seus 

funcionários, ou seja, o autorrespeito e a autorrealização. 
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Nesta questão, gerentes e gestores devem redefinir tarefas - deixar de lado 

antigos dogmas como planejamento, organização e controle (regras fixas antiquadas) e 

perceber o dinamismo, a natureza, o que influência a vida das pessoas, o que é sagrado 

para elas. 

A pura dedicação de uma pessoa se dá, quando esta tem condições para suprir sua vida 

de forma mais enriquecedora possível. Segundo Senge (2016, p.212-213), o domínio 

pessoal incorpora dois movimentos subjacentes, o primeiro é o contínuo esclarecimento 

do que é importante para nós; e o segundo é aprender continuamente como ver a 

realidade com clareza. Assim forma - se a seguintes questões: “o que queremos?”, essa 

é uma imagem nítida; “onde estamos com relação ao que queremos?” esta sendo a 

realidade atual. Portanto questões que geram a “tensão criativa”. 

A “tensão criativa” que é a essência do domínio pessoal; gerar e sustentar a tensão 

criativa em nossas vidas. 

“Neste contexto, aprender não significa adquirir mais informações, mas sim 

expandir a capacidade de produzir os resultados que realmente queremos na vida” 

(SENGE, 2016, p.213). 

O domínio relatado neste estudo tem a intenção de um nível especial de 

proficiência; onde uma visão da organização é um chamado e não apenas uma boa ideia. 

A realidade atual é sua aliada, pois aprende a perceber e trabalhar com forças; ver a 

realidade de forma mais precisa; conectar - se a outros; não sacrificando sua 

singularidade, pois trata – se de um processo criativo maior, influência, mas não 

controle unilateralmente. 

Um alto nível de domínio pessoal - as pessoas vivem em um estado de 

aprendizagem constante, porém segundo Senge (2016) o domínio pessoal é um processo 

e não algo que se possua, pois um alto nível de domínio pessoal as pessoas são 

conscientes de sua ignorância e incompetência e consequentemente de pontos a serem 

melhorados. 

Segundo estudos de Peter Senge, pessoas e organizações resistem na ideia de 

pleno desenvolvimento de seus colaboradores internos, acham uma mudança radical 

conforme método de contrato tradicional. A mudança mais radical em relação às 

práticas tradicionais na organização que aprende; motivos da resistência ao processo 

são: conceitos não quantificáveis, capacidade de medir com precisão, contribuição para 

a produtividade e resultados financeiros. Enfim, teme e ameaça a ordem estabelecida de 

uma empresa bem gerenciada. 
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O receio é válido, pode ser contraproducente investir pessoas de poder em uma 

organização desalinhada; para que isso não ocorra deve - se ter uma visão comum, 

compartilhar modelos mentais comuns sobre a realidade do negócio; caso contrário 

investi-las de poder causará estresse organizacional. 

Iniciar o processo de desenvolvimento acerca da disciplina do domínio pessoal; começa 

por uma série de práticas. A “Visão Pessoal” vem de dentro, não pode se confundir com 

metas e objetivos; visão é um destino específico, futuro desejado, concreto. 

O propósito é “aumentar a capacidade humana de explorar os céus”; Visão é “a 

chegada do homem à lua até o final da década de 1960” (SENGE, 2016, p.222). Há 

plena consciência entre visão e a realidade, as controvérsias muitas das vezes fazem 

com que a visão pareça irreal ou excêntrica, com isso podendo desestimular ou 

desesperançar. Entre a visão e a realidade existem os hiatos que podem ser interpretados 

como fontes de energias de impulso para modificar ações avançando em direção à 

materialização da visão. Esse hiato é chamado de “Tensão Criativa”. 

Essa tensão criativa não é ansiedade ou emoções estressantes, ou seja, tensão 

emocional, não confundir, mas sim a forma de ver oportunidade de aperfeiçoamento 

reconhecendo as limitações entre a visão e a realidade; ver o fracasso como uma forma 

de aprendizado, perceber que são imagens imprecisas da realidade atual - estratégias 

que não funcionam como o esperado, sobre clareza da visão. Perceber que um erro é um 

evento cujo beneficio ainda não se transformou em vantagem. 

Enfim, aprender a expandir nossa capacidade pessoal para criar os resultados 

que mais desejamos, e criar um ambiente organizacional que estimule todos os seus 

membros a se desenvolverem na direção das metas e fins escolhidos. 

 

2.4.2 Modelos Mentais  

 

            Nosso modo de ver e entender o mundo revela os pressupostos há muito 

arraigados, enraizado culminando assim na forma de agir. Percebe - se um 

desconhecimento próprio de nossos modelos mentais, ou de seus efeitos no 

comportamento pessoal. O trabalho com modelos mentais causa uma introspecção - 

revela a importância dos modelos tácitos na formação dos modelos mentais na 

organização. Revela nossas imagens internas do mundo onde é necessário mantê-las sob 

rigorosa análise. Cabe frisar que os modelos mentais promovem conversas ricas em 



35 
 

aprendizado - equilibrando indagação e argumentação; expõem de forma eficaz os 

pensamentos e estejam abertas às influências. 

Os modelos mentais podem atrapalhar impedindo a aprendizagem através de 

práticas obsoletas; portanto forma - se um desafio exercer essa disciplina de trazer à 

tona os modelos mentais como objetivo de melhorá-los. É importante a prática regular 

dos modelos mentais e a cultura com o questionamento em promover desafios aos 

novos pensamentos; oferecer uma ferramenta à consciência pessoal e as habilidades 

reflexivas uma “infraestrutura” que institucionalizará a prática regular dos modelos 

mentais. 

Em uma organização autoritária tradicional, o dogma era administrar, organizar 

e controlar. “Na organização que aprende” o novo “dogma” será visão, valores e 

modelos mentais, ou seja, a organização saudável será aquele que conseguir 

sistematizar, desenvolver reuniões entre pessoas para aplicar os melhores modelos 

mentais para enfrentar, da melhor forma possível, situações adversas que se 

apresentarem. 

São detectadas, em relação a mudanças culturais, “doenças das hierarquias 

tradicionais” e “antídotos”, referentes à organização e disciplina necessária para tornar o 

trabalho mais coerente com a natureza humana. 

Identificar conjunto de valores essenciais, que são os princípios que curam a 

“doenças básicas da hierarquia”; são elas a “abertura” e “mérito”. 

Estas desenvolvem sua abordagem para lidar com modelos mentais. A 

“abertura” é antídoto à chamada “doença das dissimulações que domina o 

comportamento das pessoas em reuniões pessoais”, exemplo temos como: ninguém 

descreve um problema organizacional em uma reunião às dez horas da manhã - da 

mesma forma às dez horas da noite em um ambiente propício, relaxado bebendo um 

drinque com amigos. Já o “mérito” deve se tomar decisões baseadas nos melhores 

interesses da organização, e não criar um processo decisório baseado em políticas 

burocráticas, ou seja, “ascender à imagem de uma pessoa que chegou ao topo, conseguir 

manter - se lá”. Desse modo os processos decisórios podem ser transformados se as 

pessoas conseguirem trazer à tona as discussões produtivas em suas formas de olhar o 

mundo. 

Não se podem confundir declarações de valor com mudanças culturais. Em 

estudos e observações foram verificados que a “abertura” e o “mérito” são úteis, mas 

são difíceis pelo seguinte modo. Equipes e organizações aprisionam-se em armadilhas 
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(rotinas defensivas), do questionamento isolam modelos mentais; pessoas altamente 

capacitadas em se proteger da dor e ameaças impostas por situações de aprendizagem, 

assim não conseguem produzir resultados. 

Desenvolver uma capacidade de trabalhar com modelos mentais exige duas 

amplas categorias: A “Habilidade de reflexão” e a “Habilidade de indagação”. 

A Habilidade de reflexão efetua - se uma desaceleração do próprio processo do 

pensamento para que se torne mais consciente de como formamos nossos modelos 

mentais e de como este influencia nossas ações. 

A Habilidade de indagação revela como interagimos face a face com outras 

pessoas, com principal ênfase como lidamos com questões conflituosas e complexas. 

Assim desenvolver essas habilidades constitui a essência da disciplina de modelos 

mentais; enfrentar as distinções entre teorias (teorias esposadas, o que dizemos ponto de 

vista particular; e teorias em uso, implícita no que fazemos), reconhecer os lapsos da 

abstração, equilibrar a indagação e a argumentação. 

Muitos profissionais param de aprender após atingir um estágio almejado por 

eles, porém há aqueles que continuam aprendendo durante a vida praticando a chamada 

neste estudo de “reflexão em ação”, que é a capacidade de durante a ação refletir sobre 

o pensamento. Essa ação, a prática reflexiva, uma das essências da disciplina dos 

modelos mentais evita ações reativas colaborando com as ações generativas. 

Aprendizagem generativa requer que todas as pessoas de todos os níveis apresentem 

seus modelos mentais como desafios produtivos, assim ajudando a evitar circunstâncias 

externas - prejudiciais à organização que fica subjacente a olhos menos avisados. 

Para se dominar a disciplina do equilíbrio entre indagação e argumentação faz – 

se necessário ao defender seu ponto de vista tornar seu raciocínio explícito; descrevendo 

dados nos quais se baseia; estimular as outras pessoas a explorarem o seu ponto de 

vista, a ver lacunas no raciocínio; estimular as pessoas a fornecerem pontos de vista 

diferentes como dados ou conclusões opostas; indagar ativamente outras pessoas que 

diferem de seus conceitos, com isso visando enriquecer o conhecimento. 

 

2.4.3 Visão Compartilhada  

Em se tratando de organização, são imagens que pertencem às pessoas que 

fazem parte da organização. O que queremos criar? A visão compartilhada não será 

apenas uma ideia, ao contrário é uma forma no coração das pessoas que se torna uma 

força impressionante de poder; inspirada a ideia esta evolui estimulando o apoio de mais 
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de um, onde deixa de ser uma abstração e assim tornando - se palpável. As pessoas a 

veem como se existisse, e em questões humanas essa força é poderosa. 

Visões pessoais são retratos, imagens que as pessoas têm na mente (razão) e no 

coração (emoção), os indivíduos fazem parte da organização e realizam diversas 

atividades diretas e indiretas, e com isso influencia a todo o momento dentro e fora da 

organização. Na visão compartilhada temos a mesma imagem e assumimos o 

comprometimento mútuo de manter essa visão individualmente e coletivamente. As 

pessoas sentem - se conectadas, ligadas por uma aspiração comum; conclui - se que a 

razão das pessoas buscarem visões compartilhadas é desejo de se sentirem conectadas a 

um empreendimento importante. Sabe – se que a visão compartilhada é essencial, pois 

fornece energia e foco para a aprendizagem. A aprendizagem adaptativa pode ser obtida 

sem uma visão, porém a aprendizagem generativa (expandir suas habilidades para criar) 

somente ocorre quando as pessoas estão lutando para alcançarem um objetivo de 

profunda importância para elas.  

Vê – se que a visão é uma liderança nas empresas, um conceito familiar, mas ao 

analisar com detalhes; observa - se que a visão é imposta pela organização, ocasionando 

assim a aceitação e não o comprometimento. O verdadeiro comprometimento é refletir a 

visão pessoal de cada uma, tendo conhecimento dos focos e metas da coletividade, usar 

suas visões pessoais para auto-ajudar para cumprir a visão coletiva em prol do sucesso 

da organização. Metas defensivas raramente estimulam a criatividade, o entusiasmo de 

criar algo novo; metas que se limitam a derrotar um oponente são transitórias. Quando a 

visão é alcançada transforma - se a postura defensiva. 

 Um Mestre em artes marciais provavelmente se concentra em padrões de 

excelência ao invés de derrotar os outros; a coexistência das duas visões é possível, mas 

ter a visão exclusivamente em derrotar um adversário pode enfraquecer a organização 

em longo prazo. Estimular as pessoas a olharem para dentro de si, a fim de descobrir 

padrões internos; com isso elas irão compreender como lutar na sua área, usar seus 

conhecimentos para aperfeiçoar-se, apoiar-se no grupo, promovendo assim organização 

para obter princípios de tensão criativa; que será como não é o que a visão é, mas do 

que ela faz; eleva a aspirações das pessoas, o trabalho torna - se uma busca de 

propósitos incorporados a produtos ou serviços das organizações. 

É importante ressaltar que as visões compartilhadas vêm de conceitos pessoais; 

esta é a pedra fundamental para o desenvolvimento da primeira. Faz-se necessário a 

compreensão e o desenvolvimento de ideias para que assim, através da visão pessoal de 
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cada um forme a visão compartilhada, combatendo a aceitação que será substituída 

intrinsecamente por compromisso que gera níveis de tensão criativa.  

