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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o efeito da capacidade de absorção do conhecimento 

individual sobre a orientação acadêmica dos discentes do curso de Psicologia do Centro 

Universitário UDC de Foz do Iguaçu-Paraná, tendo como variável mediadora o domínio de 

aprendizagem. A escolha dessa temática baseou-se no anseio do autor em identificar se o 

domínio de aprendizagem exerce um papel mediador entre a capacidade de absorção individual 

e a orientação acadêmica de um discente do curso mencionado. Além disto, a realização da 

pesquisa buscou contribuir para tipificar grupos de alunos que tendem a revelar tendências de 

aprendizagem mais orientadas para um determinado domínio de aprendizagem. Portanto, 

considera-se que esta pesquisa poderá trazer novas perspectivas ao se incluir o domínio de 

aprendizagem estudos da capacidade de absorção individual no contexto acadêmico. Os 

resultados demonstraram que a capacidade de absorção com suas quatro dimensões – aquisição, 

assimilação, transformação e explotação - influencia positivamente na orientação acadêmica 

dos discentes ao inserir os domínios de aprendizagem-cognitivo, afetivo e psicomotor. A 

abordagem da pesquisa é quantitativa e o tipo de pesquisa é exploratório-descritivo. Para coleta 

dos dados foi utilizada uma versão adaptada do questionário desenvolvido por Wang et al. 

(2014),  para os domínios de aprendizagem uma escala adaptada de Bloom et al. (1970) e para 

orientação acadêmica Davidson, Beck e Silver (1999) aplicado para uma amostra 123 alunos 

do curso de psicologia  do centro universitário UDC. Foram formuladas duas hipóteses. A 

primeira tinha a finalidade de analisar se a capacidade de absorção do conhecimento provoca 

efeitos positivos na orientação acadêmica de alunos de graduação e a segunda se a capacidade 

de absorção individual provoca um efeito positivo na orientação acadêmica ao ser mediada pelo 

domínio de aprendizagem. Por meio da análise descritiva foram analisados os indicadores de 

cada dimensão da capacidade de absorção individual e os componentes do domínio de 

aprendizagem e por fim da orientação acadêmica. Além disso, realizou-se a análise do modelo 

estrutural. Os resultados demonstraram que ao considerar os três domínios de forma conjunta, 

como mediador entre capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica, confirma-se 

as hipóteses estatísticas desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: capacidade de absorção individual, orientação acadêmica, domínio de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effect of the absorption capacity of individual knowledge on 

the academic orientation, having as mediator variable the learning domain of the students of the 

Psychology Course of the University Center UDC in Foz do Iguaçu-Paraná. This theme was 

chosen by the author in order to identify if the learning domain plays a mediating role between 

the individual absorption capacity and the academic orientation of a student. In addition, the 

research had the objective to contribute to typify groups of students that tend to reveal learning 

tendencies focused to a particular learning domain. Therefore, it is considered that this research 

may bring new perspectives when including the domain of learning studies of the individual 

absorption capacity on the academic context. The results showed that the absorption capacity 

with its four dimensions - acquisition, assimilation, transformation and exploitation - positively 

influences the students' academic orientation by inserting the cognitive-learning, affective and 

psychomotor domains. The research approach is quantitative and the type of research is 

exploratory-descriptive. For data collection was used an adapted version of the questionnaire 

developed by Wang et al. (2014),  for the learning domains was used a scale adapted from 

Bloom et al. (1970) and for academic guidance Davidson, Beck and Silver (1999) applied for a 

sample of 123 students on the psychology Course at UDC University Centre. Two hypotheses 

were formulated. The first one had the purpose of analysing if the absorption capacity of the 

knowledge causes positive effects on the academic orientation in university students and the 

second one had the porpoise to analyse if the individual absorption capacity causes a positive 

effect on the academic orientation to be mediated by the learning domain. Each dimension of 

individual absorption capacity, the components of the learning domain and academic 

orientation were analysed through the descriptive analysis. In addition, was analysed the 

structural model. The results showed that when considering the three domains together, as a 

mediator between individual absorption capacity and the academic orientation, the statistical 

hypothesis of this research are confirmed. 

 

Keywords: individual absorptive capacity, academic orientation, learning domain. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação de mestrado em Administração de Empresas, na linha de pesquisa 

Recursos e Desenvolvimento Empresarial do Programa de Pós-Graduação em Administração 

de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie diz respeito às relações entre capacidade 

de absorção do conhecimento e orientação acadêmica, mediado pelo domínio de aprendizagem 

e tem como lócus de pesquisa o curso de Psicologia do Centro Universitário Dinâmica das 

Cataratas – UDC.   

Belhot, Freitas e Vasconcellos (2006) garantem que um plano de ação bem definido e 

organizado, ao considerar os estilos de aprendizagem a serem desenvolvidos durante o período 

de formação (graduação) é fundamental para o desenvolvimento acadêmico multidisciplinar. 

Para isso, é indispensável que o professor conheça seus alunos e os princípios e variáveis que 

regem a aquisição de conhecimento em sua disciplina. 

A relevância deste estudo foi estabelecida em razão de que um processo de 

compartilhamento de conhecimentos, não consiste apenas em um conjunto de informações 

transmitidas mediante algum tipo de mídia verbal ou não verbal, mas principalmente pelos 

efeitos que as mesmas poderão produzir. 

Para que as informações recebidas de um agente emissor por um agente receptor 

humano sejam assimiladas e colocadas em prática com mais propriedade, é necessário que haja 

certa intensidade de conexões entre essas duas fontes, que vão além de um simples processo 

formal, baseado em regras, procedimentos, normas etc. É necessário que haja certo nível de 

relações afetivas que, em conjunto com a cognição do agente receptor o motivem, para que ele 

desenvolva com maior interesse as atividades que requeiram ações psicomotoras.  

Nesse sentido, considera-se que a inserção do conceito de domínio de aprendizagem, 

envolvendo as três dimensões – cognitiva, afetiva e psicomotora – em estudos de capacidade 

de absorção do conhecimento e sua conexão com outros conceitos, associados à área de 

Administração de Empresas, devam trazer novos questionamentos no que se refere aos estudos 

relativos à capacidade de absorção e, consequentemente, a sua aplicação no cotidiano individual 

e das organizações.  

Do ponto de vista prático, será possível identificar se o domínio de aprendizagem exerce 

um papel mediador entre a capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica de um 

aluno de graduação. Em termos utilitários, a aplicação do instrumento de coleta também poderá 
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contribuir para tipificar grupos de alunos que tendem a revelar tendências de aprendizagem 

mais orientadas para um determinado domínio de aprendizagem.  

Com isso, os educadores podem desenvolver programas de ensino mais direcionados de 

acordo com as preferências cognitivas, afetivas ou psicomotoras dos alunos, e terá importância 

fundamental para a planejamentos didáticos em qualquer tipo de instituição de ensino superior. 

Assim, a questão de pesquisa a ser respondida é:  

 

Com os efeitos da capacidade de absorção do conhecimento na orientação acadêmica 

sofrem modificações ao se incorporar o domínio de aprendizagem (cognitivo, afetivo e 

psicomotor) como uma variável mediadora no modelo? 

 

Decorrente dessa questão enunciam-se os objetivos geral e específicos. 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 

Identificar o efeito da capacidade de absorção do conhecimento sobre a orientação 

acadêmica, tendo como variável mediadora o domínio de aprendizagem.  

 

Este objetivo é representado esquematicamente pela Figura 1.  

 

Figura 1-Relacionamento lógico do estudo entre os três conceitos 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: desenvolvido pelo autor 

 

 

 

 

Capacidade de 

absorção 

Domínio de 

aprendizagem 

Cognitivo, afetivo e 

psicomotor 

Orientação 

acadêmica  
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1.2 Objetivos específicos. 

 

1. Quantificar a intensidade dos indicadores da capacidade de absorção entre alunos de um 

curso de graduação; 

2. Quantificar o grau de intensidade dos indicadores de orientação acadêmica entre alunos de 

um curso de graduação; 

3. Quantificar o grau de intensidade dos indicadores dos três domínios de aprendizagem entre 

alunos de um curso de graduação; 

 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está estruturada em cinco etapas. A primeira apresenta a introdução dos 

temas dessa pesquisa: (a) capacidade de absorção individual; (b) domínios de aprendizagem; 

(c) orientação acadêmica. Além disso, nesta etapa foram delimitados o problema de pesquisa, 

o objetivo geral, os objetivos específicos, as justificativas teóricas e práticas e a estrutura desta 

investigação.   

A segunda refere-se à Fundamentação Teórica envolvendo os três conceitos, discorreu-

se as abordagens mais relevantes relacionados aos temas, promovendo sustentação teórica para 

o desenvolvimento desse estudo. Inicialmente, a capacidade de absorção é descrita em duas 

perspectivas: organizacional e individual, o domínio de aprendizagem abrange a taxonomia de 

Bloom com suas três classificações - cognitivo, afetivo e psicomotor e, na sequência, aborda-

se orientação acadêmica. Por fim, esboça-se a relação entre os três construtos. 

Na terceira são apresentadas as características dos procedimentos metodológicos. O 

método da pesquisa, o tipo de pesquisa, o método de coleta de dados, o lócus da investigação, população 

e amostra, as hipóteses da pesquisa e a técnica de análise de dados. 

Na quarta evidencia-se as análises tendo como ponto de partida a descrição das 

amostras, a análise descritiva e de equações estruturais. E a quinta finaliza com as conclusões, 

recomendações, limitações, estudos futuros, referências e apêndices.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Nesse capítulo foram descritos os principais conceitos teóricos sobre capacidade de 

absorção organizacional e individual, domínio de aprendizagem e orientação acadêmica. Essas 

abordagens constituíram o suporte teórico para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

2.1 Capacidade de absorção do conhecimento  

 

Introduzida por Cohen e Levinthal (1989) a capacidade de absorção começou a ser 

estudada como um dos processos de aprendizagem básicos de uma organização. Foram esses 

mesmos autores que, em 1990, descreveram e definiram os conceitos de capacidade de absorção 

e da aprendizagem organizacional. 

Cohen e Levinthal (1990) afirmam que a capacidade de absorção (absorptive capacity), 

também conhecida como Acap, é muitas vezes, definida como uma capacidade dinâmica1. 

Jansen; Van den Bosch e Volberda (2005), Lane, Koka e Pathak (2006) e Zahra e George, 2002) 

asseveram que a capacidade de absorção é considerada fundamental para o desempenho 

inovativo da organização. Uma vez que, a edificação de conhecimentos novos fortalece a 

criação de vantagens competitivas sustentáveis na empresa promovendo a renovação 

organizacional (INKPEN; DINUR, 1998; TEECE et al., 1997). 

Para Lane, Koka e Pathak (2006) a capacidade de absorção se apresenta como um dos 

processos-chave de aprendizagem das organizações a respeito da identificação, assimilação e 

exploração dos conhecimentos do ambiente. Dessa forma, a aprendizagem organizacional está 

subordinada à capacidade de absorção e, o patrimônio administrativo de uma organização pode 

inferir de forma positiva ou negativa na mesma. COHEN; LEVINTHAL (1990). 

Para que a capacidade de absorção se desenvolva, a organização precisa ter um 

conhecimento prévio, pertinente ao tema, para a partir dele, processar a assimilação e utilização 

de novos conhecimentos. Isso acontece justamente, porque a capacidade de absorção representa 

a predisposição de cada organização em adquirir, assimilar, transformar e explotar 

                                                           
1 Investigadores (por exemplo, Eisenhardt e Martin, 2000, Winter, 2003, Teece, 2012) descreveram Capacidades 

dinâmicas como capacidades únicas e diferenciadas que permitem que uma organização orquestre alterações (isto 

é, criação, integração ou reconfiguração) às capacidades que o permitem realizar atividades empresariais. 
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(exploitation)  do conhecimentos novos e externos, e fundamentar no novo a concepção de valor 

e o progresso das operações interiores (COHEN; LEVINTHAL, 1990; KIM, 1998). 

Lane e Lubatkin (1998) afirmam que uma empresa deve destinar tanta atenção à gestão 

das suas capacidades quanto faz com a gestão de seus ativos físicos. Advertem que, como a 

concorrência se concentra no conhecimento, uma empresa deve ampliar e aprofundar o próprio 

conhecimento a respeito dos processos pelos quais o converte em suas capacidades, e as 

capacidades dos seus recursos para atender às demandas do ambiente no qual atua. 

Os mesmos autores sustentam que corporações receptoras de informação no processo 

de capacidade de absorção se tornam mais hábeis para apreciar, assimilar e aplicar novo 

conhecimento de um parceiro, em uma aliança de aprendizado na medida em que: a) o novo 

conhecimento oferecido pela empresa transmissora da informação lhe seja interessante; b) haja 

similaridade entre as firmas envolvidas no processo; c) exista familiaridade dos problemas 

organizacionais entre elas. 

A partir dos trabalhos precursores de Cohen e Levinthal (1990) o interesse acadêmico 

pelo construto da capacidade de absorção tem recebido atenção na literatura. O tema tem sido 

reforçado por meio de reconceituações e ampliado por vários esboços como os de Lane, Koka 

e Pathak (2006) demonstrando flexibilidade suficiente para ser aplicado em diferentes unidades 

de análise e, nos mais diversos campos de pesquisa, como organização industrial e 

aprendizagem organizacional, gestão estratégica e gestão da inovação proposto nas análises de 

(ZAHRA; GEORGE, 2002). 

O trabalho desenvolvido por Zahra e George (2002, p.186) divide a capacidade de 

absorção em potencial (aquisição e assimilação) e realizada (transformação e exploração das 

capacidades). Os autores tomam como ponto inicial as considerações de Cohen e Levinthal 

(1990) e a concluem conceituando a capacidade de absorção, como “um conjunto de rotinas 

organizacionais e processos pelos quais a empresa adquire, assimila, transforma e explota o 

conhecimento com o propósito de criar valor”. 

Conforme apresentado no Quadro 1, os autores assinalaram que a capacidade de 

absorção é composta por um construto bidimensional, que se relacionam com a apropriação de 

conhecimento externo para a inovação. Sugeriram a divisão dessa conceituação em dois grupos 

citados anteriormente: capacidade de absorção potencial e capacidade de absorção realizada. 
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Quadro 1-As duas dimensões da capacidade de absorção 
Dimensão Componente Definição 

Capacidade de 

Absorção Potencial 

Aquisição 
É a capacidade que a organização tem para locar, identificar, medir 

e adquirir conhecimento externo considerado como interessante para 

o incremento de suas intervenções. 

Assimilação 

É a capacidade da organização em abarcar o conhecimento (ou a 

informação) advindo do meio externo. É sua habilidade de analisar, 

classificar, processar, interpretar, internalizar e entender o 

conhecimento. 

Capacidade de 

Absorção 

Realizada 

Transformação 

É a capacidade da organização em compartilhar e realizar a 

combinação do seu conhecimento anterior com o novo conhecimento 

alcançado e assimilado. É um processo que se efetiva na ação de 

adicionar ou eliminar conhecimento ou de interpretar e combinar o 

conhecimento existente de uma nova e diferente maneira. 

Explotação 

É a capacidade da empresa em incorporar o conhecimento adquirido, 

assimilado e transformado em suas operações e rotinas para a 

aplicação e uso organizacional. Esta capacidade dará origem à 

criação ou melhoria de um bem, sistemas, processos, formas 

organizacionais e competências. 

Fonte: Zahra; George (2002.p.192) 

 

Eles elaboraram também um modelo (Figura 2) para demonstrar a forma como esse 

processo acontece e conduz a organização para a inovação em busca de um melhor 

desempenho. 

 

Figura 2-Modelo capacidade de absorção 

Capacidade de Absorção 

 

 

 

 

 

 

 

Gatilhos de ativação                                                                    Regimes de apropriabilidade 

 

Mecanismos de integração social 

 

Fonte: Zahra; George (2002, p.189) 

 

Zahra e George (2002) destacaram que essa transformação está estritamente relacionada 

à habilidade de combinar o conhecimento prévio com o novo, avaliando suas semelhanças e 
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diferenças a fim de gerar transformações que permitam desenvolver e refinar rotinas. Dessa 

forma, segundo eles, é possível afirmar-se que compete à capacidade de absorção do grupo 

desenvolver a ação de congregar o novo conhecimento adquirido e compreendido na etapa 

potencial às experiências já existentes, para modificar as operações organizacionais 

(aprendizagem realizada). 

Os autores advertiram que para que isso aconteça de forma adequada, uma parcela deste 

novo conhecimento deve estar relacionada ao conhecimento pré-existente ou com aquilo que já 

se sabe. Essa particularidade facilita sua assimilação e o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, além de subsidiar a utilização eficaz e criativa dessa nova realidade na 

organização. 

A partir da perspectiva dessa teoria de aprendizagem organizacional, Lane, Koka; 

Pathak (2006 p. 856) redefinem a Acap segmentando-a em três componentes: em primeiro lugar 

- "o reconhecimento e a compreensão de conhecimentos potencialmente valiosos", em segundo 

- "eficazmente assimilando e transformando o conhecimento valioso", e em terceiro - 

"aplicando o conhecimento assimilado para criar novos conhecimentos e saídas comerciais". 

Os autores ressaltam que desenvolver e manter a capacidade de absorção é 

imprescindível para a sobrevivência e o sucesso da empresa, pois ela funciona como um 

elemento essencial para reforçar, complementar e transformar aquilo que a organização já sabe, 

possibilitando internalizar e utilizar novos conhecimentos por meio de processos de 

aprendizagem e esclarecem que os resultados desta aprendizagem podem ser vistos, por 

exemplo, na modificação de processos que ocorrem na organização. porque a capacidade de 

absorção pode reforçar, complementar ou reorientar a base de conhecimento da empresa. 

Ireland, Hitt e Sirmon (2003) e Lichtenthaler (2009) ligaram a questão às inconstâncias 

enfrentadas pelas empresas em um ambiente mutável e altamente competitivo, que as forçam a 

buscarem permanente adaptação e a desenvolverem melhorias em seus processos, que lhes 

permitam resistir e evoluir diante das demais. Afirmaram que, em contextos assim, as 

organizações dependem cada vez mais do conhecimento externo, recurso essencial no centro 

das estratégias organizacionais, como forma de promover a inovação e melhorar seu 

desempenho. 

Em estudos sobre a capacidade de absorção, Fleming; Sorenson (2004) e Rosenkopf; 

Nerkar (2001) concordam que o conhecimento externo, assim como o interno, podem fornecer 

perspectivas de combinação e recombinação de conhecimento e, portanto, de desempenho e 

inovação. 
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Já os estudos sobre a aprendizagem externa em equipe concentraram-se na aquisição de 

novos conhecimentos e na importância de vínculos externos (BRESMAN, 2010; FARAJ; YAN, 

2009). Conforme Choi e Kim (2012) a aprendizagem a partir do conhecimento externo, pode 

aumentar a criatividade e consequentemente o desempenho da equipe. 

De acordo com Zahra e George (2002) as equipes intensivas em conhecimento 

necessitam de capacidade de absorção suficiente para reconhecer, assimilar, transformar, 

explotar novos conhecimentos e criar novos produtos e serviços. No entanto, apenas adquirir 

conhecimento não é o suficiente para vantagem competitiva sustentável (ARGOTE; 

MCEVILY; REAGANS, 2003; GRANT, 1996). 

Para Wang et al. (2014) quando novas conjunturas ou ideias não envolvem recursos 

complementares próximos ao seu conhecimento prévio, a empresa pode ser extremamente 

modificada para se adequar às estruturas de conhecimento existentes. A baixa capacidade de 

absorção de uma empresa para adquirir novos conhecimentos é um dos impedimentos mais 

comuns para a transferência de conhecimento interno (SZULANSKI, 1996). 

Por isso, é importante que as organizações identifiquem oportunidades e capturem o 

conhecimento externo, que atua como componente gerador de inteligência, ao viabilizar a 

adaptação e otimização das atividades concretizadas no contexto organizacional (LIAO et al., 

2003; LICHTENTHALER, 2009). Ressalta-se que somente a identificação e a captura desses 

conhecimentos não são suficientes para sua adequada aplicação. É necessário que eles sejam 

absorvidos tanto no nível individual como no coletivo.  

Para promover a aprendizagem no trabalho, o papel da organização é desenvolver 

condições que permitam a criação de conhecimento no indivíduo, grupo, organização ou níveis 

interorganizacionais (JANSEN et al., 2005). 

De acordo com Cohen e Levinthal (1990) a diversidade de conhecimento ampliada entre 

os elementos de uma organização, aumenta consideravelmente as oportunidades de inventar 

algo original e elevar a capacidade de absorção. Então, o grande desafio no mundo dos negócios 

é o de como as organizações podem incentivar e permitir que seus membros absorvam 

conhecimento externo e o transformem em conhecimento organizacional (TER WAL, 

CRISCUOLO; SALTER, 2011). 

Neste processo é necessário levar em consideração o fato de que as organizações são 

compostas por diferentes características internas, que irão interferir na forma como ocorre a 

interação interpessoal e o fluxo de informações, tornando a absorção de conhecimento 

particularizada e levando a resultados organizacionais específicos (VEGA-JURADO, 

GUTIÉRREZ - GRACIA, FERNANDESDE-LUCIO; 2008). 
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Gottschalg e Zollo (2007) afirmam que esse é um desafio crucial para alinhar o interesse 

dos funcionários com metas organizacionais e, em última estância, para obter vantagem 

competitiva. Assim, a capacidade de absorção pode ser considerada como um subproduto não 

apenas dos investimentos em P&D, mas de uma multiplicidade de aspectos, como: amplitude 

de sua base de conhecimento, prévia experiência de aprendizagem, linguagem compartilhada, 

interfaces funcionais, modelos mentais e capacidade de resolução de problemas dos membros 

da organização (CAMISÓN; FORÉS, 2010). 

A capacidade de absorção estudada em conjunto com diferentes frentes de investigação 

tem se mostrado útil para melhorar a compreensão da transferência de conhecimento dentro das 

organizações Cohen e Levinthal (1990), Lane e Lubatkin (1998), Zahra e George (2002), e, 

consequentemente, para a vantagem competitiva das empresas  assegurando a viabilidade, a 

longo prazo, de sua sobrevivência e sucesso. Lane et al. (2006. p.833) reforçam que “a 

capacidade de absorção pode reforçar, complementar ou reorientar a base de dados de 

conhecimento da empresa”. 

Conforme Cohen e Levinthal (1989) e Lane, Koka e Pathak (2006) existem muitas 

pesquisas da área de ciências econômicas sobre conhecimento organizacional que estão 

disponíveis, e é de consenso geral o entendimento de que as organizações que possuem suas 

próprias áreas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são mais capacitadas para usar 

externamente os conhecimentos disponíveis com eficiência. 

Nonaka (1991) assegura que a capacidade de absorção do conhecimento e 

aprendizagem organizacional são tópicos cada vez mais discutidos na conjuntura acadêmica e 

executiva, pois numa economia onde a única certeza é a incerteza, o conhecimento representa 

fonte segura de vantagem competitiva. 

Embora a capacidade de absorção organizacional receba significativa atenção na 

literatura e a atenção específica direcionada à capacidade de absorção individual seja 

insuficiente, Lane, Koka e Pathak (2006) mostram a capacidade de absorção como um 

subproduto da inovação prévia e da resolução de problemas dentro da organização. Dessa 

forma, asseguram que a mesma depende da capacidade de absorção individual. 

Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) acrescentam ainda, que a capacidade de absorção 

é dependente do entendimento das formas pelas quais os indivíduos aproveitam, assimilam e 

utilizam o conhecimento externo para promover o processo de inovação. Essas constatações 

nos levam a uma discussão sobre o papel dos indivíduos. 
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2.2 Capacidade de absorção individual 

 

Para Silva e Davis (2011) se a capacidade de absorção refere-se a uma predisposição 

da organização de absorver, identificar, assimilar e explotar a informação do meio ambiente, o 

mesmo conceito pode ser aplicado para os indivíduos que trabalham dentro dela, pois a 

capacidade de absorção individual é a capacidade do indivíduo para encontrar e distinguir o 

valor de novos conhecimentos externos, para absorver, transformar e aplicar, de acordo com as 

necessidades da empresa. É definitivamente "o papel das pessoas no desenvolvimento, 

implantação e manutenção da capacidade de absorção" (LANE; KOKA; PATHAK, 2006, p. 

853). 

Os antecedentes organizacionais exercem papel fundamental na determinação da 

capacidade de absorção no nível organizacional. É imprescindível ponderar que os esforços 

individuais constituem extraordinários blocos de construção dentro das empresas. 

O alargamento da compreensão da capacidade de absorção e do empenho dos 

indivíduos em suas equipes, subunidades ou divisões, podem contribuir para criar uma imagem 

valiosa de como uma organização constrói a sua capacidade de absorção (VOLBERDA et al, 

2010). Entretanto, “a capacidade de absorção de uma empresa não é, simplesmente, a soma das 

capacidades de absorção de seus empregados e, portanto, é útil considerar quais aspectos da 

capacidade de absorção são claramente organizacionais” (COHEN; LEVINTHAL, 1990, 

p.131). 

Segundo Nahapiet e Ghoshal (1998) o que abastece a capacidade das pessoas agirem 

de formas diferenciadas é o seu capital intelectual, ou os conhecimentos adquiridos e suas 

competências. Em uma organização, capital intelectual é conceituado como o conhecimento e 

a capacidade de saber de uma coletividade que interage por meio de redes sociais, formando o 

capital social que facilita a criação de (novo) capital intelectual. 

Para compreender a capacidade de absorção de uma organização é oportuno analisar 

onde as ações e interações dos indivíduos criam rotinas e capacidades organizacionais (ABELL 

et al., 2008; BARNEY; FELIN, 2013). 

Os estudos mais recentes que trabalham a capacidade de absorção individual a 

conceituam como um conjunto de conhecimentos e experiências anteriores dos indivíduos 

Hayton e Zahra (2005) Zhao e Anand (2009) habilidades técnicas, valores e crenças Matusik e 

Heeley (2005), bem como motivações (MINBAEVA et al., 2003). 

Lowik et.al (2016) delineiam quatro etapas da capacidade de absorção individual. Na 

primeira, os indivíduos interagem com o ambiente externo e, por meio dessa interação 
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reconhecem e adquirem novos conhecimentos. Hambrick (1982) e Levinthal e March (1981), 

complementam que identificar como potencialmente útil um conhecimento externo é 

necessariamente um procedimento de análise que exige esforços pessoais e coletivos. 

Na segunda, os indivíduos assimilam o conhecimento articulando-o, tornando 

compreensível para os outros Zollo e Winter (2002). Essa etapa requer esforço individual de 

"assimilators" para conectar os conhecimentos complementares do conhecimento interno e 

descobrir como eles podem ser recombinados com aquilo que a organização já sabe e pode 

fazer. 

Esse conhecimento é armazenado em sua memória e recuperado quando necessário, ou 

quando outros pedem conselho ou assistência. Na sequência o conhecimento externo precisa 

ser compartilhado entre colegas e difundido em toda a organização (HANSEN, 1999; JANSEN; 

VAN DEN BOSCH; VOLBERDA, 2005). Isso exige esforço do indivíduo para traduzir o 

conhecimento original externo.  

A terceira etapa apontada é transformar o conhecimento ao associá-lo com os outros já 

existentes e, isso requer criatividade Amabile (1988) e habilidades cognitivas para (re) 

combinar conhecimento novo e existente (KOESTLER, 1964). Na quarta etapa, através de suas 

capacidades de absorção para explorar o conhecimento, os indivíduos transformam ideias em 

prática, aplicando os conhecimentos atuais a fim de criar novos produtos, processos e serviços. 