Neste momento teremos o Líder Visionário, que estimula as visões pessoais, 

pois estes não infringem atacando a liberdade individual, lembrando que conforme o 

domínio pessoal já estudado; ninguém pode determinar “esta é sua visão” e nem forçar 

o desenvolvimento de um ponto de vista, mas comunicar de uma forma que encoraje as 

pessoas a compartilharem suas próprias visões pessoais.    

Importante lembrar que não adianta redigir uma declaração de visão; claro que é 

o primeiro passo para criar um conceito compartilhado, mas a declaração por si só, não 

dá vida à visão dentro da organização. Frequentemente, as visões pessoais são ignoradas 

na montagem de uma declaração desta natureza; são baseadas na visão estratégica 

refletindo em visões pessoais de um pequeno grupo que compõem a alta gerência da 

organização. Esta referência conceitual não é uma solução de problemas, pois 

desaparecerá com a resolução do problema. A visão compartilhada é um elemento 

central que deve ser praticada no dia a dia dos líderes, ela é continua e eterna. 

Não se afirma que a visão não pode vir do topo, pelo contrário deve surgir não 

somente dela, mas existem circunstâncias que podem emanar de indivíduos que não 

estão em posição de autoridade. Com a interação das pessoas que ocupam vários níveis 

pode “borbulhar” resultados; a origem da visão é menos importante do que o processo 

que transforma em uma “visão compartilhada”. Esta somente se transforma em visão 

compartilhada quando as visões pessoais se conectam as compartilhadas de todos os 

integrantes da organização. 

Para os Líderes, é importante lembrar que suas visões são também pessoais, 

errado pensar que automaticamente seu ponto de vista é o da organização. Os líderes 

que desejam construir uma visão compartilhada devem estar dispostos a compartilharem 

continuamente suas visões pessoais. O intuito é desenvolver o verdadeiro 

comprometimento, item raro nas organizações de hoje. Usa - se o termo “convencer as 

pessoas a comprarem a visão”, ideia que remete a um processo de venda, que alguém 

faz algo, mesmo que não tivesse domínio pessoal de todos os fatos, mas “convencer as 

pessoas a participarem da visão”, convida estas a “fazerem parte” - entendimento total 

de responsabilidade tornar - se parte de algum fato por opção, “comprometimento” em 

transformar a visão em realidade. Nestes termos a visão é do líder, com a participação 

de outros, há o desejo real de corrigir atitudes à medida em que as necessidades 

apareçam impulsionando as ações, energia única para tornar real a visão. 
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2.4.4 Aprendizagem em Equipe 

 

Na aprendizagem em equipe a cooperação pode culminar em importantes 

resultados científicos; coletivamente podemos ter novas ideias mais do que 

individualmente, uma aprendizagem colaborativa. Com o diálogo torna - se aberto o 

fluxo da inteligência, e assim representa uma síntese de duas correntes intelectuais 

subjacentes que são: “a visão sistêmica” e a “interação entre o pensamento e os modelos 

internos com as nossas percepções e ações”, em que estas últimas não podem ser 

separadas. 

O pensamento não se pode aperfeiçoar individualmente, sendo ele em grande 

parte coletivo.  Vendo como um fenômeno sistêmico, o pensamento, surge da nossa 

forma de interação e discurso uns com os outros, onde teremos dois tipos primários de 

discurso: diálogo e discussão. 

Na discussão os interesses comuns podem ser analisados a partir do ponto de 

vista exposto pelos participantes; com a intenção de que a visão do expositor seja aceita 

pelo grupo ou parte do ponto de vista em que o ouvinte usa para fortalecer a sua própria 

visão. 

Em contraste com a discussão o diálogo é acessado pelo grupo, onde há um 

grande conjunto de significado comum que não pode ser acessado individualmente; o 

diálogo tem o propósito de ir além da compreensão individual. Os indivíduos ganham 

novas perspectivas que não ganhariam individualmente. Começam surgir uma nova 

mentalidade, um significado em comum, pessoas não estão mais em oposição, 

interagindo, mas sim participando desse conjunto de significado comum de 

desenvolvimento e mudanças constantes. 

No diálogo explora - se questões difíceis e complexas sobre vários pontos de 

vista - suspendendo pressupostos, embora os comuniquem com maior liberdade. Há 

uma livre exploração, total profundidade de experiências dos pensamentos das pessoas 

indo além das visões individuais. 

Propósito do diálogo é revelar as incoerências do pensamento em relação aos 

assuntos expostos. Para fins de estudos temos três tipos de incoerências: “O pensamento 

pára de acompanhar a realidade, segue em frente como um programa”. “O pensamento 

nega que ele é participativo”. “O pensamento estabelece seu próprio padrão de 

referência para resolver problemas”.  
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O diálogo ajuda as pessoas a verem a natureza participativa e representativa dos 

pensamentos, com isso tornando mais sensíveis às incoerências de pensamentos, ou 

seja, mais seguro reconhecer tais incoerências. Observa – se que as pessoas com maior 

afinidade com seus próprios pensamentos vêm se tornando mais criativas e menos 

reativas. Analisa - se também a natureza coletiva dos pensamentos, das pessoas 

envolvidas no diálogo. E através deste mecanismo surge a ajuda mútua em conscientizar 

as incoerências nos pensamentos destas, de forma que o pensamento coletivo harmoniza 

e assim tornando - se cada vez mais coerente o pensar individual. 

Três condições básicas necessárias ao diálogo eficiente e eficaz são 

referenciadas: “os participantes devem suspender seus pressupostos no sentido de 

“segurá-los”, para que estes sejam constantemente acessíveis ao questionamento e à 

observação para que seja eliminado o subjetivismo. Opiniões particulares nunca devem 

ser eliminadas, pelo contrário, devem ser expostas a exames contínuos; defendendo 

opiniões baseadas em fatos concretos. Todos os participantes devem encarar uns aos 

outros como colegas. Deve haver um “facilitador” que mantenha o contexto do diálogo. 

É no dialogo que se tem a oportunidade de abordar “assuntos quentes” - fontes 

de discordâncias emocionais. 

O que deve ser desejado na aprendizagem em equipe é o real privilégio no 

diálogo; a pessoa não deve reprimir suas visões por ocupar um cargo inferior, como 

também deixarem de fazer uso do privilégio de seus cargos para fazer prevalecer sua 

opinião.  

O diálogo para fluir deve ser divertido, prazeroso, no sentido de obter 

desenvolvimento de conhecimentos que alavancam a organização. A preocupação 

excessiva, o julgamento negativo como “quem disse o quê” ou “não fala nada estúpido” 

faz o caminho da espontaneidade ser inverso, dificultando no mínimo bons resultados.  

O facilitador mantém o contexto do diálogo. Sendo um facilitador com 

habilidades desenvolvidas, impede hábitos que impelem a contínua discussão; 

“facilitador do processo”.  

Processo onde é negado manifestar reservas, afirmando “isso ou aquilo” impele 

pressupostos que não foram colocados em suspenso, mantendo assim o andamento do 

diálogo desviando o processo para uma discussão negativa, que prejudique o propósito 

evolutivo do desenvolvimento de benéficos raciocínios que tragam soluções à 

organização. O Facilitador é conhecedor do processo útil, sempre em uma situação 

tênue não bancando o “especialista” ou “doutor”. 
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Em se tratando de “rotinas defensivas” são hábitos arraigados que são usados 

para se protegerem a si de um constrangimento e da ameaça que decorrem da exposição 

dos pensamentos individuais, forma uma espécie de “escudo protetor” em torno dos 

pressupostos mais profundos; nisso há uma autodefesa com o intuito de não se 

decepcionar consigo mesmo expondo - se a outros e destes obtiver um título de 

descrédito por um insucesso de ideias ou ações; sinal de fraqueza, de incompetência. 

O raciocínio defensivo, medo de expor ideias onde pessoas encontrem erros. 

Desde a infância nos acompanha; é o medo na escola de ser chamado e não saber a 

resposta. Há situações que surgem confrontos intencionais para reprimir uma ideia para 

evitar ter que considerá-la. Essa situação também envolve proteção de alguém das 

críticas, e nos protegermos de envolvimento com difíceis problemas. As rotinas 

defensivas tornam - se obstáculos e armadilhas que impedem o aprendizado coletivo. 

Os gerentes, no qual internalizam este modelo mental, são dois tipos: os que 

internalizam um ar de confiança e acreditam que sabem as repostas para os problemas 

mais importantes. Entretanto, para proteger esta crença, fecham - se as visões 

alternativas impossibilitando a influência que pode ser salutar. Estes acreditam que para 

se manterem com status de confiança precisam manter-se rígidos. 

Manter uma fachada de confiança camuflando a ignorância, situação que produz 

gerentes altamente competentes nas rotinas defensivas.  Como exemplo terá a 

dependência em uma base limitada de clientes; qualquer problema 

econômico/financeiro com clientes afetará a organização. Essa falta de previsão de 

problemas torna - se uma rotina defensiva, pois há um excesso de confiança, por bons 

momentos vividos, esquecendo que problemas podem vir. 

Rotinas defensivas, transferências de responsabilidades e defasagens de 

aprendizado (entre o que sabe e o que é necessário saber) são problemas que atrapalham 

a organização se não trabalhadas; a solução fundamental é uma nova compreensão e um 

novo comportamento. 

Há um “autobloqueio”, quando mais as rotinas defensivas impedem o sofrimento 

imediato, mais impedem também de como reduzir a causa do sofrimento. Em contra 

partida as rotinas defensivas sinalizam problemas especialmente difíceis ou importantes; 

quanto mais forte for à defensividade, mais importante é o problema em torno do qual 

as pessoas estão protegendo ou defendendo suas visões. 

Trabalhar a favor das rotinas defensivas acompanhadas de auto-revelação, 

equilibrando indagação e argumentação, esta situação faz com que os membros da 
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equipe comecem a ver os pensamentos uns dos outros de uma forma mais clara. Não é a 

falta de defensividade que caracteriza as equipes que aprendem, mas a forma de encará - 

la. Equipe comprometida com a aprendizagem tem que dizer a verdade com o que está 

acontecendo “lá fora” na sua realidade nos negócios, como também com o que está 

ocorrendo “aqui dentro”, dentro da própria equipe. A realidade é vista através das 

estratégias para ocultar essa realidade. 

As discussões intelectuais abstratas são a prática regular das equipes onde os 

membros acabam conhecendo as opiniões intelectuais de seus companheiros. Os 

principais produtos de trabalho da equipe são sobre situações específicas discutidas e 

decididas em momentos de grande pressão; cada decisão tomada se transforma na 

decisão final em que não há uma experimentação com as decisões. Existem poucas 

oportunidades para avaliações ponderadas, refletir na possibilidade de dar um passo 

atrás como uma equipe, com uma possível chegada juntos a melhores decisões.  

As tarefas das equipes gerenciais é desenvolver estratégias, criar visões, elaborar 

políticas e estruturas organizacionais; exigem que se enfrente uma menor complexidade 

antes que se torne maior; complexidade não é imutável, cada situação está associada a 

um estado contínuo de fluxo, ou seja, “um passo de cada vez” aprendendo. A realidade 

é composta de relacionamentos múltiplos, simultâneos e interdependentes de “causa-

efeito-causa”.   

A busca frenética por soluções simples e óbvias é o que consome o tempo de 

muitos gerentes. A mentalidade de identificar e corrigir uma questão interminável de 

soluções em curto prazo para eliminar problemas continua se repetindo; especialistas 

em identificar e corrigir problemas permanecerá sempre nas organizações. Cada 

membro da equipe tem o seu modelo mental predominantemente linear, e cada um 

concentra-se em partes diferentes do sistema; enfatizando cadeias diferentes de causa e 

efeito - impossibilitando uma imagem compartilhada do sistema como um todo em uma 

conversa normal. Então teremos compromissos enfraquecidos baseados em premissas 

obscuras repletas de contradições internas; são como a parábola dos “cegos que ao 

apalparem um elefante”, sendo que cada um sente uma parte do animal, analisa que o 

todo deve ser como a sua parte, acreditando que o seu entendimento é o correto para o 

todo. 

Com a falta de uma linguagem compartilhada para tratar a complexidade, a 

aprendizagem em equipe é limitada; um membro da equipe vê um problema de forma 

sistêmica, e os outros serão prováveis que a ideia seja subestimada.  
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 Surtir pensamentos sobre a liderança tem inspirado as organizações à 

construção de uma visão compartilhada. Faz-se a necessidade de se ter metas, valores e 

missões de modo compartilhado na organização. Uma visão genuína de todos 

proporciona sobre a organização um desejo de conquista, vitória sobre metas, que as 

pessoas dão tudo de si e aprendem sem pressões da chefia; as pessoas querem realmente 

colaborar “vestir a camisa”. Falta uma disciplina que traduza a visão individual para 

uma compartilhada. 