Durante este processo, Lane et.al. (2006) afirma que a capacidade de absorção é um 

determinante importante na transferência do conhecimento, pois vai determinar a intensidade e 

a qualidade do ocorrido. Cohen e Levinthal (1990) também acrescentam que a tarefa de 

promover transformação utilizando o conhecimento externo em organizações é dos indivíduos. 

Então Matusik e Heeley (2005) constatam que se o lócus da criação do conhecimento 

está no nível individual, a heterogeneidade da capacidade de absorção dos indivíduos pode 

explicar as diferenças na capacidade de absorção da organização. E quanto mais desenvolvida 

for a capacidade de absorção de um indivíduo ou grupo, mais fácil e de forma eficaz ocorrerá 

a aprendizagem e a aplicação do conhecimento adquirido no ambiente organizacional (WANG 

et al., 2014). 

Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) atestam que ao definir e medir a capacidade de 

absorção no nível individual procura-se enriquecer a compreensão de como os indivíduos 

aprendem com o conhecimento externo e, como tal procedimento molda a capacidade desses 

indivíduos para os esforços inovadores da organização. 

No entanto, com exceção de Park et al. (2007) que investigaram os efeitos do indivíduo 

sobre o uso regular da capacidade de absorção em sistemas ERP; de Lowik et al. (2012) que 
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estudaram as características dos indivíduos na capacidade de absorção, como diversidade de 

conhecimento, diversidade de redes e estilo cognitivo; de Jansen et al.(2005) que pesquisaram 

os efeitos dos mecanismos de integração social no nível da organização, e outros como Matusik 

e Heeley (2005), Lenox e Kingm, (2004), Zhao e Anand, (2009) e Minbaeva et al. (2003) que 

exploraram a abordagem multinível individual à nível organizacional, este potencial tem 

recebido atenção científica limitada (VOLBERDA et al., 2010). 

Conforme Cohen e Levinthal (1990) as pesquisas tem focado sua atenção na 

capacidade de absorção em empresas, ou ainda, em níveis de análise organizacional (ZAHRA; 

GEORGE, 2002; LANE, KOKA, PATHAK; 2006) e Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) 

reforçam que muitos pesquisadores têm tendência para esquecer os papéis que os indivíduos 

desempenham ao assimilar e explorar o conhecimento externo. Felin e Hesterly (2007) 

confirmam que os indivíduos a priori, são homogêneos, infinitamente maleáveis ou distribuídos 

aleatoriamente em organizações. Já Argote e Ingram (2000) subestimam o papel dos indivíduos 

em processos de conhecimento. 

No entanto, Volberda et al. (2010) apontam que essa análise é uma necessidade 

iminente para a nossa compreensão da capacidade de absorção.  

Diante disso, este estudo foi projetado para avaliar se capacidade de absorção 

individual dentro da IES interfere positivamente na orientação acadêmica, ao ser mediada pelo 

domínio de aprendizagem. 

A premissa do pesquisador é que os acadêmicos investigados são heterogêneos e 

diferem no grau de aquisição de conhecimentos devido às suas diferenças, suas orientações 

acadêmicas e em função da predominância de um dos domínios de aprendizagem, que se 

manifestam nas habilidades desses indivíduos, na sua motivação e na utilização das 

oportunidades para a assimilação do conhecimento que são fornecidas pela organização. 

De acordo com Cohen e Levinthal (1990) a importância da capacidade de absorção 

individual é reconhecida desde a conceituação original do termo. Para uma instituição de ensino 

o estudo é relevante porque os indivíduos são os atores principais na criação do conhecimento 

e a chave de repositório de conhecimentos na empresa (GRANT, 1996; FELIN; HESTERLY, 

2007; FOSS, 2007). 

Conforme Foss (2007) do ponto de partida de todo o conhecimento nessas 

organizações são os indivíduos. Lane, Koka e Pathak (2006) sustentam que a singularidade da 

organização surge a partir do conhecimento, dos modos mentais dos indivíduos dentro da 

empresa e de como promovem a leitura do ambiente e os aplicam no seu desenvolvimento 

pessoal. 
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A capacidade de absorção individual é “particularmente relevante para os educadores 

de uma escola de negócios, porque um componente importante da sua missão é 

presumivelmente para incutir esta capacidade dentro de seus alunos”, por isso “a missão de 

construir a capacidade de absorção individual é central para a escola de negócios” (CANNON 

et.al., 2014. P.379). 

A efetividade da absorção do conhecimento reside na aptidão das pessoas de gerar, 

reunir, organizar e aplicar o novo conhecimento. Essas competências resultam na sua 

capacidade de desenvolver relações e traduzir ideias através das fronteiras de sua atividade 

profissional. 

Zollo e Winter (2002) mostram que a codificação das informações visa promover a 

capacidade de absorção dos indivíduos e consequentemente da organização onde atuam. A 

competência organizacional enriquece à medida em que as pessoas tomam consciência dos 

impactos das suas atuações no desempenho geral da empresa. Dessa maneira, a “capacidade de 

absorção é o componente mais desafiador para alavancar o benefício da inovação” (WANG 

et.al. 2014, p.1125). 

Mercury e Polydoro (2004) ao investigarem a relação entre características individuais 

e a integração ao ensino superior, analisam medidas de personalidade, debatem o ajustamento 

de universitários que exibem traços de crença em suas capacidades, aspiração de mudanças e a 

capacidade em organizar táticas de ação. A análise da orientação acadêmica vem ao encontro 

dessa preocupação presente no meio universitário. 

 

 

2.3 Orientação Acadêmica 

 

Davidson, Beck e Silver (1999) retratam que o desenvolvimento da pesquisa sobre 

orientações acadêmicas teve início em trabalhos como os de Beck, Rorrer-Woody e Pierce 

(1991) partindo da hipótese de que a orientação e orientação de grau são componentes 

proeminentes na percepção de vida de muitos estudantes universitários. Os autores apontam 

outros estudos como a observação informal que consiste em um exame da abordagem empírica 

de literatura e sugere que a necessidade de estrutura ou previsibilidade, sentimentos de 

competência acadêmica, preferências de avaliação e crenças sobre instrutores também afetam 

fortemente as interpretações dos alunos na experiência da faculdade. 

A construção do conhecimento na Universidade ocorre por processo, e não por produto. 

Prette Del, Prette Del e Mendes Barreto (1999) averiguam as condutas interpessoais peculiares 
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das atividades acadêmicas e ponderam que a formação universitária deve preocupar-se com três 

eixos: capacidade analítica, capacidade instrumental e competência social. 

Segundo Tontini e Walter (2014) é possível mensurar a satisfação dos estudantes em 

relação ao ensino superior. No texto “Desenvolvimento e validação de pontuações em uma 

medida de seis orientações acadêmicas em estudantes universitários”, do qual foi extraída a 

base da análise sobre orientação acadêmica nessa pesquisa, Davidson; Beck e Silver (1999, p.2) 

analisaram - dependência de estruturas, expressão criativa, leitura por prazer, eficácia 

acadêmica, apatia acadêmica e desconfiança dos instrutores - e esquadrinharam como os alunos 

interpretam o ambiente acadêmico, fatores e percepções pessoais que afetam os alunos na 

orientação durante a faculdade. 

Estes foram alguns dos indicadores utilizados no trabalho para medir a orientação 

acadêmica de alunos do curso de graduação em Psicologia e seus resultados abalizarão as 

demais etapas do trabalho. 

A revisão da literatura assinalou que uma adequada orientação acadêmica é um 

indicador de sucesso do estudante, tanto durante a graduação, quanto na posterior aplicação do 

conhecimento adquirido em sua vida profissional, e que para uma unidade educacional, o 

sucesso do aprendiz ratifica o sucesso empresarial. Salienta que muitos são os quesitos que 

interferem na orientação acadêmica dos universitários e para a compreensão dessa relação 

foram sintetizadas algumas considerações de autores sobre a questão, descritas a seguir:  

A facilidade de ingresso e a despreocupação da entidade educacional com o sucesso dos 

alunos representam perdas e limitações na satisfação acadêmica. Segundo Antonelli, Colauto e 

Cunha (2012) essa postura pode comprometer a qualidade do ensino, e isso influencia na 

orientação acadêmica dos alunos. 

Cunha e Carrilho (2005) abalizam que as dificuldades de orientação encontradas no 

contexto universitário são de diversas ordens, dentre elas estão as questões pessoais dos alunos, 

as exigências acadêmicas que devem ser desempenhadas com eficiência e a adaptação ao novo 

ambiente. Estes fatores influenciam tanto o desempenho acadêmico, quanto o desenvolvimento 

psicossocial, e por isso podem prejudicar a motivação dos alunos no processo de aprendizagem. 

Soares, Almeida e Ferreira (2006) discutem os problemas acadêmicos observados a 

partir da realidade de Portugal e países vizinhos e defendem uma visão da utilidade 

socioeconômica do aprendizado de que: 
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  O ensino universitário, quando orientado para o sucesso acadêmico, não pode ser 

esperado no sentido tradicional de rendimento ou de classificação escolar. Existe uma 

expectativa social criada quanto ao sistema de ensino superior no sentido de 

contribuições mais amplas como, por exemplo, a preocupação com o 

desenvolvimento de um sistema de valores, definição de projetos de carreira, a 

aquisição e desenvolvimento de competências de relacionamento interpessoal, 

liderança, empreendedorismo, etc. (p. 87) 

 

Vários estudos sobre percepções ou orientações dos alunos de graduação agenciam uma 

melhor compreensão destes sobre os conteúdos e suas utilidades (DAVIDSON et al., 1999). 

Uma atitude comum nas universidades é correlacionar atitudes, traços ou pontos de vista 

com importantes índices educacionais. “Essas relações podem então ser usadas para identificar 

ou aconselhar estudantes propensos a problemas de desempenho ou ajuste” (DAVIDSON; 

BECK; SILVER, 1999, p.2). 

Zenorine e Santos (2004) analisam a determinação de metas e uso de estratégias de 

aprendizagem como alavancas para proporcionar autonomia, ampliar a motivação e a 

consciência de responsabilidades. A meta de realização que a pessoa adota representa o motivo 

ou a razão pela qual ela realizará determinada tarefa (BZUNECK, 2000). Na universidade, essas 

metas surgem em decorrência da percepção que os estudantes têm do seu contexto de 

aprendizagem. (ACCORSI et al., 2007) 

Mora (2002) assegura que o indivíduo é um todo organizado e integrado, e sua 

motivação é complexa, flutuante, constante e infinita. A satisfação e a motivação do estudante 

começaram a ser estudadas na década de 1970 com a Teoria de Metas de Realização, que analisa 

explicações para a qualidade do envolvimento do aluno no processo de aprendizagem. 

Conceitualmente, procura entender o propósito que leva o universitário a se envolver em uma 

tarefa, sendo proeminentes as diferenças individuais (ZENORINI; SANTOS, 2004). 

Muitas são as interpretações da palavra motivação, porém todas resumem a ideia de que 

é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa 

para o alcance de uma determinada meta (ROBBINS, 2002). No caso em pauta, as diferentes 

motivações e cognições dos estudantes são indiscutivelmente componentes que explicam as 

diferenças no desempenho de cada um. 

O termo motivação designa a energia ou força que mobiliza o comportamento. Está 

relacionado aos motivos ou causas que determinam comportamentos e apresentam três 

propriedades: a direção para a qual a motivação leva o comportamento; a intensidade ou 

magnitude (grandeza) dessa motivação e a permanência ou duração da motivação 

(MAXIMIANO, 2002). 
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De acordo com Bzuneck (2000) para que o aluno esteja motivado é preciso que, entre 

outras opções, ele tenha escolhido o curso que frequenta, que esteja envolvido de forma ativa 

nas tarefas que levam ao processo de aprendizagem. 

A motivação para o trabalho manifesta-se desde a orientação e prontidão do servidor 

para concretizar com precisão as tarefas que lhes cabe e sua persistência em concluí-la 

apresentando ao final, o resultado previsto ou esperado. Geralmente, salientam-se três 

componentes na motivação: o impulso, a direção e a persistência do comportamento (KANFER, 

1990). 

A meta para aprender interfere na motivação e na orientação acadêmica na medida em 

que é uma característica não presente em todos os alunos. Os que a tem, direcionam mais 

energia às suas atividades, valorizam o conhecimento, buscam melhorar suas habilidades e 

interpretam o erro como um alerta para adotar novas estratégias de aprendizagem. Nesse 

sentido, pesquisas têm mostrado que o estudante que possui essa meta costuma recorrer as 

estratégias de aprendizagem mais adequadas para atingir seus objetivos (ZENORINE; 

SANTOS, 2004). 

Estudos sobre percepções ou orientações dos alunos de graduação agenciam que, uma 

melhor compreensão destes sobre os conteúdos e suas utilidades, conduz os estudantes ao 

envolvimento com afinco no processo de aprendizagem. Terezini, Pascarela e Blimling (1996) 

falam sobre a influência das atividades extracurriculares na aprendizagem e no 

desenvolvimento cognitivo do estudante. Alguns resultados desse estudo indicam essas 

atividades como colaboradoras no processo de orientação acadêmica e no desenvolvimento 

pessoal do aluno. 

Segundo Gomes, Dagostini e Cunha (2013) outro ponto expressivo para aumentar o 

grau de satisfação e a motivação do acadêmico é a maneira como os docentes interagem com 

os discentes de forma a facilitar o aprendizado com atendimento personalizado e atenção 

durante as aulas. 

Após avaliarem os usuários de um sistema de informação Wang et al. (2014) apontam 

que a autonomia do trabalho e, em menor escala a justiça da recompensa, também manifestam 

influências organizacionais positivas na melhoria da capacidade de absorção individual e na 

atuação do indivíduo em suas atividades. A análise corrobora os estudos de Jensen e Meckling 

(1976) que consideram autonomia e justiça de recompensa dois componentes organizacionais 

importantes que influenciam a inovação dos colaboradores a partir de perspectivas intrínsecas 

e extrínsecas. 
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Ao mensurar a intensidade da capacidade de absorção de um grupo de acadêmicos para 

os propósitos deste trabalho, procurou-se atender aos conselhos de Davidson; Beck; Silver 

(1999, p.2) que afirmam: “Um questionário que seja sensível a uma série mais ampla de 

orientações permitiria aos investigadores entender como os alunos interpretam o ambiente 

acadêmico” Esse direcionamento foi seguido, porque ao quantificar o grau dos indicadores de 

orientação acadêmica dos alunos do curso de psicologia e compreender como estes são 

influenciados pelos domínios de aprendizagem e pela capacidade de absorção individual 

presentes nesses estudantes foi possível apontar mudanças positivas de desempenho. 

 

 

2.4 Domínio de aprendizagem 

 

Por muito tempo acreditou-se que o motivo pelo qual uma porcentagem dos estudantes 

obtinha melhor desempenho que os outros se relacionavam às conjunturas e variáveis que 

permeavam sua vida fora da escola e que, se todos tivessem condições semelhantes de 

aprendizagem, aprenderiam os conteúdos ensinados com a mesma competência e profundidade. 

Porém, Ferraz e Belhot (2010) confirmam que a capacidade humana de aprendizagem é 

diferente em cada pessoa. 

Até a década de 1940, a maioria dos estudos relacionados à aprendizagem se se referiam 

apenas à análise do domínio cognitivo. “Bloom’s Taxonomy” cujo desenvolvimento iniciou em 

1948 tinha essa conotação. 

No final dessa década, alguns pesquisadores liderados por Bloom, tomaram uma lista 

de objetivos cognitivos e imateriais de avaliação e procuraram ordená-los (ATHANASSIOU, 

2003). Alguns anos depois um grupo de psicólogos educacionais e especialistas de várias 

universidades dos Estados Unidos se reuniram para desenvolver uma classificação de níveis de 

aprendizagem. Em 1956, Benjamin Bloom assumiu a liderança deste projeto e junto com seus 

colaboradores, identificaram e descreveram os três domínios característicos do 

desenvolvimento: cognitivo, afetivo e psicomotor. 

Ferraz e Belhot (2010) esquematizaram as orientações propostas por cada domínio e 

suas características. Ao domínio cognitivo foram relacionadas ações e tendências voltadas ao 

ato de aprender e dominar um conhecimento. Envolve a aquisição de um novo conhecimento, 

do desenvolvimento intelectual, das habilidades e atitudes. Inclui reconhecimento de 

ocorrências específicas, procedimentos padrões e conceitos que instigam o desenvolvimento do 

intelecto constantemente. 
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Nesse domínio, os objetivos foram congregados em seis categorias: conhecimento, 

compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Em seguida foram apresentados numa 

hierarquia, onde para subir a uma nova categoria é indispensável ter obtido um desempenho 

adequado na anterior. 

O domínio afetivo composto por sentimentos e posturas, envolve conjuntos de atitudes 

ligadas ao desenvolvimento da área emocional e afetiva, que incluem comportamento, atitude, 

responsabilidade, respeito, emoção e valores. Nesse domínio para ascender a uma nova classe, 

também é preciso ter obtido um desempenho adequado na anterior, pois cada uma utiliza 

capacidades adquiridas nos níveis preliminares para serem aprimoradas. No domínio afetivo, 

cinco categorias foram congregadas: receptividade, resposta, valorização, organização e 

caracterização. 

Ao terceiro domínio, o psicomotor - ficaram relacionadas às habilidades físicas 

específicas. Nos estudos publicados em 1956, Bloom e sua equipe não chegaram a definir uma 

taxonomia para a área psicomotora.  

Anos mais tarde, ao definirem o domínio das atividades motoras ou manipulativas, 

incluíram cinco categorias também subsequentes, envolvendo o aprendizado e a avaliação de 

habilidades que combinam ações musculares e cognição. O domínio psicomotor abrange, 

portanto, a combinação entre habilidades físicas e processos cognitivos. Trata de habilidades 

relacionadas com manipular ferramentas ou objetos. 

O Quadro 2 traz uma simples representação da Taxonomia de Bloom. As definições são 

inseridas em linguagem simples e moderna para facilitar a explicação e a compreensão da 

taxonomia. 
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Quadro 2-Um esboço da taxonomia de Bloom 

Cognitivo Afetivo Psicomotor 

Conhecimento Atitude Habilidades 

1. Lembrar-se de dados 1.Demonstrar consciência 1. Imitar, copiar 

2. Compreender 2. Reagir 2. Manipular (siga as instruções) 

3. Aplicar, usar 3. Valor (compreender e agir) 3. Desenvolver precisão 

4. Analisar (estrutura / elementos) 
4. Organizar sistema de valores 

pessoais 

4. Articular (combinar, integrar 

habilidades relacionadas) 

5. Sintetizar (criar / construir) 
5. Internalizar sistema de valores 

(adotar comportamentos) 

5. Naturalização automatizar (, 

tornar-se perito) 

6. Avaliar (avaliar, julgar, em 

termos relacionais 
  

  Fonte: Bloom at al. (1956. vol 1.p.125) 

De acordo com Almerico e Baker (2004) ao utilizar a taxonomia de Bloom, o formador 

planeja a aula com viés centrado no aluno e reflete sobre o que deseja no final do processo. Na 

concepção de Bloom at al. (1956) as vantagens da taxonomia são: a) oferecer as bases para o 

desenvolvimento de ferramentas de avaliação e uso de estratégias distintas para facilitar, avaliar 

e estimular o desempenho dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento; b) 

instigar os educadores a auxiliarem seus discentes, de forma estruturada e consciente, a 

contraírem competências peculiares a partir da percepção da importância de dominar as 

habilidades mais simples (fatos) para posteriormente, dominar as mais complexas (conceitos). 

Em outras palavras, a principal ideia da taxonomia é que aquilo que os educadores 

esperam que os alunos saibam (englobado na declaração de objetivos educacionais) possam ser 

perseguidos de forma hierárquica, do mais simples (conhecimento) para o mais complexo 

(avaliação), ou arranjados numa hierarquia do nível de menor para maior complexidade 

(KRATHWOHL, 2002). 

Os processos envolvidos nessa aprendizagem são distintos e variam de acordo com o 

objetivo de cada ação relativa a ensinar e aprender. O Quadro 3 exemplifica alguns desses 

processos. 
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Quadro 3-Processos de aprendizagem 

Processos de aprendizagem Objetivos de aprendizagem 
Domínios de aprendizagem 

envolvidos 

De intuição ou de descoberta 

Desenvolver a intuição, a criatividade, a 

tomada de decisão, a autonomia, a 

capacidade de resolução de problemas e 

a capacidade de trabalhar em grupo. 

Cognitivo: saber, saber. 

Afetivo: saber estar, desenvolver 

atitudes 

Condicionamento físico ou 

obtenção de automatismos 

Desenvolver a memória reprodutora e 

ou a aquisição de automatismos (gestos, 

performances, destreza) 

Motor ou psicomotor: saber fazer 

Reprodução do modelo ou 

modelagem 

Desenvolver a capacidade de 

observação, a memória afetiva e 

reprodutora, a capacidade de 

reprodução rápida de um modelo 

Psicomotor: Saber fazer 

Afetivo: saber estar, atitudes 

Estruturação ou 

processamento de 

informações 

Desenvolver o pensamento lógico, a 

capacidade de organização, a memória 

organizativa 

Estruturar a capacidade de análise, 

síntese e de autoformação 

Cognitivo: saber. 

 Fonte: ENSINC Gestão educacional (2015) 

 

Os três domínios que Bloom e sua equipe desenvolveram são descritos a partir do 

domínio cognitivo, uma vez que é o foco central dos cursos de graduação, pois estes são 

projetados e oportunizam a demonstração dos três primeiros comportamentos intelectuais 

(conhecimento, compreensão e aplicação). 

2.4.1 Domínio cognitivo 

 

A Taxonomia dos objetivos cognitivos de Bloom teve sua primeira versão publicada no 

ano de 1956 com o propósito de desenvolver formas mais elevadas de pensamento na educação, 

analisar e avaliar conceitos, processos, procedimentos e princípios, em vez de apenas recordar 

fatos, tanto que foi chamada de Taxonomia de Objetivos Educacionais: Manual, do domínio 

cognitivo (BLOOM et al., 1956).  

É comum identificar as categorias do domínio cognitivo não só em projetos 

educacionais, mas também em treinamentos empresariais. uma vez que o aprendizado cognitivo 

abrange a obtenção de conhecimentos e é demonstrado pela recuperação do conhecimento e 

pelas habilidades intelectuais de compreender informações, organizar ideias, analisar e 

sintetizar dados, aplicar conhecimentos, escolher entre alternativas na resolução de problemas 

e avaliar ideias ou ações (MAYER, 2002). 

Resalva-se que, embora se use este domínio para descrever um processo complexo de 

desenvolvimento intelectual, percebemos que cada pessoa se envolve nesse processo de 

crescimento intelectual de uma maneira única, incluindo (a) sobreposição de desenvolvimento 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFPgHlV07WKi1M8eixAS1mKGICp6b8O5Er7ag9_ICwI23ARABIMfa8QQoBGDNmLmPmAOgAY2XsqQDyAEBqQJIYf9A-puTPqgDAcgDwwSqBIkBT9BwdrAivAEjXuzxCFCCmmgtKWKULlpIS8TBeGU-A6xiXt2PgH90LhnRAxE2geMoOCc13x1IC3ZmLK0fPbbxgDvpx_pMdfWYSb7HOLiMi9EW2wvbBdhdCUCkggVIoz__ajnpoxl3KZLgqieIhU0E6yiw9B9SMOCtC0nRc-XadujGcDGB3ybDBfiIBgGAB9vozVuoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMK&num=1&cid=CAASEuRopxbTzy4rqs7dK0SKWLbNTg&sig=AOD64_2PB9yvKIscg8FQT_hYH1IrrsSz-g&client=ca-pub-3322332537501269&nm=19&mb=2&bg=!7e6l7vZEpH1D7NEBrfYCAAAAbFIAAAA7CgAHamKfI1YY95kBIgM053uR0XyzZbbXP0ZJhztvI--1r9n7cwXN2O3yTj8jnJCnvlTC2ai-17M_-Pn1gROInU_C4SrLdhxgpGkcNlYT_y3vnfB6HM-Aw2IqewRwneJpWB0jSi4KTZWnFwPWcVCPqwdaf0O1J8KKsOvLC-kk3BFyZ7A5EFaqLHsVSXl1PKzsx6go13i86YJeKlER2LX5dov8kHJO6WeAkJ-ZuyYPCeBqiwId57LBdDd4jfqfdC3rSgckYvrKoQSRVODjZarW0q8jGvR6Hxai99CzwRlROS7VLA89FRhce77i6CZr3BC8LK-9eVBBk7xf_LgRMiyPwpEHNCWUQaN5TjIgOmL4RVkA7CUhvfUeNaTtEYcAkfY67vVcuB3ch0Ht2_Dye2N1&adurl=http://ensinc.com.br/
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de competências, (b) forças inerentes em algumas competências e necessidades Desenvolver 

substancialmente outros, e (c) interação do crescimento cognitivo com os domínios afetivo e 

psicomotor. 

Segundo Pimentel e Pimentel (2006) Bloom considerou que uma taxonomia poderia 

facilitar a troca de informações no contexto do desenvolvimento curricular e dos planos de 

avaliação em um processo de geração de conhecimento. Dessa forma, organizaram uma lista 

dos processos cognitivos evoluindo-a do mais simples ou concreto, (que é ter a informação), ao 

mais complexo ou abstrato (que se refere a um julgamento a propósito do valor ou da 

importância de uma ideia). (Figura 3). 

Os níveis mais altos são os mais críticos e sua importância aumenta com a dificuldade 

da tarefa de absorção. 

 

Figura 3-As seis principais categorias do domínio cognitivo 

                    Fonte: Adaptado de Bloom (1956, p.190) 

 

O nível conhecimento proposto pela Taxionomia de Bloom abrange objetivos 

educacionais pertinentes a esse processo de aprendizagem e categoriza as habilidades de 

relembrar informações previamente adquiridas (LEWIS et al., 1988). Krathwohl (2002) afiança 

que a taxonomia original de Bloom prevê definições cuidadosas para as principais categorias 

do domínio cognitivo. 

A Compreensão relaciona-se com as competências do aprendiz para compreender o 

conhecimento que lhe é proposto. Bloom et al. (1974) conceituam que terceiro nível, a 

Aplicação está associada com o emprego do conhecimento em outras situações. 

Avaliação

Síntese 

Análise 

Aplicação 

Compreensão 

Conhecimento 
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De acordo com Mayer (2002) a categoria Análise busca descrever o conteúdo da 

aprendizagem em elementos menores e como elas se relacionam.  

Como mencionado, os níveis Síntese e Avaliação, envolvem habilidades de maior 

complexidade cognitiva. 

O Quadro 4 traz um esboço da Taxonomia do domínio cognitivo, proposto por Wall e  

Telles (2004) da seguinte forma: na primeira coluna, os níveis, na segunda os objetivos de 

aprendizagem e na os processos para atingi-los. 

Quadro 4-Representação da taxonomia dos objetivos cognitivos 

Níveis Objetivos Processos para atingi-los 

Conhecimento 

Lembrar informações sobre: fatos, datas, 

palavras, teorias, métodos, classificações, 

lugares, regras, critérios, procedimentos 

etc. 

Definir, descrever, distinguir, identificar, 

rotular, listar, memorizar, ordenar, reconhecer, 

reproduzir etc. 

Compreensão 

Entender a informação ou o fato, captar seu 

significado, utilizá-la em contextos 

diferentes. 