 A prática dessa visão envolve habilidades de descobrir “imagens do futuro”; 

estimulem o compromisso genuíno e o envolvimento, em vez de mera aceitação. 

Aprendizagem em equipe; os integrantes de uma equipe são beneficiados aumentando 

rapidamente seus conhecimentos. Na colaboração mútua alcançam resultados 

extraordinários; o diálogo causa aumento da capacidade dos integrantes dessa equipe 

em deixar de lado as pressuposições pessoais e participarem de um verdadeiro “pensar 

em conjunto” (senso de equipe, desejo real de vitória).  

Cabe frisar que a prática do diálogo volta ao contexto contemporâneo. 

Reconhecer os padrões de interação que dificultam a aprendizagem nas equipes, pois 

essas são as unidades de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. 

Equipes sem capacidade de aprender, insucesso para a organização. Uma organização 

que aprende através de uma inovação (quando pode ser produzida de modo confiável 

em escala significativa a custos razoáveis) semelhante ao avião, computador pessoal, 

suas peças seriam chamadas de “tecnologias”.  

A inovação no comportamento humano os componentes, “peças” precisam ser 

vistas como disciplinas. Disciplina é a ação; caminho de desenvolvimento para se 

adquirir determinada habilidade ou competência. Há pessoas com dom, mas 

habilidades, domínio em um determinado campo, a proficiência vem da prática. Praticar 

uma disciplina é diferente de imitar, seguir o exemplo, emular “um modelo”. As cinco 

disciplinas diferem das disciplinas gerenciais; na medida em que são disciplinas 

pessoais.  

Cada uma tem a ver com a nossa forma de pensar, com o que queremos, e como 

interagirmos e aprendemos uns com os outros. A Quinta Disciplina, é de vital 

importância que as cinco disciplinas se desenvolvam em conjunto, aplicá-las 

separadamente torna difícil sua integração. A integração teórica e prática, a que fundi 

em conjunto é o Pensamento Sistêmico, este considerado neste estudo como a quinta 

disciplina.  
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Para analisar as inter-relações entre disciplinas, sem uma orientação sistêmica, 

não há motivação. Uma visão sem pensamento sistêmico acaba projetando 

aparentemente um futuro lindo, perfeito, sem uma compreensão profunda das forças. 

Importante dominar as forças para que se possa andar, progredir positivamente em 

relação ao potencial. 

Concretizar este potencial se faz necessária uma dinâmica de construção em disciplinas 

como: Visão compartilhada; Modelos Mentais; Aprendizagem em equipe e Domínio 

Pessoal. Para limitar formas atuais de ver o mundo, os modelos mentais concentram-se 

nas aberturas necessárias para revelar essas limitações.  

  Além das perspectivas individuais, as perspectivas em grupo são desenvolvidas 

através da aprendizagem em equipe que buscam uma visão do quadro como um todo. A 

motivação pessoal em aprender vem e é estimulada pelo domínio pessoal; aprender 

continuamente com ações que afetam o mundo. Sem o domínio pessoal, as pessoas 

ficam tão envolvidas na mentalidade reativa (alguém/alguma coisa está criando meus 

problemas), sentindo - se ameaçadas pela perspectiva sistêmica.  

 O aspecto sutil da organização que aprende se torna compreensível através do 

pensamento sistêmico. Na síntese da organização que aprende encontramos uma 

mudança de mentalidade: na forma de conexões com o mundo; nova ótica dos 

problemas causados por ações próprias e não de algo, alguém. Organização que aprende 

há descobertas contínuas, criando assim sua realidade; podendo mudá-las sempre.  

 Metanóia - uma mudança de mentalidade. Significado mais profundo de 

aprendizagem envolve alteração fundamental, movimento da mente. Através da 

aprendizagem somos capazes de fazer algo que nunca fomos capazes de realizar; é 

diferente de internalização de informações. Internalizar informações é ter consciência 

sem prática. Já aprendizagem amplia a capacidade de criar, de fazer parte do processo 

gerativo da vida. Portanto uma organização que aprende está continuamente expandindo 

sua capacidade de criar seu futuro. Somamos a aprendizagem adaptativa (que é lidar 

com o meio, ajustando - se com o que está a sua volta), com a aprendizagem generativa 

(de criação, busca causas sistêmicas procurando atuar sobre elas; demandado uma 

percepção maior no contexto, via estudos, análises e conclusões, e a apresentação da 

melhor solução, via criação). 

  Com pesquisas, escritas e as invenções de centenas de pessoas, as experiências 

são representadas nas cinco disciplinas. A falta de entender e gerenciar os sistemas, que 

são cada vez mais complexos, levou a humanidade a enfrentar problemas. Empresários 
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com conhecimento aprofundado nas inadequações dos métodos gerenciais desenvolvem 

novos tipos de organizações descentralizadas e não hierárquicas dedicadas ao bem estar 

e crescimento dos funcionários. O pensamento sistêmico não é o bastante. É necessário 

um novo tipo de profissional que tire o maior proveito do pensamento; então foram 

descobertas as disciplinas básicas que são: o pensamento sistêmico, o domínio pessoal, 

visão compartilhada e capacidade de aprender continuamente.  

  

2.4.5 Pensamento Sistêmico 

 

A Quinta Disciplina, é de vital importância que as cinco disciplinas se 

desenvolvam em conjunto, aplicá-las separadamente torna difícil sua integração. A 

integração teórica e prática, a que fundi em conjunto é o Pensamento Sistêmico, 

considerado neste estudo como a quinta disciplina.  

Para analisar as inter-relações entre disciplinas, sem uma orientação sistêmica, 

não há motivação. Uma visão sem pensamento sistêmico acaba projetando 

aparentemente um futuro lindo, perfeito, sem uma compreensão profunda das forças. 

Importante dominar as forças para que se possa andar, progredir positivamente em 

relação ao potencial. 

Concretizar este potencial se faz necessária uma dinâmica de construção em disciplinas 

como: Visão compartilhada; Modelos Mentais; Aprendizagem em equipe e Domínio 

Pessoal. Para limitar formas atuais de ver o mundo, os modelos mentais concentram-se 

nas aberturas necessárias para revelar essas limitações.  

  Além das perspectivas individuais, as em grupo são desenvolvidas através da 

aprendizagem em equipe que buscam uma visão do quadro como um todo. A motivação 

pessoal em aprender vem e é estimulado pelo domínio pessoal; aprender continuamente 

com ações que afetam o mundo. Sem o domínio pessoal, as pessoas ficam tão 

envolvidas na mentalidade reativa (alguém/alguma coisa está criando meus problemas), 

sentindo se ameaçadas pela perspectiva sistêmica.  

 O aspecto sutil da organização que aprende se torna compreensível através do 

pensamento sistêmico. Na síntese da organização que aprende encontramos uma 

mudança de mentalidade: na forma de conexões com o mundo; nova ótica dos 

problemas causados por ações próprias e não de algo, alguém. Organização que aprende 

há descobertas contínuas criando sua realidade podendo mudá-las sempre.  

  



46 
 

Esta subseção apresentou as cinco disciplinas que são teorias que contribuem 

com a aprendizagem em qualquer organização. Elas se inter-relacionam desenvolvendo 

capacidades que estimulam as aspirações, o desenvolvimento de conversas reflexivas e 

capacidades que estimulam as aspirações apresentadas através de uma abordagem 

teórica e metodológica. Sendo as cinco disciplinas: domínio pessoal; modelos mentais; 

aprendizagem em equipe; visão compartilhada e pensamento sistêmico. Desta forma na 

próxima subseção serão apresentadas as deficiências de aprendizagem que no estudo 

são elaboradas como sete deficiências que dificultam a aprendizagem, onde estas 

causam sérios prejuízos ao desenvolvimento de uma organização.  

 

2.5 DEFICIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM 

 

Sua organização tem uma deficiência de aprendizagem? Se for dada a devida 

atenção, se verá que as organizações que desaparecem, antes, deixam muitos indícios 

prévios das existências de problemas, e esses indícios são ignorados, mesmo alguns 

gerentes tendo ciências deles. Mas a organização não consegue reconhecer tais ameaças 

iminentes, compreender as implicações e encontrar alternativas. Com isso verifica se as 

dificuldades que as organizações têm na aprendizagem; forma como são projetadas, 

gerenciadas, como os cargos são definidos, modo como todos fomos ensinados a pensar 

e interagir no quesito de não somente visando a organização, mas ter uma perspectiva 

mais ampla, a falta cria deficiências cruciais de aprendizagem.  

 Para corrigir tal situação, importante eliminarmos as “Sete Deficiências de 

Aprendizagem”. 

 1. “Eu sou meu cargo”: Leais ao cargo, profissionais são treinados até confundir 

a própria identidade com a função/cargo. Concentrar-se exclusivamente no cargo deixa 

pouco senso de responsabilidade em relação aos resultados da interação de todos a 

outros cargos. Quando os resultados são frustrantes presume-se que alguém fez alguma 

besteira. 

  2. “O inimigo está lá fora”: Propensão de encontrar algo externo para culpar 

quando as coisas não dão certo. A síndrome de “o inimigo está lá fora” é um subproduto 

do “eu sou meu cargo”; formas não sistêmicas de olhar o mundo; concentrando-se 

apenas no cargo que ocupamos não percebemos como nossas ações se estendem, além 

dessas fronteiras. Então, por conseqüência ações erradas retornam e nos prejudicam, e 

interpretamos esses novos problemas como se fossem provocados por causas externas.  
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 3. “A ilusão de assumir o controle”: Considerar ser proativo como necessidade 

de assumir o controle ao enfrentar problemas difíceis, esperar até que a situação fuja do 

controle para tomar atitudes? Noção errada. A verdadeira proatividade é perceber qual é 

a nossa contribuição para a resolução dos problemas. Produto da nossa maneira de 

pensar, e não do nosso estado emocional.  

 4. “A fixação em eventos”: Denominadas por uma preocupação com eventos. As 

vendas do mês passado, os novos cortes no orçamento, o faturamento do último 

trimestre, quem acaba de ser promovido, entre outros. Eventos são partes de nossa 

programação evolutiva. Importante que as principais ameaças às sobrevivências da 

organização e às sociedades, não vêm dos eventos súbitos, mas de processos lentos e 

graduais. Não se pode manter a aprendizagem generativa através de eventos súbitos.  A 

aprendizagem generativa (de criação, busca causas sistêmicas procurando atuar sobre 

elas; demandado uma percepção maior no contexto, via estudos, análises e conclusões, e 

a apresentação da melhor solução, via criação) adapta mudanças externas envolvendo 

criatividade, inovação e antecipação de mudanças. 

  5. “A parábola do sapo escaldado”: Identificar processos lentos e graduais; 

reduzir nosso ritmo frenético e prestar atenção em eventos sutis. Nossa mente está 

bloqueada em uma única frequência, temos que aprender a diminuir o ritmo para 

perceber os processos graduais que representam as maiores ameaças.  

 6. “A ilusão de aprender com a experiência”: A experiência direta é o mais 

poderoso aprendizado. Firma a ações, e observa as consequências. Assim assumimos ou 

não outra diferente. Há um “horizonte de aprendizado”, uma amplitude de visão no 

tempo e no espaço dentro da qual avaliamos nossa eficácia. Torna-se impossível 

aprender com a experiência direta quando as consequências se estendem além do nosso 

horizonte de aprendizado.  O Dilema essencial da aprendizagem nas organizações: 

Aprendemos melhor com a experiência, todavia nunca experimentamos diretamente as 

consequências de nossas decisões mais importantes. As decisões críticas atingem o 

sistema como um todo e se estendem por anos ou décadas.  