Classificar, converter, descrever, discutir, 

explicar, generalizar, identificar, inferir, 

interpretar, prever, reconhecer, redefinir, 

selecionar, situar, traduzir etc. 

Aplicação 

Aplicar o conhecimento em situações 

concretas 

Aplicar, construir, demonstrar, empregar, 

esboçar, escolher, escrever, ilustrar, interpretar, 

operar, praticar, preparar, programar, resolver, 

usar etc. 

Análise 
Identificar as partes e suas inter-relações Analisar, calcular, comparar, discriminar, 

distinguir, examinar, experimentar, testar, 

esquematizar, questionar etc. 

Síntese 
Combinar partes não organizadas para 

formar um todo 

Compor, construir, criar, desenvolver, 

estruturar, formular, modificar, montar, 

organizar, planejar projetar etc. 

Avaliação 
Julgar o valor do conhecimento Avaliar, criticar, comparar, defender, detectar, 

escolher, estimar, explicar, julgar, selecionar etc. 

    Fonte: Wall e Telles (2004).  

 

Em meados dos anos noventa Lorin Anderson um ex-aluno de Bloom, juntamente com 

David Krathwohl empreenderam uma revisão do domínio cognitivo proposto, com o objetivo 

de fizerem umas modificações. Eles publicaram um significativo trabalho de retrospectiva 

sobre o uso da taxonomia e, nesse mesmo ano, um grupo de especialistas se encontrou em 

Syracuse, Nova Iorque, para debater a probabilidade de revisar os pressupostos teóricos da 

Taxonomia de Bloom.   

 A partir dessa ação, em 2001, um grupo foi constituído a convite da Associação de 

Psicologia Americana e divulgou um trabalho de revisão e atualização da Taxonomia de Bloom 
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apresentada em 1956. O relatório da revisão foi publicado em um livro intitulado A taxonomy 

for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy for educational objectives 

(ANDERSON et al., 2001). 

Krathwohl (2002) aponta duas dimensões na taxonomia revisada. A do Conhecimento, 

(que junta s subcategorias da categoria conhecimento na taxonomia original), e a dimensão dos 

processos cognitivos que apreende as seis categorias da taxonomia original, mas renomeadas, 

em alguns casos, apenas em suas formas verbais. Dessa forma, a categoria conhecimento foi 

descrita como lembrar. O termo compreensão mudou para o termo entender; a palavra síntese 

mudou para criar (e foi promovida para a categoria mais alta da hierarquia), aplicação, análise 

e avaliação tornaram-se respectivamente aplicar, analisar e avaliar. Essa proposta de 2001 

introduziu na Taxonomia de Bloom os níveis para o desenvolvimento do conhecimento 

expostos na Figura 4 

 

Figura 4-Taxonomia de Bloom revisada 

             Fonte: Adaptado de Krathwohl (2002, p.215) 
 

Estas categorias também foram ordenadas da mais simples para a mais complexa a partir 

de uma hierarquia cumulativa onde uma categoria mais simples é pré-requisito para a seguinte, 

e, a cada um desses níveis foi associado um conjunto de ações (verbos) que ajudam na 

classificação dos níveis de conhecimentos pretendidos. (Quadro 5).  

Criar

Síntetizar 

Análisar

Aplicar 

Entender 

Lembrar 
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No campo educacional, estes verbos traduzidos em objetivos representam os resultados 

para as experiências de aprendizagem que o corpo docente deseja que o estudante alcance. 

Segundo Krathwohl (2002) geralmente os objetivos declaram o que é esperado que os 

discentes aprendam de forma coerente e o que eles deverão ser capazes de realizar com aquele 

conhecimento. 

Quadro 5-Níveis da taxonomia de Bloom revisada e seus respectivos verbos 

1-Lembrar 2-Entender 3-Aplicar 4-Analisar 
5- Sintetizar 

Avaliar 
6-Criar 

Reconhecer Interpretar Executar Diferenciar Verificar Gerar 

Relembrar Exemplificar Implementar Organizar Criticar Planejar 

Listar Classificar Computar Atribuir Julgar Produzir 

Nomear Sumarizar Resolver Comparar Recomendar Criar 

Definir Inferir Demonstrar Contrastar Justificar Inventar 

Escrever Comparar Utilizar Separar Apreciar Desenvolver 

Apontar Explicar Construir Categorizar Ponderar Elaborar hipóteses 

 Fonte: Krathwohl (2002, p.215) 

 

 

2.4.2 Domínio Afetivo 

 

Essa categoria compreende os objetivos que enfatizam o sentimento, emoção ou grau 

de aceitação ou rejeição. À medida que os alunos avançam através do currículo do curso, essas 

competências e qualidades afetivas se desenvolvem em sintonia com as habilidades cognitivas 

e intelectuais que muitas vezes são um foco central para as experiências acadêmicas. 

Tais objetivos, muitas vezes são expressos como interesses, atitudes ou valores. 

Aprendizagem afetiva envolve sentimentos, atitudes e valores que amoldam o pensamento e 

comportamento do individuo. inclui ainda no domínio afetivo, o desenvolvimento pessoal e 

estético bem como meta aprendizagem, relacionados com a criação de um desejo de 

aprendizagem ao longo da vida, assim como o apreço pela verdade, beleza e 

conhecimento.(BLOOM; KRATHWOHL; MASIA, 1974). 

Diante disso, denota-se que o domínio afetivo abarca o modo como lidamos 

emocionalmente com as coisas, como sentimentos, valores, apreço, entusiasmos, motivações e 

atitudes e valores que moldam o pensamento e comportamento de um indivíduo.  



39 

Krathwohl (2002, p.217) apresenta um que modelo inclui cinco níveis desse dominio: 

receber, responder, valorizar, organizar e caracterizar.  

A figura 5 apresenta a Taxonomia da aprendizagem afetiva. 

 

Figura 5-Taxonomia do domínio afetivo 

              Fonte: Adaptado de Krathwohl (2002, p.217) 
 

Os possíveis verbos a serem usados para descrever os objetivos para a aprendizagem 

afetiva incluem: defender, Justificar, argumentar, aceitar, desafiar, promover, rejeitar partes... 

Essas cinco categorias principais desse dominio , assim como as cognitivas, também são listadas 

assinalando o comportamento do mais simples ao mais complexo. Cada nível utiliza as competências 

contraídas nos níveis anteriores constituindo assim correlações entre as categorias.  

Os domínios cognitivos e afetivos têm forte relação e grande valor prático na construção 

do processo de conhecimento. (Quadro 6)  
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Quadro 6-Relações entre domínio cognitivo e domínio afetivo 
 DOMÍNIO COGNITIVO DOMÍNIO AFETIVO 

1 Conhecimento  Recebimento 

2  Compreensão Resposta 

3 Aplicação  Valorização 

4-5 Análise e síntese  Conceituação 

6 Avaliação Organização e caracterização 

Fonte: adaptado de Krathwohl, Bloom e Masia (1964). 

Barbosa (2008) exemplifica a relação existente entre os domínios cognitivo e afetivo no 

que se refere ao processo de ensinar/aprende.  

 

 

Quadro 7-Os objetivos da relação entre os domínios cognitivos e afetivos 
OBJETIVOS COGNITIVOS OBJETIVOS AFETIVOS 

1. O nível cognitivo mais baixo nesta taxonomia 

começa com o estudante recordando e reconhecendo 

o conhecimento. 

1. O nível afetivo mais baixo começa com o estudante 

meramente recebendo o estímulo e passivamente 

atendendo a ele. O estudante progride para atender 

mais ativamente ao estímulo. 

2. Ele progride através de sua compreensão do 

conhecimento.  

2. então ele responde ao estímulo, fazendo isto de 

modo espontâneo e tendo satisfação em fazê-lo. 

3. Até chegar à aplicação do conhecimento que ele 

compreende.  

3. para, em seguida, valorizar o fenômeno ou atividade 

de modo que ele voluntariamente participe e procure 

novas maneiras de se envolver com o que está 

acontecendo. 

4. Os níveis seguintes progridem a partir de sua 

habilidade de analisar as situações envolvendo o 

conhecimento até sua habilidade de sintetizar o 

conhecimento em novas formas de organização.  

4. O estágio seguinte é a conceituação de cada um dos 

valores aos quais ele está respondendo, feita através da 

identificação de características e formulação de 

julgamentos. 

5. O nível cognitivo mais elevado repousa na sua 

habilidade de avaliar, de forma que ele julgue o valor 

do conhecimento para atendimento de objetivos 

específicos. 

5. O nível afetivo mais alto na taxonomia é a 

organização de valores, feita pelo estudante, em um 

sistema que é a caracterização de si mesmo 

Fonte: Barbosa (2008) 

Anderson et al. (2001) identificou quatro componentes necessários para avaliar a 

aprendizagem no domínio afetivo. O primeiro componente é a qualidade emocional; o segundo 

é a vontade de participar ou sensibilidade e consciência para o conceito; o terceiro componente 

abrange a crescente automaticidade das respostas e, a quarta e mais importante componente da 

avaliação da aprendizagem afetiva é a internalização ou a qualidade emocional do indivíduo. 

 

 

 



41 

2.4.3 Domínio psicomotor 

 

O desenvolvimento do domínio psicomotor inclui o engajamento dos sentidos com as 

capacidades motoras e está ligado com os outros domínios de forma fluida e interativa. Esse 

domínio  não foi abordado em profundidade na taxonomia original de Bloom. Ele nunca 

apresentou uma taxionomia para o domínio psicomotor. Porém o domínio psicomotor tem sido 

objeto de estudo e aperfeiçoamento por vários peritos em ensino superior e avaliação. 

O domínio psicomotor ocupa-se com o desenvolvimento e uso dos músculos e a 

habilidade do corpo em coordenar seus movimentos. Tradicionalmente, estes tipos de 

objectivos dizem respeito à codificação física da informação, com movimentos e ou atividades 

em que os músculos grossos e finos são utilizados para expressar ou interpretar informações ou 

conceitos. Esta área também se refere a respostas naturais ou autonômicas ou reflexos.  

Em termos de aprendizagem, abrange a prática e a avaliação de habilidades que 

combinam ações musculares e cognição. Envolve, portanto, a combinação entre habilidades 

físicas e processos cognitivos. Trata também de habilidades relacionadas com manipular 

ferramentas ou objetos. É do domínio por excelência da ação. 

As três versões mais popularmente referenciadas do domínio psicomotor parecem ser 

os de Dave (1970), Simpson (1966/72) e Harrow (1973). 

Dave (1975) fez uma nova versão das categorias desse domínio. Essa versão é mais 

útilizada para o desenvolvimento relacionado ao trabalho, diferentemente dos domínios 

psicomotores sugeridos por Simpson e Harrow que se mostrem mais aplicáveis para tipos de 

formação que envolvem o desenvolvimento de adultos, bem como o ensino e o 

desenvolvimento de jovens e crianças. O quadro 8 apresenta as categorias proposta por Dave. 

 

Quadro 8-Taxonomia de Dave para o domínio psicomotor 
Categoria Ações 

5 Naturalização: 

Apresenta um desempenho de alto nível A atividade torna-se natural, exigindo pouca 

reflexão. Exemplos: Michael Jordan jogando basquete, Nancy Lopez batendo numa bola 

de golfe, etc. 

 Articulação 
Coordena uma série de ações, alcançando harmonia e consistência interna. 

Exemplo: Produzindo um vídeo que envolve música, drama, cor, som, etc. 

3 Precisão 
Refinação da atividade, tornando-a mais exata. Poucos erros são aparentes. 

Exemplo: Trabalhando e reformulando Algo. 

2 Manipulação 
É capaz de realizar determinadas ações seguindo instruções e praticando. Exemplo: 

Criar trabalho por conta própria, depois de tirar lições ou ler sobre isso. 

1 Imitação 
Observa e modela o comportamento de outra pessoa. O desempenho pode ser de baixa 

qualidade. Exemplo: Copiar uma obra de arte 

 Fonte: Dave (1975) 
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Para Simpson (1972) o domínio psicomotor inclui o movimento físico, a coordenação e 

o uso das áreas voltadas às habilidades motoras. O desenvolvimento dessas habilidades requer 

prática, e é medido em termos de velocidade, precisão, distância, procedimentos ou técnicas em 

execução. Assim, habilidades psicomotoras derivam de tarefas manuais, como escavar uma 

vala ou lavar um carro, para tarefas mais complexas, como operar uma peça complexa de 

máquinas ou dançar.  

As sete categorias principais desse domínio, segundo esse autor foram listadas 

detalhando o comportamento desde o nível mais simples ao mais complexo. (Quadro 9). 
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Quadro 9-Sete categorias do domínio psicomotor - Simpson 

Origem 

Criando novos padrões de movimento para atender a uma situação particular ou 

problema específico. Os resultados de aprendizagem enfatizam a criatividade com 

base em habilidades altamente desenvolvidas. Exemplos: Cria uma nova rotina de 

ginástica. Constrói uma nova teoria. Desenvolve uma programação de treinamento 

nova e abrangente. 

Adaptação 

 

Responde de forma eficaz a experiências inesperadas. Modifica a instrução para 

atender às necessidades. Execute uma tarefa com uma máquina que não estava 

originalmente destinada a fazer (a máquina não está danificada e não há perigo em 

executar a nova tarefa). 

Resposta 

complexa 

 

O desempenho habilidoso de atos de motor que envolvem padrões de movimento 

complexos. A proficiência é indicada por um desempenho rápido, preciso e 

altamente coordenado, exigindo um mínimo de energia. Esta categoria inclui 

desempenho sem hesitação, e desempenho automático. 

Exemplos:. Opera um computador de forma rápida e precisa. Mostra competência 

enquanto toca piano. Manobras de um carro em um local de estacionamento paralelo 

apertado. 

Mecanismo 

Esta é a fase intermediária na aprendizagem de uma habilidade complexa. As 

respostas aprendidas tornaram-se habituais e os movimentos podem ser executados 

com alguma confiança e proficiência. 

Exemplos: Use um computador pessoal. Repara uma torneira com vazamento. 

Dirigir um carro. 

Resposta 

guiada 

Os estágios iniciais na aprendizagem de uma habilidade complexa que inclui 

imitação e tentativa e erro. Adequação do desempenho é alcançada através da 

prática. 

Conjuntos de habilidades acadêmicas tornam-se familiares e habituais, os níveis de 

conforto aumentam 

Exemplos: Executa uma equação matemática conforme demonstrado. Siga as 

instruções para construir um modelo. Responde sinais de mão do instrutor enquanto 

aprende a operar uma empilhadeira 

Conjunto 

Prontidão para agir. Ele inclui conjuntos mentais, físicos e emocionais. Estes três 

conjuntos são disposições que predeterminam a resposta de uma pessoa a situações 

diferentes (às vezes chamadas de mentalidade). Exemplos: Sabe e age sobre uma 

sequência de etapas em um processo de fabricação. Reconhecer as habilidades e 

limitações. Mostra desejo de aprender um novo processo (motivação). Esta 

categoria inclui desempenho sem hesitação, e desempenho automático. 

Percepção 

A capacidade de usar pistas sensoriais para orientar a atividade motora. Isso varia 

de estimulação sensorial, através de seleção de sinalização, para tradução. 

Percepções dos alunos sobre as expectativas de desempenho acadêmico, 

 Exemplos: Detecta sinais de comunicação não-verbal. Ajusta o calor do fogão para 

corrigir a temperatura pelo cheiro e sabor dos alimentos. 

Fonte: Simpson (1972) 

 

A taxonomia de Harrow (1972) para o domínio psicomotor é organizada de acordo com 

o grau de coordenação, incluindo retornos involuntários, bem como capacidades aprendidas. 

Também começa pelos reflexos simples, no nível mais baixo da taxonomia, chegando aos níveis 

mais intricados, ou seja, a coordenação neuromuscular complexa (SEELS; GLASGOW, 1998). 

O quadro 10 representa as categorias.  
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Quadro 10-Taxonomia para o domínio psicomotor - Harrow 
Categoria Ações 

A comunicação não-discursiva 

É comunicação através de movimentos corporais que vão de expressões 

faciais até coreografias sofisticadas. Representado por exemplo, por 

posturas corporais, gestos e expressões faciais executadas de forma 

eficiente em movimentos de dança qualificados e coreografias. 

Movimentos qualificados 

 Resultantes da aquisição de um grau de eficiência ao executar uma tarefa 

complexa. Como exemplo temos: todas as atividades qualificadas óbvias 

em esportes, recreação e dança. 

 

As atividades físicas 

Ações que exigem resistência, força, vigor e agilidade, que produzem um 

corpo sadio e funcionando eficientemente.  

Exemplos: todas as atividades que exigem a) esforço extenuante por 

longos períodos de tempo; B) esforço muscular; C) uma rápida e ampla 

gama de movimentos nas articulações do quadril; E d) movimentos 

rápidos e precisos. 

 

Perceptual 

Representada pela interpretação de múltiplos estímulos que aceitam fazer 

ajustes no ambiente. Discriminação visual, auditiva, cinestésica ou tátil.  

Sugere ação cognitiva e comportamento psicomotor.  Incluem: 

movimentos coordenados como saltar corda, ou captura. 

Movimento básico fundamental 

São padrões de movimento inerentes que são formados pela combinação 

de movimentos reflexos e são a base para movimentos complexos 

qualificados. Exemplos: andar, correr, empurrar, torcer, agarrar, agarrar, 

manipular. 

Movimentos reflexos 

São ações desencadeadas sem aprender em resposta a alguns estímulos 

por exemplo: flexão, extensão, estiramento, ajustes posturais. 

 

  Fonte: Harrow (1972, p. 58) 
 

A interpretação de Harrow (1972) do domínio do psicomotor é fortemente tendenciosa 

para o desenvolvimento da aptidão física, da destreza e da agilidade, e do controle do "corpo" 

físico, a um nível considerável da perícia. A própria Harrow (1972) registra que esse domínio 

envolve o aprendizado e a avaliação de habilidades que combinam ações musculares e 

cognição, os movimentos reflexos, movimentos locomotores básicos, capacidades motoras 

perceptivas, habilidades físicas, movimentos hábeis e movimentos não discursivos. 

Seels e Glasgow (1998) comentam que essa versão da taxonomia para o domínio 

psicomotor parece relativamente fácil de entender e pode ser aplicada prontamente na prática, 

e, corroboram o que afirmam quando demonstram em seus estudos em ciências médicas e de 

saúde que, nessa área, a maneira pela qual os alunos podem progredir no domínio parece 

concordar mais prontamente com a teoria da aquisição de habilidades. O quadro 10 apresenta a 

versão desse autor para o domínio psicomotor. 

Analisando a proposição de Elizabeth Simpson sobre o domínio Psicomotor é possível 

se afirmar que difere da taxonomia de Dave principalmente porque contém mais dois níveis 

antes da fase inicial de imitação ou cópia. 
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 Na verdade, em certas situações, os dois primeiros níveis de Simpson, (percepção e 

estágio) são incorporados dentro do primeiro nível de Imitação de Dave, admitindo-se que você 

esteja lidando com pessoas saudáveis e em forma (provavelmente adultos em vez de crianças 

pequenas). Ou seja, "se preparar" ou "preparar-se" é parte da rotina a ser ensinada, aprendida 

ou medida. A versão do Simpson pode ajudar a garantir que esses dois pré-requisitos para o 

desenvolvimento de tarefas físicas sejam verificados e cobertos.  

A literatura sugere três estágios para a aquisição de habilidades: O cognitivo durante o 

qual o aprendiz intelectualiza a tarefa; o integrativo, incidindo na prática, e feedback, durante o 

qual a informação conceitual é traduzida em comportamento motor adequado; Este último 

representa o estágio autônomo no qual a prática ininterrupta conduz ao desempenho 

"automático"(PARK et al., 2007). 

Os comportamentos psicomotores são executados por ações neuromusculares e exigem 

determinados níveis de física. Morato e Santos (2007) afiançam que a pratica de atividades 

motoras melhora o desempenho da coordenação motora que constitui um pilar para a evolução 

cognitiva e sócio emocional. O desenvolvimento dessas habilidades requer técnica e é avaliado 

em termos de velocidade, precisão, distância, procedimentos ou procedimentos em execução. 

 

 

2.5 Relacionamento teórico, capacidade de absorção, orientação acadêmica e domínios 

de aprendizagem 

 

O relacionamento teórico entre os três conceitos anteriormente descritos se dá na 

hipótese de que eles se encontram interligados e se influenciam mutuamente. Atualmente as 

organizações têm reconhecido que o conhecimento é imprescindível para mantê-las 

competitivas no mercado e aprimorar o seu desempenho e a partir dessa compreensão a gestão 

do conhecimento cada vez mais faz parte da cultura organizacional incentivando a todos os 

colaboradores a entenderem a sua necessidade e estabelecerem uma visão positiva em relação 

à geração, partilha, socialização e transferência de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, a sobrevivência de uma instituição de ensino superior depende de 

suas capacidades estratégicas para concorrerem e conseguirem os resultados satisfatórios 

almejados por vários gestores.  

A orientação acadêmica pode ser uma fonte alimentadora para enfatizar as formas como 

os docentes se interagem com os discentes de forma a facilitar o aprendizado, com um 

atendimento personalizado aos alunos, e a atenção dada aos alunos em sala de aula aumentando 
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o grau de satisfação do acadêmico, e, em última estância, o grau de satisfação com a experiência 

acadêmica se relaciona diretamente ao fator satisfação com o curso e com a vontade de concluí-

lo.  

Atentar para a orientação acadêmica de seus alunos é uma das formas de promover a 

competitividade no mundo dos negócios em Educação, pois, quanto melhor o aluno se conhecer 

e se desenvolver, mais resultados positivos produzirão. Esse resultado positivo repercutirá no 

desempenho individual e no coletivo do curso incrementando a visão que a sociedade possui da 

universidade.  

No plano individual Probst, Raub e Romhardt (2000, p.29) registra que “O 

conhecimento é o conjunto total, incluindo cognição e habilidades que os indivíduos utilizam 

para resolver problemas”. Nesse contexto as categorias de Bloom et al. (1956) serão sempre 

relevantes para a compreensão sobre o desenvolvimento de pessoas, pois tornou possível a 

padronização da linguagem no meio acadêmico e inseriu novas discussões ao redor dos assuntos 

relacionados à definição de objetivos instrucionais, a partir dos quais os instrumentos de 

aprendizagem puderam ser trabalhados de forma mais integrada e estruturada (FERRAZ; 

BELHOT, 2010). 

A interpretação alvitrada pela revisão de literatura estabelece uma relação 

interdependente e recursiva entre conhecimento, capacidade de aprendizagem e orientação 

acadêmica e que os conhecimentos são gerados por indivíduos em resposta às demandas 

internas e externas à organização e, que a absorção do conhecimento se relaciona ao uso de um 

ou mais dos domínios de aprendizagem.  

 

 

2.5.1- Capacidade de absorção x Orientação acadêmica. 

 

Szulanski (2000) afirma que uma transferência de conhecimento dentro de um grupo 

depende de alguns elementos como: reconhecimento, o fato de as pessoas estarem inseridas em 

um ambiente organizacional com relações de confiança, estarem comprometidas com o 

processo e possuírem um arcabouço cognitivo que dê fundamentos a sua ação de “ensinar” e 

“aprender”. Segundo ele, o compartilhamento do conhecimento adquirido está sujeito à 

capacidade de absorção do receptor construída a partir de conhecimentos e habilidades 

anteriores.  

Nesse caso é possível que a orientação acadêmica esteja relacionada à capacidade de 

absorção do conhecimento pois segundo Szulanski (2000) a falta de motivação poderá 
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desenvolver atitudes de passividade, rejeição, sabotagem, levando o sujeito inclusive, a relutar 

sua implementação, é admissível que o desempenho dos universitários dependa também da 

motivação do aprendiz para esquadrinhar e aceitar conhecimentos diferentes ou novos. 

Pesquisas recentes focalizaram o papel da capacidade de absorção e na transferência 

intra-organizacional de conhecimento. Gupta e Govindarajan (2000) e Szulanski (1996) 

direcionaram seus trabalhos na aprendizagem inter-organizacional, Lane e Lubatkin (1998) e 

na inovação e Lane, Salk e Lyles (2001) no desempenho do negócio. Nessas abordagens, os 

autores afirmam que apesar do interesse crescente de pesquisas envolvendo a capacidade de 

absorção do conhecimento, poucas conquistaram a riqueza e a multidimensionalidade desse 

conceito. 

A capacidade de absorção de uma organização não está centralizada em um único 

indivíduo, mas é resultante das ligações entre os membros da empresa. Portanto, dependente da 

capacidade de absorção de cada uma das pessoas que a integram, ou seja, da capacidade de 

absorção individual. (KIM, 1998, COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Ter Wal, Criscuolo e Salter (2011) descompactaram a capacidade de absorção e a 

trabalharam no nível individual, esquematizando os mecanismos que permitem às pessoas 

"identificar, assimilar e utilizar com sucesso o conhecimento externo”. Examinando a 

capacidade de absorção a nível individual, buscaram meios para esclarecer a compreensão da 

forma como os indivíduos aprendem a partir do conhecimento externo, e de que forma tais 

esforços amoldam a sua capacidade de inovar.  

Assim, a competência da empresa em absorver conhecimentos externos é também um 

desempenho da capacidade de absorção de seus elementos individuais e se relaciona 

diretamente com o conhecimento prévio e as habilidades que esses indivíduos adquiriram a 

partir de práticas, técnicas, estilos comuns de comunicação e da visão compartilhada as metas 

da empresa (MATUSIK; HEELEY, 2005). 

O compartilhamento do conhecimento pode ser entendido como um processo que se 

desenvolve em três etapas: A primeira envolve os atos de captar e integrar o novo conhecimento 

explícito; na segunda a sua combinação; e na terceira a sua disseminação mediada por formas 

distintas (reuniões, palestras, aulas, cursos, painéis) que permita colocá-lo disponível por toda 

a organização (identificação, assimilação/transformação e aplicação do conhecimento) como 

são descritos nos estudos de Ter Wal, Criscuolo; Salter (2011). 

Na literatura há autores que definem separadamente os termos assimilação e 

transformação, enquanto outros o fazem em uma única dimensão. Ter Wal, Criscuolo; Salter 

(2011) asseguram que o processo de partilha do conhecimento promove a multiplicação dos 
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conhecimentos preexistentes, a criação de novos conhecimentos e sua utilização. Segundo eles 

Cohen; Levinthal (1990) Lane, Koka e Pathak (2006) e Zahra e George (2002) reconhecem a 

necessidade de assimilação, transformação ou integração de conhecimentos externos para sua 

posterior aplicação em outra situação, produto ou tecnologia.  

Ter Wal, Criscuolo, e Salter (2011) e Lane e Lubatkin, (1998) descrevem que 

geralmente o conhecimento externo não pode ser aplicado na empresa na forma como é captado. 

Afirmam que esse processo requer esforço de ‘assimiladores’ individuais para Conhecimento 

interno e a descoberta de como ele pode ser recombinado com o que a organização já sabe e 

pode fazer.  

Os autores argumentam, inclusive, que é somente quando os indivíduos fazem esforço 

para associar o conhecimento externo com o conhecimento interno é que o potencial do 

conhecimento externo pode ser realizado e, portanto, traduzido em novos produtos, processos 

e serviços. 

Segundo Wang et al. (2014) a capacidade individual apreende o grau em que uma 

pessoa, a partir de suas capacidades generativas pode identificar e avaliar o valor de um 

conhecimento externo como isso interfere nos resultados de sua inovação.  