  7. “O mito da equipe gerencial”: Equipes gerenciais interfuncionais são 

preparadas para enfrentar dilemas. Gerentes sensatos e experientes. Com frequência 

equipes gastam seu tempo lutando pelo seu pedaço, disfarçando impotências, fingindo 

apoios, mantendo as aparências de um grupo coeso. Abafar divergências. Prisioneiro do 

sistema ou do nosso próprio pensamento? Deficiências de aprendizagem são vista na 

prática do Jogo da Cerveja (SENGE, 2016, p.70), uma experiência de laboratório, um 
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micro cosmo do funcionamento da organização verdadeira. Decisões com mais clareza 

do que seria possível nas organizações do mundo real podem ser percebidas através das 

consequências das nossas decisões neste jogo. Podemos isolar deficiências e causas com 

maior precisão. O Jogo da cerveja revela que os problemas tiveram origem nas formas 

básica de pensar e interagir - conforme se acha que problemas vieram das estruturas e 

políticas organizacionais. O jogo da cerveja é um sistema responsável por produzir e 

expandir bens comerciais. Tendo seus jogadores com total liberdade de tomar decisões 

com fins de maximizar seus lucros. As estruturas dos sistemas humanos incluem o 

modo como as pessoas tomam suas decisões, sendo essa sutil (pouco espesso), as 

políticas de operação traduzimos as percepções, metas, regras e normas em ações. Com 

as novas formas de pensar possibilita as alavancagens, que não são exercitadas, pois 

pessoas se concentram em suas próprias decisões ignorando como essas afetam os 

outros.  

  A estrutura influência o comportamento; devemos enxergar além de nossas 

perspectivas pessoais, erros ou do azar para se entender os problemas importantes, está 

ação provoca uma perspectiva sistêmica. É preciso enxergar além das personalidades e 

dos eventos (exemplos: os novos cortes nos orçamentos; faturamentos). Investigar, 

decifrar, dentro das estruturas subjacentes que moldam as ações individuais, assim 

criando condições que certos tipos de eventos tornam-se mais típicos. Quando 

começamos a ver que o sistema causa seu próprio comportamento, há realmente um 

profundo e diferente insight. As estruturas usadas neste estudo não dizem respeito à 

estrutura lógica com argumentos desenvolvidos com cuidados, ou estrutura de um 

organograma empresarial. Aqui “Estrutura Sistêmica” são as inter-relações mais 

importantes que influenciam o comportamento ao longo do tempo.  

  Não são inter-relações entre pessoas, mas entre variáveis chaves (população, 

recursos naturais, produção de alimentos, num país em desenvolvimento, ou as ideias de 

engenheiros sobre produto e o know-how técnico e gerencial; no jogo da cerveja, a 

estrutura que causou as variações nos pedidos e estoques é a cadeia de suprimentos de 

múltiplas etapas, confecção da cerveja, transformação de insumos em produto final); e 

as defasagens de tempo (início de produção à entrega final ao atacadista/varejista); 

como também informações limitadas, dificultando assim as decisões precisas, isso 

referente às etapas do sistema; metas, custos, percepções e os temores que influenciaram 

os pedidos dos varejistas. Importante lembrar que o termo “Estrutura Sistêmica” não é 

apenas estrutura externa ao indivíduo; no ser humano ela é sutil, fazemos parte da 
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estrutura; podemos alterar a estrutura nas quais operamos, simplesmente nos sentimos 

compelidos a agir de determinada forma.  

  Tendo consciência das estruturas criam-se as seguintes questões: O que 

significa dizer que as estruturas geram determinados padrões de comportamento? Como 

essas estruturas controladoras podem ser reconhecidas? Como esse conhecimento 

poderia nos ajudar a ter mais sucesso em um sistema complexo? O Jogo da Cerveja é 

uma prática que mostra como a estrutura influencia o comportamento. A maioria achou 

que os problemas vinham de exterior na organização, faltou uma compreensão sobre a 

defasagem de produção da cerveja; comunicação entre varejistas, atacadistas e 

cervejaria.  

  Procurar um controle conforme a demanda ou preparar - se para futuros 

problemas. Mas existe um espaço para as melhorias, não ficar a mercê? Faz sentido 

pedir mais cerveja, porém deve - se ter em mente o último pedido feito, pois este não se 

perde no espaço. A defasagem nas entregas deve ser levada em conta; gerenciar a sua 

posição reagindo às mudanças nas entradas externas de pedidos. Faz-se necessário uma 

visão sistêmica não entrando em pânico. É errado fazer novos pedidos enquanto há 

pedidos pendentes; gerenciar a sua posição não se dá conta de que os pedidos interagem 

com os outros, com isso acabando com estoques do fornecedor e aumentando o tempo 

de defasagem das entregas. Esta situação torna - se um círculo vicioso, o pânico 

resultante se espalha por todo o meio de produção/distribuição. É interessante observar 

que no jogo da cerveja, e em muitos outros sistemas, para que você tenha sucesso, é 

preciso que os outros também o tenham. Importante, tenha sempre em mente o seu 

pedido que ainda não foi entregue devido à defasagem; use a regra da “tome duas 

aspirinas e espere”. Segundo é não entrar em pânico quando seu fornecedor não puder 

entregar o produto no prazo de costume; pior coisa é fazer mais pedido sobre aquele que 

já foi feito.  

  O sucesso não é influenciado pelos seus pedidos, mas por ações de todos os 

outros participantes do sistema. 

 “As Deficiências de Aprendizagem e Novas Formas de Pensar”. 

Em relação ao jogo da cerveja, as pessoas que se tornam o cargo que ocupam, 

são limitadas em sua visão, não compreendem que suas ações afetam as outras posições; 

consequentemente os problemas aparecem quando então as pessoas acabam culpando 

umas as outras por problemas relacionados a um não cumprimento das metas. O 

“inimigo” vem a ser os outros em posições dentro de uma organização, até mesmo 
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atribuindo a culpa aos clientes. Quando se tornam proativos (que visa antecipar futuros 

problemas, necessidades ou mudanças; antecipatório) fazendo mais pedidos piorando 

ainda mais a situação. Assim os excessos de pedidos acumulam e o perigo é percebido 

quando já é tarde demais. Surge um “efeito bumerangue”, não aprendendo com a 

própria experiência porque as consequências mais importantes das suas ações ocorrem 

em outras partes dos sistemas, voltam e criam os próprios problemas, cuja culpa coloca 

nas outras pessoas.  

   Equipes assumem diferentes posições se desgastando ao culpar os outros, 

eliminando as oportunidades de aprender com as experiências uns dos outros. O jogo da 

cerveja revela as novas percepções mais profundas em relação às deficiências de 

aprendizagem; formas alternativas de raciocínio em situações complexas. Para muitos o 

jogo é insatisfatório, pois é meramente reativo (que se define por uma reação/evento), 

mas a maioria percebe que está no seu foco nos eventos, na fonte de sua reação. A 

explicação de suas decisões é direcionada em explicações baseadas em eventos. Fica 

claro que enquanto persistirem em focalizar em eventos, todos estarão condenados à 

reatividade. Explicações baseadas em eventos “Quem fez o que com quem”, condenam 

as pessoas a uma conduta reativa. O padrão de comportamento centraliza a identificação 

das tendências de longo prazo e a avaliação de suas implicações. Com  o afastamento 

dos varejistas acaba agravando o sistema de produção e distribuição, sendo estes 

inerentes e propensos a ciclos e a instabilidade.   

Em longo prazo se podem responder as mudanças nas tendências, sendo quebra 

no costume de reagir com foco em curto prazo, obtendo assim o padrão de 

comportamento. O que causa os padrões de comportamento? A fim de gerar padrões de 

instabilidades e ampliação - uma explicação estrutural deve mostrar como os novos 

pedidos, as entregas e o estoque interagem; levando em conta o efeito da defasagem no 

tempo. A defasagem de tempo acumulado; quanto maior for o prazo nas entregas 

levando os pedidos mais novos e o círculo vicioso. Há o nível no qual os padrões de 

comportamento podem ser modificados; as explicações estruturais. Estas abordam as 

causas subjacentes da conduta, sendo inerentemente generativas.  

 A estrutura nos sistemas humanos inclui as políticas de operação dos tomadores 

de decisão do sistema, uma nova percepção mais profunda surge quando eles percebem 

o problema e esperanças que estão intrinsecamente associadas à sua forma de pensar. O 

entendimento baseado em eventos não é sustentado através do aprendizado generativo. 

Em um quadro conceitual de pensamento estrutural ou sistêmico temos a capacidade de 
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descobrir as causas estruturais do comportamento. O jogo da cerveja demonstra as 

estruturas que causam sua conduta, neste entender, começa se adotar políticas que 

funcionam no sistema como um todo. 

 

 

2.5 ASSOCIAÇÃO HIEN KARATÊ KYOKAI 

Os dados e informações sobre a Associação Hien Karatê Kyokai (2017) foram 

obtidos através da internet no site da própria organização. Esta subseção traz 

informações sucintas, o empreendimento a ser estudado é uma associação formada por 

academias desportivas que oferecem a prática da arte marcial de luta chamada Karatê 

sendo seus professores, vulgo, Senseis (professor, no idioma japonês) formados na 

própria instituição como faixas pretas, em que estão disponíveis a exercerem o ensino 

aos iniciantes interessados na arte marcial. 

A associação foi fundada em 1969 na cidade do Rio de Janeiro - RJ, pelo 

inicialmente Sensei Benedito Nelson Augusto dos Santos, ascendeu a posição de Kioshi 

(um Instrutor Sênior, em comparação, a professor com mestrado), atualmente 

promovido pós mortem a Hanshi (professor dos professores, termo que designa: “o 

experto que adquiriu alto nível de conhecimento”.); em tempos atuais o presidente da 

associação é seu primogênito com o título de Renshi (Instrutor dos professores, sensei’s; 

o termo que designa: “o experto que adquiriu elevado grau de conhecimento”.) Siddi 

Gobbi dos Santos, sexto grau na arte marcial Karatê. 

A Associação pertence ao terceiro setor para fins de estudo, onde um dos seus 

principais focos é exatamente contribuir para a formação de uma sociedade melhor; 

mais liberta de preceitos negativos que degridem o ser humano na sua formação social 

evolutiva. Um dos sonhos que o Hanshi Benedito Nelson Augusto dos Santos desejava 

ver realizado, ou as vistas de realização.  

A Associação Hien Karatê Kyokai está oficialmente reconhecida nas 

organizações desportivas como Federação de Karatê de Rondônia- FKR; Confederação 

Brasileira de Karatê- CBK e World Karate Federation- WKF.  
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3 METODOLOGIA  

 

Caracterizar o desenho de uma pesquisa é considerar como será o andamento da 

mesma, nas suas relações, aprofundamentos e consequências para o meio acadêmico. 

Cervo e Bervian (2002) indicam que esta se inicia da curiosidade humana em investigar 

sua realidade; para estes autores, cada abordagem admite níveis diferentes de 

aprofundamento e enfoques específicos conforme o objeto de estudo, objetivos visados 

e a qualificação do pesquisador.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA 

A classificação das pesquisas científicas se faz mediante alguns critérios, 

procedimentos técnicos, quanto aos objetivos, natureza, abordagem, utilizada para a 

formulação do estudo. O Quadro 2, abaixo, resume os principais aspectos 

metodológicos desta pesquisa. 

Quadro 2 – Estrutura metodológica da pesquisa 

Aspectos Classificação Descrição 

1. Natureza 1.1 Básica 

Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o 

avanço da ciência sem aplicação prática prevista. 

Envolve verdades e interesses universais. 

2. Objetivo do Estudo 2.1 Descritiva 

Tal pesquisa observa, registra, analisa e ordenam 

dados. Procura descobrir a frequência com que um 

fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações com outros fatos. 

3. Procedimentos 

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Elaborada a partir de material publicado, com o 

objetivo de familiarizar o pesquisador ao tema 

abordado. São utilizados livros, revistas, publicações 

em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, 

monografias, dissertações, teses etc. 

3.2 Estudo de 

Multicaso 

Investigação, que tem como objeto o estudo de várias 

unidades interdependentes de forma aprofundada. 

4. Abordagem do 

problema 
4.1 Quantitativa  

Requer o uso de recursos e técnicas estatísticas, para 

traduzir em números as informações coletadas, além 

de classificá-las e analisá-las. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 

 

Buscar uma maior compreensão tendo em vista a utilização pelos indivíduos, um 

processo de compartilhamento do conhecimento e estratégias no ambiente de trabalho. 

De natureza básica sendo esta pesquisa tem o objetivo gerar novos conhecimentos, sem 

a necessária aplicação prática ou imediata (PRODANOV E FREITAS, 2013). 

Utilizando uma abordagem quantitativa visou - se operacionalizar os objetivos 

propostos, assim desenvolvendo-os. Segundo Fonseca (2002), na análise de dados 

brutos, a pesquisa quantitativa para a linguagem matemática descreve congruências 
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entre variáveis ou causas de um fenômeno; centra - se na objetividade e no 

entendimento de que a realidade pode ser compreendida. 

Já a pesquisa descritiva é apresentada empregando técnicas padronizadas de 

coleta de dados, como o questionário. Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa descritiva 

visa descrever as características de determinada população ou fenômeno e ainda o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Assim, o objetivo desse estudo, faz o 

levantamento das características de uma população, mostrando os gestores, 

administradores da Associação Hien Karatê Kyokai, as correlações às variáveis 

demográficas dos respondentes, observações, registro e análise das variáveis estratégias 

de aprendizagem e compartilhamento de conhecimento. 

O estudo de caso para finalizar o delineamento metodológico foi escolhido 

buscando atingir os objetivos propostos. Conforme Siena (2007, p. 58), através do 

estudo de caso estudam-se fenômenos, indivíduos, grupos, instituições entre outros; 

“com o objetivo de fazer generalizações a partir de caso ou casos representativos 

(indivíduos, profissões, condições), investigados em profundidade, respeitando sua 

totalidade”. 

Procedimentos técnicos, ao que se refere este estudo, desenvolveram-se 

inicialmente através de levantamento bibliográfico e posterior aplicação do instrumento 

de pesquisa questionário. 

 

3.2 AMOSTRAGEM E POPULAÇÃO DA PESQUISA 

 Lakatos e Marconi (2003) definem amostra como uma parcela ou subconjunto, 

convenientemente selecionado dentre a população estudada (universo). Neste caso, o 

universo pesquisado constitui-se de 30 Professores e Instrutores da Arte marcial Karatê 

de diferentes níveis hierárquicos de docência e faixas pretas, que compõem a 

Administração da Associação Hien Karatê Kyokai de Porto Velho-RO, dos quais, 24 

responderam ao questionário. Esta amostra corresponde a 80% da população 

pesquisada, manifestando-se, desta forma, em caráter altamente representativo.  

 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

Inicialmente, com o objetivo de conhecer e aprofundar o conhecimento acerca 

do tema, a literatura foi examinada por meio de diversas fontes bibliográficas, como 
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livros, artigos de periódicos, dissertações e materiais disponibilizados na Internet. 

Conforme indicado por Gil (2002, p. 45), a pesquisa bibliográfica permite ao 

pesquisador “a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente”. 

Ainda em concordância ao enunciado por Gil (2002), que afirma que a utilização 

de instrumentos padronizados de coleta de dados, tais como questionários, conduzem a 

resultados de natureza quantitativa - através da descrição precisa de uma série de 

características, na segunda etapa da pesquisa foram coletados dados primários por 

intermédio da aplicação do instrumento de pesquisa - questionário. As técnicas para 

coleta de dados estão indicadas no Quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Procedimentos de coletas de dados 
Dados Procedimentos Características 

1. Primários 1.1 Questionário 

Constitui-se de uma séria ordenada de perguntas que 

devem ser respondidas por escrito pelo informante 

(respondente). O questionário, numa pesquisa, é um 

instrumento ou programa de coleta de dados. 

2.  Secundários 
2.1 Levantamento 

bibliográfico/documental 

Levantamento de materiais já publicados, como fontes 

teóricas (relatórios de pesquisa, livros, artigos 

científicos, monografias, dissertações e teses), além de 

informações extraídas de endereços eletrônicos, tais 

como e-books, sites, manuais etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Prodanov e Freitas (2013). 

 

Para a coleta das informações sobre as estratégias de aprendizagem foi utilizado 

o instrumento denominado questionário, que de acordo com Gil (2002) por esse meio é 

possível a obtenção de grande quantidade de dados em curto espaço de tempo e a um 

custo razoavelmente baixo. Portanto, foi confeccionado um questionário dividido em 

duas partes, a primeira diz respeito aos dados demográficos dos pesquisados, com 

questões sobre as características pessoais, e a segunda refere-se ao modelo das Cinco 

Disciplinas de Senge. O instrumento de pesquisa foi o mesmo utilizado por Santos
1
 

(2014) em sua dissertação de mestrado. 

Os questionários foram aplicados entre os meses de julho/2017 a 

novembro/2017, entregues aos colaboradores das equipes (faixas marrons e pretas - 

instrutores) e gestores (professores faixa preta) da área administrativa da Associação 

Hien Karatê Kyokai. O quadro abaixo, composto por vinte questões, apresenta as cinco 

disciplinas e as variáveis correspondentes aplicadas no questionário submetido aos 

                                                           
1
 SANTOS, Rosineide Silva dos. O MODELO DA QUINTA DISCIPLINA: UM ESTUDO COM OS GESTORES DO 

IFRN – CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. Dissertação (Mestrado). Mestrado Profissional em Gestão em 
Organizações Aprendentes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 2014. 
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professores, gestores (Sensei´s) e suas equipes que ensinam a teoria e prática da arte 

marcial Karatê desportiva. 

 

Quadro 4- Distribuição de variáveis por questões e disciplinas correspondentes 

Disciplinas Variáveis Analisadas Questões 

Domínio 

Pessoal 

Competências 1 e 2 

Metas Individuais 3 e 4 

Modelos 

Mentais 

Reflexão e Diálogo 5 e 6 

Inovação 7 e 8 

Visão 

Compartilhada 

Estratégias 9 e 10 

Comunicação Interna 11 e 12 

Aprendizagem 

em Equipe 

Habilidade em Equipe 13 e 14 

Disseminação do Conhecimento 15 e 16 

Pensamento 

Sistêmico 

Aprendizagem 15 e 16 

Competência Interdisciplinar 19 e 20 

Fonte: Adaptado de Gonçalves (2007, p. 110). 

 

Organizado em duas partes, o questionário, apresenta em primeiro o 

levantamento sócio demográfico e a segunda parte é composta de vinte questões que as 

variáveis por disciplina são divididas por seções. Conforme o Quadro5 abaixo: 

 

Quadro 5 - Distribuição de variáveis por disciplinas no questionário 
DOMÍNIO PESSOAL 

COMPETÊNCIAS 

Suponha que o (a) senhor (a) possua “Diploma de Professor Chefe” (Shiran) das 

academias da Associação Hien Karatê Kyokai, qual seu posicionamento? 

Como o (a) senhor (a) se define como Gestor? 

METAS INDIVIDUAIS 
Quando é preciso decidir algo de nível arriscado como costuma proceder? 

Como o (a) senhor (a) lida com críticas ao seu trabalho como Gestor (a)? 

MODELOS MENTAIS 

REFLEXÃO E DIÁLOGO 

O (a) senhor (a) se identifica com a frase: “Eu possuo ideias e valores e gosto de 

decidir conforme o que penso”? 

Quando o (a) senhor (a) sugere uma ideia, qual a sua expectativa? 

INOVAÇÃO 

Suponha que vá mudar toda a equipe que o (a) senhor (a) estava acostumado a 

trabalhar, o que o (a) senhor (a) pensa? 

O que o (a) senhor (a) pensa sobre sempre inovar em seu trabalho? 

VISÃO COMPARTILHADA 

ESTRATÉGIAS 

Suponha que o (a) senhor (a) convoca todos da sua equipe para uma reunião, uma 

decisão importante precisa ser tomada, mas cada um sugere opiniões diferentes, 

nesse caso o (a) senhor (a): 

O (a) senhor (a), Gestor, conhece o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 

das academias da Associação Hien Karatê Kyokai? 

COMUNICAÇÃO 

INTERNA 

Na maioria das reuniões com a equipe, o (a) senhor (a) pensa que: 

Como a sua equipe se sente na sua Gestão? 

APRENDIZAGEM EM EQUIPE 

HABILIDADE EM 

EQUIPE 

Qual o melhor momento para contatar o superior imediato: 

Com relação aos demais setores, o (a) senhor(a): 

DISSEMINAÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

O (a) senhor (a), enquanto Gestor, procura fazer reuniões a fim de trocar 

conhecimentos para que possam aprender uns com os outros? 

Acerca da comunicação, o (a) senhor (a) se considera um Gestor? 

PENSAMENTO SISTÊMICO 

APRENDIZAGEM 

O (a) senhor (a), quando Gestor, enxerga uma cultura que estimula a inovação nas 

Academias da Associação da Hien Karatê Kyokai? 

Os cursos de capacitação para os futuros professores de academias são condizentes 

com o perfil da Associação Hien Karatê Kyokai? 

COMPETÊNCIA 

INTERDISCIPLINAR 

Quando existe um problema a nível institucional, como o (a) senhor (a) se 

comporta como Gestor? 

Como o Gestor deve se portar com relação aos objetivos organizacionais? 

Fonte: Elaborado a partir de Senge (2012). 
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3.5  TRATAMENTO DOS DADOS E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Os dados obtidos com a aplicação do questionário e com as entrevistas foram 

analisados em 2 etapas: 1) A prática dos gestores e sua relação com as disciplinas da 

organização que aprende; 2) Dificuldades encontradas pelos gestores (entrevista). 

Foram utilizadas análises qualitativas e quantitativas. As perguntas do questionário 

referente às cinco disciplinas apresentam quatro possibilidades de resposta. 

Foram considerados os seguintes valores às respostas (SANTOS, 2014): (a) 3 

(três), para aquela resposta que mais se aproximava da resposta conceitual; (b) 2 (dois), 

para aquela que ficava numa posição intermediária; (c) 1 (um), para aquela que mais se 

distanciava da proposta conceitual; e (d) 0 (zero), para aquela que constava “Nenhuma 

das Respostas Anteriores”. 

Esses valores foram definidos utilizando como base o conceito de média 

ponderada, que segundo Spiegel (1985, p. 55), essa média é utilizada quando os 

elementos constantes do rol têm importâncias diferentes, desse modo, há a necessidade 

de, antes, ajustar os valores do rol de acordo com suas respectivas importâncias. Essas 

“importâncias diferentes” são denominadas pelo autor como fatores de ponderação ou 

pesos. Essa média considera quanto cada valor é mais confiável ou mais frequente no 

conjunto de dados (SANTOS, 2014). A seguir fórmula da média ponderada: 

Mp= ( X1.F1+ X2.F2+...Xn.Fn) / F1+F2+…Fn 

 

Adaptando para a pesquisa: 

Mp= (S1.P1+ S2.P2+...Sn.Pn) / P1+P2+…Pn 

Onde: 

 

Mp- Média ponderada; 

P- Peso, que representa o número de escolhas das alternativas; 

S- Score (0,1,2 ou 3) 

(P1+P2+...Pn) , somatório geral para as escolhas. 

Na utilização dos dados de análise obtidos no questionário foram utilizados 

intervalos de três níveis distintos, que são classificados também por autores (FELÍCIO; 

VASCONCELOS, 2004; GONÇALVES, 2008; TERRA, 2000; VASCONCELOS, 

2000). Os autores consideram que os pontos são melhores visualizados, sendo os que 

devem ser mais bem trabalhados na instituição pesquisada na busca de aproximação do 

modelo da organização que aprende a quinta disciplina de Peter Senge. São os três 

níveis distintos: (a) Média entre 2,39 e 3,00: a variável mostra alto grau de concordância 

com o modelo proposto; (b) Média entre 1,76 e 2,38: a variável mostra médio grau de 

concordância com modelo proposto; e (c) Média entre 1,13 e 1,75: a variável mostra 

que baixo o grau de concordância com o modelo proposto.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nesta seção, são apresentados os dados coletados via questionários e suas 

relativas análises, por meio de tabelas e gráficos. Inicialmente, serão elencadas as 

informações referentes ao perfil demográfico dos colaboradores da Associação Hien 

Karate Kyokai. Nas subseções seguintes, dá-se a apreciação dos questionamentos a 

respeito das práticas dos gestores e sua relação com as disciplinas da organização que 

aprende as principais dificuldades encontradas pelos gestores na aplicação do modelo de 

Peter Senge. 

 

4.1  Perfil Demográfico dos colaboradores da Associação Hien Karate Kyokai 

 

A seguir, são apresentados os dados referentes ao perfil dos colaboradores da 

Associação Hien Karate Kyokai que responderam ao instrumento de pesquisa. A análise 

do gênero aponta que 62% dos pesquisados da Associação são do sexo masculino, 

enquanto 38% são do sexo feminino, conforme demonstrado no Gráfico I. 

 

Gráfico I – Distribuição dos pesquisados por “sexo”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

No que se refere à faixa etária dos respondentes, observa-se que aqueles com 

idade até 25 anos representam 12,5%, idades entre 26 e 35 anos são 29,2%, e 47,1% 

possuem idades entre 36 e 45 anos, que é a maior incidência dos pesquisados. De 46 a 

55 anos tem-se 12,5%, e colaboradores com mais de 56 anos constituem apenas 4,2% da 

amostra, conforme Gráfico 2, a seguir, demonstrando que a maior ocorrência são de 

adultos.  
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Gráfico II – Distribuição dos pesquisados por “idade”. 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico III indica a relação, o cruzamento, entre “sexo” e “idade” dos 

pesquisados. De acordo com os dados, percebe-se que 44,4% das mulheres que 

responderam ao questionário possuem idade entre 26 e 35 anos, 33,3% têm dentre 36 e 

45 anos, e somente 11% têm até 25 anos ou mais 46. Em relação ao sexo masculino, 

47% estão na faixa etária de 36 a 45 anos, 20% estão entre 26 e 35 anos, e somente 6% 

estão acima de 56 anos. O Gráfico 3, também, deixa evidente o baixo percentual de 

jovens (tanto homens quanto mulheres) dos colaboradores da Associação Hien Karate 

Kyokai. 