Nesse sentido, a capacidade de absorção pode ser considerada como um elemento eficaz 

para o sucesso de um indivíduo (ou uma organização), uma vez que, reforça, complementa e 

transforma aquilo que ele já conhece, permitindo internalizar e utilizar novos conhecimentos 

por meio de processos de aprendizagem e pela associação do que se tem, com o adquirido, em 

termos de conhecimento. 

Como uma organização, (e principalmente uma educacional, como é o caso da que é 

lócus deste trabalho), pode ser vista como um agente operacional do processo de absorção de 

conhecimento, e os comportamentos inovativos de tais organizações são distintos, os diferentes 

níveis de Capacidade Absortiva também produzem níveis diferentes de resultados na 

capacidade de absorção individual dos elementos inseridos em seu contexto.  

Davidson, Beck e Silver (1999) estruturaram um modelo de análise utilizando-se de 

vários componentes que, segundo os autores afetam a percepção de vida de muitos estudantes 

universitários afetando sua orientação acadêmica.  

A rotina universitária traz modificações na vida do acadêmico que ora proporcionam 

satisfação, ora causam desconforto. A pesquisa sobre a. relação entre sua capacidade de 

absorção e orientação acadêmica permitiu aos investigadores ver como os alunos interpretam o 

ambiente acadêmico e ao estudante uma melhor adaptação à rotina da universidade uma vez 

que esta é influenciada pelo perfil de personalidade de cada um. 
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Decorrente dessas considerações é enunciada a Hipótese 1. 

 

Hipótese 1 A capacidade de absorção do conhecimento provoca efeitos positivos na 

orientação acadêmica de alunos de graduação 

 

 

2.5.2- Capacidade de absorção x domínio de aprendizagem 

 

A inteligência se constitui como um domínio decisivo à aprendizagem humana, uma vez 

que, cria a capacidade de interagir com o meio ambiente e adaptar-se a ele.  É capaz de 

transformar algo ou alguém a fim de realizar ações ou em função de capacitar o indivíduo (ou 

instituição) para agir de maneira diferente ou, pelo menos mais (BRANCO, 2008).  

O conhecimento tem sido sempre uma questão central para todas as sociedades; foco de 

trabalho de muitos filósofos, teólogos, cientistas, humanistas desde a antiguidade. Mas foi só 

com o início da expansão da economia informacional que as organizações perceberam a sua 

importância, o diferencial que representa como um valioso recurso estratégico para as pessoas, 

organizações e todo o mundo dos negócios (BURNHAM et al., 2003).  

Alguns psicólogos sugerem que o conhecimento precedente melhora a aprendizagem 

porque a memória ou o armazenamento de conhecimento é desenvolvido por associação em 

que os eventos são registrados na memória através do estabelecimento de ligações com os 

conceitos pré-existentes (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Baremblitt (1978) ao trabalhar o conhecimento traz uma explicação que mais se encaixa 

no tema ora em pauta. Ele considera o fato de o conhecimento “ser uma ciência um sistema de 

apropriação cognoscitiva do real e de transformação regulada desse real, a partir da definição 

que a teoria da ciência faz de seu objeto”. 

Logo, se o conhecimento é um conjunto de informações captadas e integradas pelo 

indivíduo em um esquema próprio, que depois de processado vai interferir no seu processo de 

julgamento e comportamento, é possível dizer que conhecimento difere e está relacionado a 

habilidade e a atitude. 

A habilidade é pertencente ao domínio psicomotor ela se relaciona com o “saber como 

fazer”, e pode ser reconhecida como a capacidade de fazer uso produtivo do conhecimento, a 

aptidão do indivíduo em buscar em suas experiências anteriores o conhecimento indispensável 

para analisar e decidir sobre um determinado problema. 
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Seu desenvolvimento pode ser visto a partir de uma escala de características, que vão 

desde as habilidades fundamentais como ler, interpretar, calcular, até ao incremento de funções 

cognitivas que incitem o desenvolvimento de raciocínios mais elaborados.  

A atitude, diretamente relacionada ao domínio afetivo é uma dimensão da competência 

pessoal voltada aos aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho, se vincula ao querer 

fazer, ter interesse por algumas atividades ou eventos. A atitude é, em última análise, uma 

dimensão ligada a uma emoção, ao sentimento de rejeição ou aceitação de algo ou de alguém.  

Versiani e Fischer (2008) asseveram que a aprendizagem organizacional é um processo 

que ocorre de maneira fluida e para que haja o aprendizado organizacional é indispensável a 

incorporação ou desenvolvimento de conhecimentos que, na maioria dos casos advém de fontes 

individuais. Segundo Picoli e Takahashi (2016) o  elemento chave tanto da aprendizagem 

organizacional quanto da capacidade de absorção é o fluxo de conhecimento estabelecendo uma 

interface recursiva entre ambos os conceitos.  

Segundo Szulanski (2000) a transferência do conhecimento não deve ser vista como um 

ato onde uma pessoa transfere algo para outra, mas como um processo, composto por diferentes 

estágios, cada um deles com suas dificuldades próprias.  

Uma das ferramentas existentes capaz de facilitar o processo de difusão/assimilação do 

conhecimento nos cursos superiores é a Taxonomia proposta por Bloom et al. (1956) que tem 

como objetivo assessorar no planejamento, esquematização e controle dos objetivos de 

aprendizagem.  

Dessa forma, e entendendo-se que, agregando novas aprendizagens ao conhecimento 

prévio acontece um incremento no domínio de aprendizagem que se efetivará de forma distinta 

em cada um dos aprendizes, de acordo com sua capacidade de absorção, é preciso que se 

analisem também os efeitos da capacidade de absorção do conhecimento na orientação 

acadêmica quando mediado pelo domínio de aprendizagem. 

Decorrente desse relacionamento é enunciada a hipótese 2. 

 

Hipótese 2: A capacidade de absorção individual provoca um efeito positivo na 

orientação acadêmica ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Esta seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados nesse estudo, o método, 

e o tipo pesquisa empregado. Além disto, são apresentados o método de coleta de dados, o lócus 

da investigação, a população e amostra, as hipóteses de pesquisa e a técnica de análise de dados 

empregadas. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O método de pesquisa desta investigação é quantitativo. Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo levantamento ou survey. De acordo com Creswell e Clark (2010) esse tipo de 

levantamento apresenta uma definição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou 

opiniões de uma população. Além disso, de acordo com Gil (2002) esse tipo de pesquisa procura 

quantificar os dados e busca uma evidência conclusiva fundamentada em amostras que 

possibilite desenvolver uma análise estatística.  

 

3.2 Escolha do ambiente de pesquisa 

 

A investigação teve como lócus de pesquisa alunos de um curso de Psicologia da UDC 

– Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, localizado em Foz do Iguaçu, PR. Foram 

contemplados os alunos do primeiro ao quinto período do curso mencionado. Essa escolha foi 

motivada inicialmente pelo interesse do pesquisador pela ciência da psicologia e também pela 

facilidade de acesso aos respondentes, pela coordenação do curso.  

 

 

3.3 Operacionalização dos construtos 

 

Para avaliar os fatores individuais relativos ao ambiente que afetam a capacidade de 

absorção individual dos estudantes de psicologia foi organizada e aplicado um questionário com 

um conjunto de assertivas adaptadas dos estudos de (WANG et.al. 2014). 
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À luz da pesquisa de Davidson, Beck; Silver (1999) a investigação foi desenvolvida a 

escala sobre orientações acadêmicas em estudantes universitários, cujo grau de orientação Foi 

obtido mediante o escore médio associados às escala desta pesquisa.   

Por fim, para o domínio de aprendizagem foram desenvolvidas as escalas a partir das 

seguintes adaptações: relativos ao domínio cognitivo (estruturação partir de um modelo 

modificado a partir do disposto por Fisher (2016) em Oregon State University ao domínio 

afetivo e domínio psicomotor indicadores apontados em Bloom´s taxonomy – learning domains. 

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Antes de iniciar a coleta de dados foi realizado um pré-teste dos instrumentos de 

pesquisa. O mesmo foi aplicado em três turmas do curso de Psicologia, totalizando 120 

questionários respondidos. Após a aplicação do referido teste foi necessário ajustar os 

questionários em conformidade com o propósito da pesquisa. 

A coleta foi realizada no mês de abril de 2017. Conforme programação apresentada no 

quadro.  

Quadro 11-Cronograma coleta de dados 

Atividades 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 

Solicitação para utilizar laboratórios    
 

Reunião com os alunos    
 

1ª onda    
 

2ª onda    
 

3º onda    
 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A amostra foi representada por 123 discentes do curso de psicologia do primeiro ao 

quinto período. Para agilizar o processo de coleta foi utilizada a ferramenta googledocs, o que 

facilitou essa etapa da pesquisa, pela facilidade de acesso e pela disponibilidade dos laboratórios 

de informática do centro universitário UDC.  
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Após autorização da coordenação da instituição foi realizada uma orientação aos alunos 

quanto ao propósito da pesquisa. A coleta ocorreu em três ondas. Na primeira foi aplicado o 

questionário com a escala sobre a capacidade de absorção individual; a segunda domínios de 

aprendizagem e a terceira, orientação acadêmica. Com a coleta mediante três ondas, procurou-

se evitar os efeitos do viés do método (PODSAKOFF et al., 2003). Isto porque, de acordo com 

esses autores, quando alguém responde a um bloco de questões sobre determinado tema, supõe-

se que as respostas associadas a outro tema no mesmo questionário possam ser ‘contaminadas’ 

pelas respostas anteriores. Dessa maneira, ao se aplicar o questionário em três ondas esse efeito 

deve ter sido minimizado.  
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4 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

 

Nesta parte seção são abordadas as análises e discussões acerca dos resultados dessa 

pesquisa. Apresentam-se a descrição da amostra, as análises descritivas em conformidade com 

cada objetivo estabelecido e a análise do modelo estrutural. 

 

 

4.1. Descrição da amostra 

 

Neste estudo foram obtidos 123 questionários válidos para análise. As questões iniciais 

tiveram a finalidade de adquirir informações pessoais acerca dos respondentes, tais como: a) 

período do curso; b) idade e c) gênero. A Tabela 1 sintetiza essas informações: 

 

Tabela 1-Caracterização dos informantes (n=123) 

Semestre do curso % Faixa etária % Sexo % 

Primeiro Período 

Segundo Período 

Terceiro Período 

Quarto Período 

Quinto Período 

15,4 

23,6 

38,2 

21,1 

1,6 

Entre 21 e 25 anos 

Mais de 25 anos 

Menos de 20 anos 

 

43,9 

30,9 

25,2 

 

Masculino 

Feminino 

66,7 

33,3 

        Fonte: Dados da pesquisa (2017).  

       Base: 123 informantes. 

 

A amostra ficou distribuída da seguinte maneira: 66,7% dos informantes do sexo 

masculino, 38,2% estavam cursando o terceiro período, o quinto período teve o menor número 

de respondentes, representando apenas 1,6% da amostra. Quanto a faixa etária 43,9 % não 

ultrapassava 25 anos de idade e 30% tinha mais de 25. 

No tópico a seguir apresenta-se a análise descritiva dos indicadores sobre a capacidade 

de absorção individual. 

 

4.2. Análise descritiva dos indicadores sobre capacidade de absorção individual e os 

domínios de aprendizagem. 

 

Nesse tópico são apresentados às tabelas com informações relativas à capacidade de 

absorção individual, os domínios de aprendizagem – cognitivo, afetivo e psicomotor e 
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orientação acadêmica. O objetivo foi sintetizar os dados. Para tanto, os resultados foram 

consolidados em duas categorias: concordo e discordo. Mas, na tabela são apresentados apenas 

os valores associados com o percentual de respostas concordantes, bem como as médias e os 

respectivos desvios padrões, com base nas escalas de seis pontos para a capacidade de absorção 

individual, e para os três domínios. Para a orientação acadêmica a escala tinha cinco pontos.  

Os resultados são apresentados em conformidade com os objetivos específicos definidos 

inicialmente, nessa pesquisa.  

 

4.2.1 Objetivo específico 1: Quantificar a intensidade dos indicadores da capacidade de 

absorção individual entre alunos de um curso de graduação. 

 

O objetivo específico 1 referia-se à identificação do grau de predominância da 

capacidade de absorção individual junto aos discentes avaliados. A escala de Wang et al. (2014) 

envolveu três dimensões: i) identificação, ii) assimilação e transformação e iii) aplicação de 

conhecimentos. A tabela 2 apresenta os valores das médias associadas a cada indicador da 

escala de seis pontos. 

Tabela 2-Percentuais associados aos indicadores de Capacidade de absorção individual 
INDICADOR Média D. padrão Concordo 

IDENTIFICAÇÃO     

IIS01 - Eu utilizo meus conhecimentos existentes para aplicá-los em 

situações diversas de minha vida. 
3,95 1,48 63,4 

EIS02 - Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo 

conhecimento aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 
3,90 1,31 62,6 

IIS03 - Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações, 

com o objetivo de meu aprimoramento pessoal e profissional. 
3,98 1,28 66,7 

ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO    

AIS02 - Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir com outras 

pessoas com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre ele 
3,98 1,36 61 

AIS01 - Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com 

outras pessoas de meu relacionamento 
4,04 1,37 66,7 

AIS03 - Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum 

conhecimento de minha memória ou arquivo físico que seja necessário 

para uso futuro 

3,93 1,37 62,6 

AIS04 - Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando à ampliação 

de meus conhecimentos sobre temas de meu interesse 
3,93 1,29 61,8 

APLICAÇÃO    

EIS01 - Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos e aplicá-

los com criatividade 
4,17 1,29 69,1 

EIS03 - Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus 

conhecimentos em minhas atividades pessoais ou profissionais 
4,19 1,34 67,5 

Fonte: Dados da pesquisa. (n=123) 
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Ao considerar os nove indicadores da capacidade de absorção individual, observa-se sua 

média, baseada na escala somada resultou em 4,0. Além disso, verifica-se que para todos os 

nove indicadores relativos a essa escala, o percentual de respostas concordantes ficou em torno 

de 64%, revelando um percentual de concordância de um pouco mais de 50 % em relação às 

dimensões da capacidade de absorção individual. 