Gráfico III – Distribuição dos pesquisados por “sexo e idade”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A “formação”, ou seja, o nível de escolaridade, dos pesquisados ficou 

distribuído da seguinte maneira: 12,5% se declararam com ensino médio completo, com 

graduação completa são 58,3% da amostra (a grande maioria), 12,5% tem alguma 

especialização, e 16,7% têm tem o título de Mestre, conforme apresentado no Gráfico 

IV. Das mulheres que responderam ao questionário, 78% possuem graduação completa 

e 20% dos homens têm mestrado. 

 

Gráfico IV – Distribuição dos pesquisados por “formação”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao tempo de serviço, de acordo com o Gráfico 5, a grande maioria já 

trabalha há mais de 11 anos na Associação (37,5%) e 25% ainda são considerados 

novatos, ou seja, estão a menos de um ano na Hien Karate Kyokai. Entre 9 e 10 anos 

estão 12,5% bem como os de 4 a 5 anos. De 6 a 7 anos têm-se 8,3%  e 4,2% apresenta 

entre 2 e 3 anos de tempo de serviço. Acima dos 9 anos na Associação estão 60% dos 

homens e 33% das mulheres. 

 

Gráfico V – Distribuição dos pesquisados por “tempo de serviço”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Gráfico 6 apresenta a função dos pesquisados da Associação Hien Karate 

Kyokai, onde, grande parte, 33,3% está na posição de Professor e somente 4,2% na de 

Coordenador; 12,5% estão ocupando cargos de Direção, e 29% desempenham outras 

funções, além das elencadas no instrumento de pesquisa. As mulheres, 22%, estão em 

cargos de direção, e apenas 7% desses cargos são ocupados por homens, contudo a 

maioria dos cargos de professor, 47% são ocupados por homens em detrimento a 11% 

pelas mulheres. 

 

Gráfico VI – Distribuição dos pesquisados por “função”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio da pesquisa realizada com os colaboradores da Associação Hien Karate 

Kyokai, pode-se concluir que o perfil demográfico deste grupo é formado em sua 

maioria por homens (62%), com predomínio da faixa etária compreendida entre 36 e 45 

anos de idade (42%), possuindo escolaridade de graduação superior (58%), com um 

tempo de serviço na instituição mais de 11 anos (37,5%), e ocupando a função de 

professor (33%).  

   

4.2 A prática dos gestores e sua relação com as disciplinas da organização que 

aprende 

Neste item são apresentadas as práticas dos gestores da Associação Hien Karatê 

Kyokai em cada disciplina, conforme os três níveis distintos esclarecidos anteriormente, 

para a análise dos dados, objetivando assim uma aproximação do modelo da 

organização que aprende de Peter Senge. Onde os três níveis compreendem: (a) média 
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entre 2,39 e 3,00: a variável mostra alto grau de concordância com modelo proposto; 

(b) média entre 1,76 e 2,38: a variável mostra médio grau de concordância com 

modelo proposto; e (c) média entre 1,13 e 1,75: a variável mostra baixo grau de 

concordância com o modelo proposto. A seguir, apresenta-se a análise detalhada da 

prática dos gestores da Associação conforme as cinco disciplinas de Peter Senge. 

 

4.2.1 Prática dos gestores da Associação Hien Karatê Kyokai e o Domínio Pessoal 

 

Segundo Senge (2016), o domínio pessoal incorpora dois movimentos 

subjacentes, o primeiro é o contínuo esclarecimento do que é importante para o 

indivíduo ou organização; e o segundo é aprender continuamente como ver a realidade 

com clareza. Nesse sentido, em um alto nível de domínio é um estado de aprendizagem 

constante. O Gráfico 7 refere-se às médias ponderadas das respostas às variáveis 

referentes ao Domínio Pessoal (Metas Individuais e Competências) obtidas pelo 

instrumento de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico VII – Domínio Pessoal 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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A variável “Metas Individuais” obteve média entre os gestores respondentes de 

1,94 - representando 64,67% do valor total (média máxima: 3). Resultado que sugere 

que a grande maioria dos gestores não possui um autocontrole emocional quando 

precisa tomar decisões de nível arriscado e, portanto, procuram decidir conjuntamente 

com a equipe de trabalho.  De acordo com Senge (2012) a tensão provocada pelos 

impulsos em momentos de estresse no exercício da função, uma vez controladas as 

emoções provocam uma mudança na vida pessoal, indivíduos podem crescer como 

pessoas repercutindo no contexto da organização. 

Com relação à variável “Competências” a média encontrada foi de 2,08; o que 

representa 69,33% do total, revelando que os gestores mesmo estando bem qualificados 

para o cargo, 30,67% precisam se aperfeiçoar mais e contribuir ainda mais como 

gestores. Segundo Felício e Vasconcelos (2004, p. 12) um ambiente propício à 

criatividade, de forma a disseminar a cultura empreendedora, devido às rápidas 

transformações constantes que hoje determinam o mundo do trabalho e dos negócios e 

que fazem as instituições, organizações, associações se desenvolverem. 

Para Gonçalves (2008), em estudos similares, a sua pesquisa encontrou uma 

maior média para essa variável que representou 79,20% - “resultado sugere que grande 

parte dos gestores pesquisados se considera competente e criativa, assim procurando 

expandir continuamente suas capacidades e habilidades individuais”, ratificado por 

Senge (2012) que define o Domínio pessoal como a disciplina do crescimento e 

aprendizado pessoais. 

Já a média das variáveis do “Domínio Pessoal” foi de 2,01 que representa 67% 

próximas ao modelo proposto. Portanto, as variáveis definidas para a primeira 

disciplina, “Domínio Pessoal” se adequaram em Médio Grau de Concordância com a 

proposta conceitual. Por fim, quanto ao “Domínio Pessoal”, a Associação Hien Karatê 

Kyokai foi considerada uma instituição não compatível com uma organização que 

aprende, isso na perspectiva defendida por Peter Senge (2012). 

A seguir será realizado o detalhamento acerca da prática dos gestores e a 

segunda disciplina, os modelos mentais. 

 

4.2.2 A prática dos gestores da Associação Hien Karatê Kyokai e os Modelos 

Mentais 

O Gráfico VIII, abaixo, refere-se às variáveis referentes aos Modelos Mentais, 

sendo elas: Reflexão, Diálogo e Inovação. 
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Gráfico VIII – Modelos Mentais 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para as variáveis da disciplina Modelos Mentais; conforme se pode observar, 

Reflexão e Diálogo obtiveram média: 1,73 representando 57,67% do total. Esse 

resultado significa que os gestores se limitam de certa forma subjacente às suas próprias 

ideias e valores para decidirem e aceitar as opiniões dos outros, ainda mais quando vão 

de encontro com as ideias deles. 

Senge (2012) menciona que, para que não fique limitada a experimentação 

coletiva quanto às formas de pensamentos, gestores precisam indagar tanto os próprios 

pensamentos quanto o de outras pessoas. Pesquisas recentes mostram que nossos 

modelos mentais são sistematicamente incorretos. É necessário, segundo o autor, que os 

erros promovidos pelo que pensamos (modelos mentais) sejam superados e implantadas 

“estruturas genéricas” utilizadas em toda a organização. 

Os resultados obtidos por Felício e Vasconcelos (2004, p.13) obtiveram essa 

variável com média maior entre os respondentes, 82% do total. Esse resultado 

demonstra que a maioria das pessoas que participou da pesquisa considera a instituição 

pesquisada proporciona condições e incentiva reflexão e indagação, nisto resulta 

segundo autor, em mudanças de valores, atitudes e comportamentos pessoais. 
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A média encontrada para a variável “Inovação” foi de 2,29 que representa 

76,33% do total. Esse resultado confirma que os gestores reconhecem a necessidade de 

Inovação no trabalho; significando inclusive quando essa mudança significa trocar a 

equipe que o gestor já estava acostumado a trabalhar. Senge (2012) afirma que a 

superação desses modelos mentais pode contribuir para acelerar a aprendizagem; 

ratifica que a manutenção dos modelos mentais pode congelar organizações e setor em 

prática obsoleta e impedirem a aprendizagem. 

Gonçalves (2008, p.8) em pesquisa de sua autoria, identificou a variável 

Mudança na disciplina dos Modelos Mentais com maior média, representando 80% do 

total. O autor afirma que existe uma forte preocupação dos empregados respondentes 

quanto à sua capacidade de adaptar-se em função das mudanças aceleradas, priorizando 

a questão da mudança. O resultado obtido revela que a instituição, objeto de estudo 

dele, prioriza e incentiva constantemente o surgimento de novas ideias; acreditar e 

valorizar mudanças inovadoras. 

A média das variáveis dos Modelos Mentais foi de 2,01 que representa 67% 

próximas ao modelo proposto. As variáveis definidas da disciplina se adequaram em 

Médio Grau de Concordância com a proposta Conceitual. Portanto, aos modelos 

mentais, a Associação Hien Karatê Kyokai foi considerada compatível com uma 

Organização que Aprende na perspectiva defendida por Peter Senge (2012), Visão 

Compartilhada. 

 

4.2.3 A prática dos gestores da Associação Hien Karatê Kyokai e a Visão 

Compartilhada. 

A Figura abaixo (Gráfico VIX) refere-se às variáveis referentes à Visão 

Compartilhada, sendo elas: Comunicação Interna e Estratégia. 

 

Gráfico IX – Visão Compartilhada 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

A variável Comunicação Interna obteve média de 2,19 representando 73% do 

total. Assim a variável comunicação interna afirma que os gestores compartilham 

informações, podendo não ser de um modo correto, ou acham que compartilham, mas 

não o fazem de um modo correto. 

Já a variável Estratégia obteve média: 1,54 representando 51,33%; é evidente a 

diferença entre as médias. A disciplina Visão Compartilhada apresenta média de 1,86 

entre variáveis, onde se suspeita que os modelos mentais possam estar afetando 

conforme estudos baseados na afirmação de Senge (2012), não apenas como se entende 

o mundo, mas também como agimos; modelos mentais determinam. Não há uma 

coerência, sempre entre aquilo que dizem (teoria esposada) e o que é praticado, pois as 

pessoas comportam-se de forma coerente com suas teorias em uso (seus modelos 

mentais). 

Outro motivo para obtenção do resultado acima seria a representação do valor da 

média obtida pela disciplina dos modelos mentais terem sido de médio grau em 

adequação do modelo proposto, ou seja, a disciplina modelos mentais atrapalhariam o 

desempenho dessa disciplina, pois segundo Senge (2012); as quatro disciplinas 

essenciais, mesmo desenvolvidas separadas, são essenciais para o desenvolvimento da 

outra. 

A variável estratégia, o resultado foi menor ainda 1,54. Representando 51,33% 

do total. Não existe um equilíbrio entre as variáveis dessa disciplina, onde se sugere que 
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quando os gestores precisam decidir em equipe, não há o compartilhamento de uma 

mesma visão, sendo as opiniões bem diferentes; o que dificulta escolher a melhor 

decisão. 

Senge (2012) defende que ter uma visão compartilhada significa que o objetivo 

institucional, dentro de um grau de importância, assume entre as pessoas um 

comprometimento em cumpri-lo. Visão compartilhada é essencial para uma organização 

que aprende, pois ela fornece o foco e energia para a aprendizagem. 

A visão compartilhada neste estudo obteve uma média entre suas variáveis que 

representa 1,86 representando 62% próximas ao modelo proposto. Assim as variáveis se 

adequaram em Médio Grau de Concordância com a proposta conceitual. Portanto, 

quanto a Visão Compartilhada, a Associação Hien Karatê Kyokai é considerada pouco 

compatível com uma Organização que Aprende na perspectiva defendida por Peter 

Senge (2012).  

 

4.2.4 A prática dos gestores da Associação Hien Karatê Kyokai e a Aprendizagem 

em Equipe. 

As variáveis referentes à Aprendizagem em Equipe, sendo elas: Habilidade em 

Equipe e Disseminação do Conhecimento estão apresentadas no Gráfico X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico X – Aprendizagem em Equipe. 
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Fonte: elaborado pelo autor 

  

Sobre Aprendizagem em Equipe, a média encontrada entre as variáveis foram 

iguais a 2,22 que representa 74% do total. Resultado satisfatório levando - se em conta o 

equilíbrio das variáveis apresentadas.  A variável Habilidade em Equipe, onde obteve o 

resultado 2,10 que representa 70% do total. O resultado sugere que a equipe possui um 

médio hábito de trocar ideias fora do seu círculo de gestores, ou seja, não somente 

dentro de sua equipe a que é responsável.  

Senge (2012) afirma que não se trata de amizades em grupo, mas pessoas 

atuando como um todo; autor chama de “alinhamento”. Existe um propósito comum e 

surge uma compreensão de como complementar os esforços dos outros. O 

empowerment individual possibilita o empowerment de toda a Associação, organização, 

empresa. 

Em relação à variável “Disseminação do Conhecimento” com 2,33 

representando 77,67%; onde o estudo sugere que a maioria dos gestores se considera 

comunicativo facilitando a troca de conhecimento entre a equipe demonstrando que 

sempre costumam aprender uns com os outros. Senge (2012) ratifica que equipes são 

pessoas que precisam umas das outras, se tornando principal unidade de aprendizado na 

organização; e as atribuições individuais são parte de um todo - sendo a soma de 

atividades e construção de um aprendizado - fazendo a diferença na instituição. 

Em estudos de Felício e Vasconcelos (2004, p.14) Aprendizagem em Equipe foi 

a segunda pior avaliada em sua pesquisa; porém nos estudos de Gonçalves (2008) essa 

disciplina foi relatada, classificada como mediana para o modelo proposto. 
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A média das variáveis da Aprendizagem em Equipe neste estudo foi de 2,22 

representa 74% próximas ao modelo proposto adequando em Médio Grau de 

Concordância com a proposta conceitual. Portanto, quanto à Aprendizagem em Equipe, 

a Associação Hien Karatê Kyokai foi considerada uma instituição compatível com uma 

Organização que Aprende na perspectiva defendida por Peter Senge (2012). 

 

4.1.5 A prática dos gestores da Associação Hien Karatê Kyokai e o Pensamento 

Sistêmico 

O Gráfico XI refere-se às variáveis referentes ao Pensamento Sistêmico, sendo 

elas: Aprendizagem e Competências Interdisciplinares. 

 

Gráfico XI – Pensamento Sistêmico 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A variável Aprendizagem obteve uma média de 2,08, onde representa um total 

69,33%. Esse dado demonstra que a Associação Hien Karatê Kyokai possui uma cultura 

única que estimula a inovação. Interessante lembrar que cursos de capacitação são 

necessários para abranger todas as áreas que possam alavancar a instituição e assim 

ampliar suas metas de ações. 

A variável “Competências Interdisciplinares” obteve um índice relevante 2,77 

representando 92,33%. Porém, não se devem analisar variáveis separadas; todas as elas 

foram analisadas com o mesmo critério, lembrando que as médias das variáveis não 

foram baixas. Esse resultado significa que os gestores da Associação Hien Karatê 

Kyokai estão sempre dispostos a contribuírem independentemente de serem solicitados 

e a maioria, referente à concretização dos objetivos organizacionais, contribui. 
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As variáveis do Pensamento Sistêmico, sua média foi de 2,43 representando 

81% próximas ao modelo proposto. As variáveis se adequaram em Alto Grau de 

Concordância com a proposta Conceitual. A Associação Hien Karatê Kyokaifoi 

considerada muito compatível com uma Organização que Aprende na perspectiva 

defendida por Peter Senge (2012). 

Esse resultado da Quinta Disciplina é devido à falta de equilíbrio entre as demais 

disciplinas. Segundo Senge (2012) essa é a disciplina fundamental que une todas as 

outras, é o ponto principal da Organização que Aprende. As disciplinas são trabalhadas 

separadamente, mas são todas integradas na Quinta disciplina de forma sistêmica. A 

seguir, o Gráfico XII, apresenta uma síntese do resultado geral encontrado por 

disciplina. 

 

Gráfico XII – Resultado Geral Das Disciplinas Aplicado a Associação Estudada 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quadro 7 – Resumo das Cinco Disciplinas 

Domínio Pessoal 
Competências 2,08 

2,01 
Metas Individuais 1,94 

Modelos Mentais 
Reflexão e Diálogo 1,73 

2,01 
Inovação 2,29 

Visão Compartilhada 
Estratégias 1,54 

1,86 
Comunicação Interna 2,19 
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Aprendizagem em 

Equipe 

Habilidade em Equipe 2,10 
2,22 

Disseminação do Conhecimento 2,33 

Pensamento 

Sistêmico 

Aprendizagem 2,08 
2,43 

Competência Interdisciplinar 2,77 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conforme se observa no Gráfico XII, e no Quadro 7 acima, a menor média 

encontrada foi na disciplina “Visão Compartilhada” com 1,86 (62%); enquanto que a 

maior média encontrada na disciplina “Pensamento Sistêmico” foi 2,43 (81%); em um 

total de 3,0 (100%). A seguir é mostrada no Quadro 7 a representação das disciplinas 

por grau de concordância com o estudo de Peter Senge à Associação Hien Karatê 

Kyokai. 

 

Quadro 8 - Representação das disciplinas por grau de concordância 
VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

GRAU DE 

CONCORDÂNCIA 
DISCIPLINAS 

 

1,13 

 

 

1,75 

 

 

BAIXO 

 

Não houve ocorrência 

 

 

1,76 

 

 

2,38 

 

 

MÉDIO 

 

Domínio Pessoal e Modelos 

Mentais, Visão Compartilhada e 

Aprendizagem em Equipe 

 

2,39 

 

3,00 
ALTO Pensamento Sistêmico 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

Assim conforme demonstrado neste estudo aplicado - a Associação Hien Karatê 

Kyokai, as disciplinas como Domínio Pessoal; Modelos Mentais; Visão Compartilhada 

e Aprendizagem em Equipe obtiveram médio grau de concordância com o modelo 

proposto e que atualmente enquadra a Associação desportiva, capacitada como uma 

Organização que Aprende e com um grande potencial de desenvolvimento positivo, ou 

seja, quanto mais trabalhada, maior será seu potencial sucesso em metas desejadas por 

seus gestores onde estes terão um perfil de aprendizes. 

 

 

4.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS GESTORES 

 

Visando a concretização de suas atividades como gestores na Associação 

desportiva, é de suma importância que o gestor conheça bem a área que é responsável e 

consiga administrar com mais confiança, aumentando assim as chances de alcançar 

metas traçadas. Em uma instituição que pretende ser uma “Organização que Aprende” é 
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importante que seus servidores busquem a aprendizagem. Neste sentido foi identificado 

que num total de 24 gestores da Associação - 18 gestores (75%) possuem graduação em 

nível superior, 04 (16%) possuem mestrado, e 01 gestor (4,16%) possui doutorado em 

áreas que podem colaborar com conhecimentos de forma direta e indireta (empírica e 

tácita), em que se observa que não há um aproveitamento em grandes porcentagens de 

seus conhecimentos, como também um incentivo para tal aproveitamento; nisto há uma 

evasão de conhecimento prático e cognitivo de vital importância na sobrevivência de 

uma instituição. 

A falta de recursos financeiros é outra dificuldade relatada em reunião dos 

gestores para alcançar metas, com isso culminando no rendimento do desempenho das 

atividades, a falta de treinamento, muitas atribuições que tem particularmente a vida 

pessoal de cada gestor, conciliar com atividades da Associação, também um 

envolvimento de seus gestores num planejamento mais técnico. 

Há uma preocupação com a burocracia existente, pois as atividades em manter 

uma instituição exigem encontros periódicos com a equipe de gestores são realizados 

onde é feito o ajuste referente à troca de conhecimentos uns com os outros, porém foi 

observada pouca atuação dessa grande quantidade de conhecimento intelectual - de 

forma mais técnica como uma metodologia de aprendizagem, em que equalizaria o 

grupo de gestores que está à margem do conhecimento da solução mais precisa de um 

assunto, ou seja, reuniões não somente para resolverem problemas, mas para  a 

aquisição de conhecimento para sair da margem da falta deste e assim contribuir com o 

grupo de gestores, dessa maneira incentivando as decisões conjuntas e de forma 

sistêmica, incitar uma boa comunicação entre os gestores. 

Senge (2012) defende que as pessoas nascem com a alegria na aprendizagem, 

mas o sistema predominantemente na administração faz com que as organizações não 

pensem nas pessoas de maneira humanizada, acrescenta que a maioria das instituições é 

orientada mais para controlar do que aprender, recompensando o desempenho das 

pessoas em função de obediências a padrões estabelecidos, e não por seu desejo de 

aprender. Fleury e Fleury (2012, p. 27) afirmam que para enfrentarem os novos 

desafios, as pessoas teriam que desaprender as formas que conhecem de lidar com as 

situações e aprender novamente, o que é difícil e doloroso e por isso, as pessoas evitam 

esse processo. 

A menor média encontrada de 1,86 (62%) na “Visão Compartilhada” em relação 

ao modelo proposto de acordo com Peter Senge é possível uma explicação para esse 
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dado na teoria dos “Modelos Mentais” - que podem afetar a visão compartilhada, ou 

seja, Senge (2012) os modelos mentais determinam não apenas como entendemos o 

mundo, mas também como agimos. Embora os gestores não se comportem (sempre) de 

forma coerente com suas teorias esposadas (aquilo que dizem), as pessoas comportam-

se de forma coerente com suas teorias em uso (seus modelos mentais). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término da análise dos dados apurados na presente investigação, 

considerando que a soma das partes compõe o todo, podemos inferir que os gestores 

devam ir além de seus impulsos e crenças, gerando assim autoconfiança na busca do 

compartilhamento de objetivos de trabalho em equipe e com isso tornando a 

organização “Aprendente”.  

Assim a Associação Hien Karatê Kyokai, o perfil demográfico dos colaborados -  

gestores da Associação são comprovados através da investigação que teve orientação 

dos estudos da “Quinta disciplina” de Peter Senge e se pode analisar como as atividades 

gerenciais são desenvolvidas na Associação desportiva, sugere-se uma proposta para a 

Associação em virtude dos resultados obtidos. 

O grau de concordância entre as disciplinas variou de 2,01 (67%) a 2,43 (81%), 

e com base nas cinco disciplinas de Peter Senge a seguir se verifica os principais 

resultados obtidos na pesquisa. 

A Disciplina Domínio Pessoal apresentou neste estudo sobre a Associação um 

grau médio de concordância (2,01) com o modelo proposto. A variável, Metas 

Individuais obteve média de 1,94 entre os seus respondentes numa representação 64,7% 

do total da média máxima: 3,0. Esse resultado sugere que em média os gestores 

possuem autocontrole emocional quando precisam tomar decisões de nível arriscado, e 

consequentemente procuram em equipe decidir conjuntamente. Enquanto a variável 

competência, com pontuação de 2,08 representa 69,33% do total. Assim os gestores 

mesmo estando qualificados em diferentes assuntos acadêmicos há uma possibilidade 

de contribuição maior para o grupo se tornar mais coeso ajudando no aperfeiçoamento 

dos outros gestores em assuntos que os deixam à margem do conhecimento necessário; 

esse ganho cognitivo aperfeiçoa e promove uma maior contribuição entre os gestores. 

Outrossim, a disciplina Modelos Mentais identificou-se que esta apresentou 

médio Grau de Concordância com o modelo proposto (2,01).  A variável reflexão e 

diálogo com média (1,73) que representa 57,7% do total. Este resultado significa que os 

gestores se limitam, de certa forma, em suas próprias ideias e valores para decidirem e 

aceitarem as opiniões dos outros gestores, mesmo que vão de encontro com as ideias 
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deles. Já a variável Inovação foi de 2,29 que representa 76,33% do total. Há um 

reconhecimento por parte dos gestores da importância da inovação no trabalho. 

A Disciplina Visão Compartilhada foi a disciplina de menor Grau de 

Concordância com o modelo proposto (1,86). A variável “Comunicação Interna” obteve 

média: 2,19 que representa 73% do total. Enquanto a variável “Estratégia” adquiriu 

média: 1,54 que representa 51,33% do total. Nota-se que há um desequilíbrio evidente 

entre as médias. Esse resultado sugere que quando os gestores, em equipe devam decidir 

algo, estes não partilham da mesma visão, opiniões são diferentes, o que dificulta em 

unidade no momento de escolher a melhor decisão. 

A Disciplina Aprendizagem em Equipe esta teve médio Grau de Concordância 

com o modelo proposto - 2,22 os que representam 74% do total. Tendo em vista o 

equilíbrio entre as variáveis, esse resultado é satisfatório. Sugere-se através da variável 

Habilidade em Equipe que os gestores possuem o hábito de trocar ideias não somente 

dentro do seu circulo de ação, mas conhecimentos fora de sua atuação.  A variável 

Disseminação do Conhecimento mostra que a maioria dos gestores se considera 

comunicativo, facilitando assim a troca de conhecimento entre a equipe; demonstrando 

o costume de aprender uns com os outros.  

A Disciplina Pensamento Sistêmico identificou-se a Quinta Disciplina com 

maior média, sendo o desempenho de 2,43 representando 81% em concordância com o 

modelo proposto. A variável “Aprendizagem” obteve uma média de 2,08 que demonstra 

69,33% do total - mostrando que a Associação Hien Karatê Kyokai possui uma cultura 

que estimula a inovação. Enquanto a variável Competência Interdisciplinar com a média 

2,77 representando 92,33%. Este resultado significa que na Associação Hien Karatê 

Kyokai os gestores estão sempre disponíveis a contribuírem, independentemente de 

serem solicitados e com isso proporcionando para a concretização dos objetivos 

organizacionais. 

A prática dos gestores na Associação Hien Karatê Kyokai, conforme dados, 

indicam resultados satisfatórios para uma entidade que vem evoluindo em seus 

processos administrativos, esta em um patamar de médio para alto grau, nota-se o 

trabalho em se tornar um instituição eficiente e eficaz; atingindo suas metas  e 

conquistando espaço social. A grande maioria não tinha conhecimento dos estudos da 

Quinta Disciplina de Peter Senge, mas significante em identificar que mesmo não tendo 

conhecimento teórico para tornar uma instituição em Organização - que Aprende a 
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Associação em estudo já se comporta de uma maneira encaminhada a uma forma 

aprendente e com isso tornando a teoria em prática eficaz. 

A estratégia proposta a fim de contribuir com o desenvolvimento das três 

capacidades que a Quinta Disciplina procura desenvolver na instituição, no caso da 

Associação Hien Karatê Kyokai é evitar a evasão de conhecimentos, aproveitarem a 

grande gama de acadêmicos com graduação, mestrado e doutorado. A Associação 

possui grande quantidade de capital intelectual que não é usado em sua totalidade. 

Poderia fora de eventos administrativos, desportivos, sociais criarem workshops, 

palestras, trabalhos acadêmicos com sua gama de tecnologias da informação para elevar 

o capital intelectual individual de seus gestores e futuros administradores. Existe na 

Associação uma interdisciplinaridade de formação acadêmica que adaptada a assuntos 

voltados para a Associação, esta irá com a certeza alavancar os processos diretos e 

indiretos às metas desejadas de seus participantes.  
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FUNDAÇÃOUNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – NUCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Roteiro de Entrevista para Elaboração de Monografia 
 

Acadêmico: Ivan Carlos Ferreira 

Orientador: Prof. Ms. Wander Pereira de Souza 

 

ORGANIZAÇÕES DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO FOCALIZADO NAS 

ACADEMIAS DE ARTES MARCIAIS NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. 
 

Questionário 

DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS 

P1 SEXO:  

(   ) MASCULINO   (   ) FEMININO 

P2 IDADE: 

(   ) MENOR OU IGUAL A 25 ANOS.    (   ) DE 26 A 35 ANOS.   (   ) DE 36 A 45 

ANOS.    

(   ) DE 46 A 55 ANOS.   (   ) MAIOR OU IGUAL A 56 ANOS. 

P3 FORMAÇÃO: 

(   ) ENSINO FUNDAMENTAL. 

(   ) ENSINO MÉDIO. 

(   ) GRADUAÇÃO.      CURSO:________________________ 

(   ) ESPECIALIZAÇÃO.  CURSO:______________________ 

(   ) MESTRADO.    EM QUE ÁREA: ___________________ 

(   ) DOUTORADO.  EM QUE ÁREA: ___________________ 

P4 TEMPO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GESTOR. 

(   ) MENOR OU IGUAL A 1 ANO.   (   ) DE 2 A 3 ANOS.   (   ) DE 4 A 5 ANOS.    

(   ) DE 6 A 7 ANOS.   (   ) DE 7 A 8 ANOS.   (   ) DE 9 A 10 ANOS.    

(   ) MAIOR OU IGUAL A 11 ANOS.  
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P5 FUNÇÃO QUE OCUPA. 

(   ) DIREÇÃO.  (   ) COORDENAÇÃO.  (   ) CHEFIA.  (   ) GERÊNCIA.   

(   ) ASSESSORIA.  (   ) PROFESSOR (Sensei). 

(   ) OUTROS. Especifique: __________________ 

DOMÍNIO PESSOAL: 

1) Suponha que o (a) senhor (a) possua “Diploma de Professor Chefe” (Shiran) 

das academias da Associação Hien Karatê Kyokai qual seu posicionamento? 

(  ) Sou o mais capacitado na área em que atuo, por isso, não pretendo estudar mais 

sobre a minha área; 

(   ) Apesar de ter muita experiência nessa área, procuro sempre me atualizar a fim de 

aperfeiçoar o meu trabalho; 

(  ) As minhas atribuições não requerem muito estudo, não é um ambiente complexo; 

( ) Nenhuma das Respostas Acima. (NRA). 

 

2) Como o (a) senhor (a) se define como Gestor? 

(   ) Executo muito bem as minhas atribuições; 

(  ) Apesar de executar bem as minhas atribuições, sei que preciso melhorar como 

gestor; 

(   ) Preciso me dedicar mais ao trabalho; 

(   ) NRA. 

 

3) Quando é preciso decidir algo de nível arriscado como costuma proceder? 

(   ) Decido prontamente conforme a primeira ideia que me vem à mente; 

(   ) Penso bastante, mas procuro decidir conforme minhas crenças e valores; 

(   ) Decido em conjunto com a equipe estratégica da Associação; 

(   ) NRA. 

 

4) Como o (a) senhor (a) lida com críticas ao seu trabalho como Gestor (a)? 

(   ) Normal, eu mesmo critico a minha forma de trabalhar e busco melhorar; 

(   ) Não acho justo ser criticado, pois faço o melhor que posso; 

(   ) Não dou atenção às críticas, apenas faço o meu trabalho; 

(   ) NRA. 

MODELOS MENTAIS: 

5) O (a) senhor (a) se identifica com a frase: “Eu possuo ideias e valores e 

gosto de decidir conforme o que penso”? 

(   ) Não, pois nem tudo que penso é cem por cento correto; 

(   ) Sim, todo mundo decide conforme suas próprias ideias, embora diga não; 

(   ) Sim, mas sei que não é a decisão mais sábia; 

(   ) NRA. 
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6) Quando o (a) senhor (a) sugere uma ideia, qual a sua expectativa? 

(   ) Espero que todos compreendam e aceitem, assim, sei que sou valorizado; 

(   ) Espero que todos valorizem, mas se não aceitarem não me sinto frustrado; 

(   ) Tenho consciência de que pode não ser aceita, mas fico chateado se não 

concordarem; 

(   ) NRA. 

 

7) Suponha que vá mudar toda a equipe que o (a) senhor (a) estava 

acostumado a trabalhar, o que o (a) senhor (a) pensa? 

(   ) Não vejo problema algum, adapto-me facilmente às mudanças; 

(   ) Acho chato, mas sei que as mudanças são saudáveis para Associação. 

(   ) Acho chato, por mim, não mudava nada na equipe; 

(   ) NRA. 

 

8) O que o (a) senhor (a) pensa sobre sempre inovar em seu trabalho? 

(   ) Acho essencial, hoje em dia temos que aprender sempre; 

(   ) De vez em quando é preciso; 

(   ) Não tem muito em que mudar em meu trabalho; 

(   ) NRA. 

VISÃO COMPARTILHADA: 

9) Suponha que o (a) senhor (a) convoca todos da sua equipe para uma 

reunião, uma decisão importante precisa ser tomada, mas cada um sugere opiniões 

diferentes, nesse caso o (a) senhor (a): 

(   ) Estimulo todos a entrarem em consenso para termos uma única opinião, que será a 

da equipe; 

(   ) Seleciono as melhores ideias e depois escolho qual a melhor; 

(   ) Peço para que o grupo vote na melhor ideia apresentada; 

(   ) NRA. 

 

10) O (a) senhor (a), Gestor, conhece o PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) das academias da Associação Hien Karatê Kyokai? 

(   ) Não, mais sei que é importante; 

(   ) Sim, mas falta fazer a leitura mais aprofundada; 

(   ) Sim, tanto que compartilho com a minha equipe de trabalho no dia a dia; 

(   ) NRA. 

 

11)  Na maioria das reuniões com a equipe, o (a) senhor (a) pensa que: 

(   ) Vou compartilhar o problema, ouvirei as opiniões, mas a minha ideia acaba sendo 

sempre a mais completa: 

(   ) A minha opinião e a da equipe são igualmente importantes; 

(   ) Às vezes sou influenciado pela opinião do grupo; 
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(   ) NRA. 

 

12) Como a sua equipe se sente na sua Gestão? 

(   ) “Não me sinto confortável para sugerir as minha ideias”; 

(   ) “Sinto-me sempre instigado a participar e contribuir com ideias e trabalho”; 

(   ) “ Ele decide tudo sozinho”. 

(   ) NRA. 

APRENDIZAGEM EM EQUIPE: 

13) Qual o melhor momento para contatar o superior imediato: 

(   ) Sempre as decisões são muito críticas e complexas; 

(   ) Não existe o melhor momento, pois temos o hábito  de trocar ideias sempre; 

(   ) Muito raramente, cada um tem suas atribuições, não precisamos interferir no 

trabalho um do outro; 

(   ) NRA. 

 

14) Com relação aos demais setores, o (a) senhor (a):  

(   ) Não costumo me envolver com problemas de outras áreas; 

(   ) Sempre que possível, procuro me inteirar e contribuir com o trabalho dos outros 

setores; 

(   ) É uma exigência da Direção-Geral  que nossos trabalhos sejam interligados: 

(   ) NRA. 

 

15) O (a) senhor (a), enquanto Gestor, procura fazer reuniões a fim de trocar 

conhecimentos para que possam aprender uns com os outros? 

(   ) Não, se tivéssemos tempo, seria bom; 

(   ) Sim, não necessariamente, reuniões, mas sempre buscamos aprender uns com os 

outros; 

(   ) Não, só fazemos reuniões quando é extremamente necessário. 

(   ) NRA. 

 

16) Acerca da comunicação, o (a) senhor (a) se considera um Gestor: 

(   ) Muito comunicativo, dialogar é uma excelente ferramenta para qualquer gestor; 

(   ) Não muito comunicativo, preciso trabalhar melhor a comunicação com a minha 

equipe; 

(   ) Não sou comunicativo. 

(   ) NRA. 

PENSAMENTO SISTÊMICO: 

17)  O (a) senhor (a), quando gestor, enxerga uma cultura que estimula a 

inovação nas academias da Associação da Hien Karatê Kyokai? 

(   ) Não enxergo em nível organizacional, apenas em alguns setores, inclusive o nosso; 

(   ) Existe uma cultura única que contempla o estímulo a inovação; 
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( ) O setor que sou responsável é um dos que precisam estimular mais a inovação; 

(   ) NRA. 

 

18)  Os cursos de capacitação para os futuros professores de academias são 

condizentes com o perfil da Associação Hien Karatê Kyokai? 

(   ) Não, é muito específico, sempre ficam alguns profissionais sem fazer; 

(   ) Sim, abrange todas as áreas; 

(   ) Não sei, não costumo participar; 

(   ) NRA. 

 

19)  Quando existe um problema a nível institucional, como o (a) senhor (a) se 

comporta como Gestor? 

(   ) Problemas a nível institucional são de competência da Direção-Geral, não nos diz 

respeito; 

(  ) Se for solicitado algo para nosso setor contribuímos, caso contrário, não vejo 

necessidade; 

(  ) Sempre estamos à disposição, não apenas para a Direção-Geral, mas também aos os 

demais setores; 

(  ) NRA. 

 

20)  Como o Gestor deve ser portar com relação aos objetivos organizacionais? 

(   ) O gestor deve se ater aos objetivos pertinentes a seu setor; 

(   ) Os objetivos do setor apenas devem estar de acordo com os institucionais; o gestor 

não interfere; 

(   ) Cada gestor deve contribuir com a concretização desses objetivos, não apenas com 

os do setor a que é responsável. 

(   ) NRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