Isso significa que os discentes, em sua grande maioria, costumam aplicar e gerenciar os 

conhecimentos adquiridos tanto no contexto acadêmico, quanto na vida pessoal.  

 O indicador ‘Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando à ampliação de meus 

conhecimentos sobre temas de meu interesse’ foi o que teve menor percentual de concordância, 

61,8% isso revela que os respondentes possuem dificuldades de organizar uma rotina que 

possibilite a aquisição de novos conhecimentos.  

Já o indicador ‘Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos e aplicá-los com 

criatividade’ foi o com maior percentual de concordância 69,1%, o que demonstra que os 

discentes apresentam habilidades para aplicar seus conhecimentos com criatividade. 

Dessa maneira, contatam-se por meio dos dados obtidos que as dimensões da capacidade 

de absorção individual são presentes no contexto de aprendizagem dos alunos pesquisados. 

Quanto aos domínios de aprendizagem o próximo tópico apresenta os dados obtidos. 

 

4.2.2 Objetivo específico 2: Quantificar o grau de intensidade dos indicadores de orientação 

acadêmica entre alunos de um curso de graduação. 

 

O objetivo específico 2 referia à identificação do grau de intensidade de uma orientação 

acadêmica. Ao analisar os percentuais associados à escala de orientação acadêmica verifica-se 

que sua média baseada na escala somada é em torno de 3,6 e o percentual de concordância não 

ultrapassou de 71%. Percebe-se que em relação aos indicadores associados a auto eficácia os 

cerca de 54% não consideram que conseguem prever tipos de questões que poderão cair na 

prova.  

Quanto ao prazer pela leitura 71,6% costumam realizar leituras complementares 

independente se isso influenciara ou não em suas notas. Isso revela que os alunos gostam de 

complementar o aprendizado em sala de aula através da leitura. 
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Tabela 3-Percentuais associados aos indicadores da orientação acadêmica 
INDICADOR Média D. Padrão Concordo 

AUTO EFICÁCIA    

AS03-Às vezes eu me pergunto se realmente estou na faculdade 3,84 1,61 56,1 

AS15-Às vezes eu me sinto incapaz de como obter boas notas em 

algumas matérias 

3,85 1,34 63,3 

AS27-Eu sou muito bom para adivinhar antecipadamente alguns tipos 

de questões de provas  

3,68 1,33 54,4 

CRIATIVIDADE    

CE17-Aprender novos conhecimentos é fascinante   4,13 1,48 65,8 

CE23-Eu prefiro atribuições que deixam espaço para minhas próprias 

ideias criativas, em vez de atribuições onde todo mundo praticamente 

faz a mesma coisa 

4,13 1,35 65,9 

CE35-Eu prefiro disciplinas nas quais os alunos são encorajados a 

participarem ativamente das discussões  

3,92 1,40 65 

DEPENDÊNCIA    

ED06-É tarefa do professor a definição do direcionamento do curso e 

do aluno na execução de suas tarefas  

4.05 1,32 69,1 

ED18-O lugar onde estudo deve ser perfeitamente tranquilo  4,14 1,41 65,9 

ED30-É muito importante que o professor deixe perfeitamente claro o 

que os alunos devem fazer para ter sucesso. 

3,98 1,34 62,6 

PRAZER PELA LEITURA    

RP07A-leitura é um dos meus passatempos favoritos 3,76 1,38 56,1 

RP19-Às vezes faço leituras opcionais mesmo sabendo que isso não 

influenciará minhas notas. 

4,18 1,19 71,6 

Fonte: Dados da pesquisa. (n=123) 

 

4.2.3 Objetivo específico 3: Quantificar o grau de intensidade dos indicadores dos três domínios 

de aprendizagem entre alunos de um curso de graduação. 

 

O objetivo específico 3 referia à identificação do grau de intensidade dos três domínios 

de aprendizagem. As três tabelas associadas a cada um dos domínios que apresentavam são 

apresentadas a seguir juntamente com suas respectivas médias de cada indicador associada a 

cada nível hierárquico, o desvio padrão e o percentual de concordância para cada domínio.  

Ao realizar a análise descritiva, considerando todas as categorias do domínio cognitivo 

foi possível identificar que sua média baseada na escala somada ficou em torno de 3,9 e 

percentual de concordância de todos os indicadores foi em torno de 65%. Conforme apresenta 

a tabela 3. 
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Tabela 4-Percentuais associados aos indicadores do domínio cognitivo 
INDICADOR Média D. padrão Concordo 

LEMBRANÇA    

REM01 - Se recebo algum conhecimento, consigo me lembrar de 

maior parte dele mesmo que tenha passado um longo período 
3,99 1,52 61,8 

REM02 - Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar com 

precisão sobre quem me passou esse conhecimento 
4,11 1,31 67,5 

REM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrever com 

detalhes os conhecimentos recebidos 
3,82 1,37 61 

ANÁLISE    

ANA01 - Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo 

dividi-lo em várias partes para tentar achar uma solução 
3,88 1,37 65 

ANA02 - Eu consigo identificar o que é importante e o que não é 

importante ao tentar solucionar um problema pessoal ou profissional 
4,15 1,34 65,9 

ANA03 - Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro 

verificar se já houve soluções anteriores com problemas semelhantes 
3,95 1,39 64,2 

ANA04 - Eu consigo verificar o ponto de vista de alguém sobre 

algum assunto com base no que conheço dessa pessoa 
4,14 1,27 71,6 

AVALIAÇÃO    

EVA01 - Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou 

problema, sempre faço uma classificação dos pós e contras 
4,09 1,31 65 

EVA02 - Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional 

apresento as conclusões 
4,22 1,24 74,8 

EVA03 - Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas 

situações de minha vida pessoal ou profissional 
4,04 1,36 63,4 

COMPREENSÃO    

UND02 - Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir 

seu conteúdo com minhas próprias palavras 
3,93 1,35 60,9 

UND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de 

elaborar um resumo sobre ele 
4,16 1,34 71,5 

UND05 - Ao receber um novo conhecimento avalio que posso 

relacioná-lo com outros que já conheço 
4,06 1,27 65 

APLICAÇÃO    

APP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma 

situação específica 
4,11 1,25 67,5 

APP02 - Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de 

combiná-lo com outros 
4,11 1,44 65,8 

APP03 - Se recebo um conhecimento técnico rapidamente identifico 

a melhor forma de aplicá-lo 
3,89 1,27 64,2 

Fonte: -Dados da pesquisa. (n=123) 

 

Verifica-se que o indicador ‘Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional 

apresento as conclusões’ apresentou um percentual de concordância de 74,8% isso revela que 

os participantes da pesquisa costumam ser claros e precisos ao relatar algum tipo de situação 

pessoal ou profissional. 

No entanto, ao analisar o indicador ‘Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e 

reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras’ com menor índice 60,9% de 

concordância é possível constatar que nem todos possuem habilidades para replicar um 

conhecimento adquirido por meio de uma leitura. 
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Tabela 5-Percentuais associados aos indicadores do domínio afetivo 
INDICADOR Média D. padrão Concordo 

RECEPÇÃO    

REC01 - Quando recebo algum novo conhecimento, sempre anotações 

por escrito 
4,0 1,56 64,2 

REC02 - Prefiro ter uma posição participativa quando estou recebendo 

novos conhecimentos de alguém 
3,93 1,40 62,6 

REC03 - Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem 
4,16 1,18 74 

REC05 - Gosto muito de ouvir sobre as experiências pessoais ou 

profissionais de outras pessoas.  
4,15 1,41 67,5 

RESPOSTA    

RES01 - Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em 

grupos de discussões 
4,11 1,31 71,5 

RES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma 

atividade, eu participo com boa vontade 
4,04 1,54 64,30 

RES03 - Quando participo de alguma atividade, sempre que posso, 

emito opiniões ou sugestões 
4,19 1,30 69,9 

RES04 - Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro 

utilizar exemplos para me fazer entendido 
4,20 1,25 70 

VALORIZAÇÃO    

VAL01 - Ao participar de algum tipo de discussão sempre procuro 

apresentar argumentos para convencimento das pessoas 
4,08 1,19 66,6 

VAL02 - Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem 
4,20 1,18 73,2 

VAL03 - Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um 

grupo, mesmo que discorde da opinião geral. 
4.07 1,40 65,8 

ORGANIZAÇÃO    

ORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me 

convençam 
4,07 1,40 69 

0RG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 4,30 1,28 73,20 

0RG04 - Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem claro, 

organizando por partes 
4,19 1,37 70,7 

Fonte: -Dados da pesquisa. (n=123) 

 

Quanto ao domínio afetivo, verifica-se que a média baseada na escala somada 

totalmente foi em torno de 3,83. Os indicadores ‘Eu sempre participo emitindo opiniões quando 

estou em grupos de discussões’, ‘Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem’, Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de aprendizagem e 

‘Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes’ apresentaram um percentual de 

concordância acima de 71% isso revela que os discentes gostam, participam ativamente e se 

sentem bem em situações de aprendizagem 

Quanto ao indicador ‘Prefiro ter uma posição participativa quando estou recebendo 

novos conhecimentos de alguém’ o percentual de concordância 62,6% isso indica que embora 

boa parte dos alunos se sinta bem em situações de aprendizagem, nem todos preferem ter uma 

posição participativa quando estão adquirindo um novo conhecimento.  
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Tabela 6-Percentuais associados aos indicadores do domínio psicomotor 
INDICADOR Média D. Padrão Concordo 

IMITAÇÃO    

IMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização da visão, da 

audição, do tato, do olfato ou do paladar, sou capaz de aplicá-lo sem 

dificuldades 

4,26 1,19 73,2 

IMI03 - Para mim, basta olhar alguém executando algum movimento, 

alguma dança, que posso repeti-lo sem dificuldades. 
3,93 1.45 59,4 

IMI04 - Se eu tivesse que aprender uma atividade manual (marcenaria, 

costura, desenho etc), eu aprenderia sem problemas 
4,07 1,34 6,51 

MANIPULAÇÃO    

MAN01 - Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar 

violão, eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 
3,93 1,41 63,4 

MAN02 - Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas 

combinações de sons 
4,05 1,31 69,1 

MAN04 - Eu seria capaz de escrever um manual explicando com 

detalhes sobre uma nova atividade física que aprendi 
4,02 1,32 69,2 

PRECISÃO    

PREC01 - Se eu aprender uma nova atividade física (nadar, dançar, 

velejar, por exemplo) avalio que posso executá-la com precisão 
3,98 1,20 64,3 

PRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma parte 

de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras pessoas 
4,12 1,39 68,4 

PRE04 - Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas que 

executo na empresa que trabalho 
4,08 1,27 68,2 

NATURALIZAÇÃO    

NAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de partes 

de meu corpo, assimilo isso com facilidade 
4,03 1,23 65,9 

NAT02 - Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija partes 

de meu corpo, procuro aprimorá-lo 
4,05 2,40 67,5 

NAT03 - Eu procuro ser criativo em atividades pessoais e profissionais 

que exijam minha visão, meu tato, minha audição, meu paladar ou meu 

olfato para executá-las 

4,07 1,27 69,5 

ARTICULAÇÃO    

ART01- Se vejo que uma determinada forma de realizar uma atividade 

física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la 
4,18 1,31 69,9 

ART03 - Considero que todas as minhas atividades físicas pessoais ou 

profissionais são muito rotineiras 
4,19 1,21 72,3 

Fonte: Dados da pesquisa. (n=123) 

 

No que concerne à análise das categorias do domínio psicomotor observa-se que sua 

média baseada na soma da escala total ficou em torno de 4,0, e que o percentual de concordância 

para todos os fatores não ultrapassou de 73%. 

No primeiro indicador, percentual de concordância foi de 73,2% revelando que os 

alunos em sua grande maioria conseguem desenvolver atividades que exijam o uso de suas 

capacidades psicomotoras. 
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4.3 Análise do modelo de mensuração e estrutural  

 

 Os dados foram processados e avaliados por meio da técnica de Modelagem de 

Equações Estruturais (MEE) com estimação pelo método Partial Least Squares (PLS - mínimos 

quadrados parciais), utilizando-se o software SmartPLS 2.0 (HAIR Jr.; BLACK; BABIN et al., 

2009). Além da confiabilidade, da validade convergente e da validade discriminante, o modelo 

passou por um teste de bootstrapping no SmartPLS com a opção “Individual Changes", que 

apresenta valores de t de Student para cada coeficiente padronizado (path coefficients). Os 

valores de t são superiores a 1,96 indica que os coeficientes são significantes ao nível de 5%. 

O modelo desenvolvido envolveu cinco variáveis latentes de segunda ordem e uma de 

terceira ordem. As de segunda ordem são: capacidade de absorção individual, domínio 

cognitivo, domínio afetivo, domínio psicomotor e orientação acadêmica (JARVIS; 

MACKENZIE; PODSAKOFF, 2003; WETZELS; ODEKERKEN-SCHRODER; VAN 

OPPEN, 2009). A variável latente de terceira ordem é a capacidade de aprendizagem derivada 

dos três domínios de aprendizagem. A capacidade absorção individual foi incluída no modelo 

como uma variável exógena que visava explicar a variável latente orientação acadêmica, 

enquanto efeito direto. Em uma segunda análise o relacionamento entre essas duas variáveis 

latentes foi mediado pelo domínio de aprendizagem (variável latente de terceira ordem), 

envolvendo, nesse caso, os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. 

A análise do modelo estrutural e de mensuração envolveu duas etapas. Na primeira etapa 

a capacidade de absorção individual foi associada diretamente com a orientação acadêmica 

tendo como objetivo identificar o efeito direto associado a esse relacionamento. Na segunda 

etapa, a capacidade de absorção individual foi associada com a variável latente orientação 

acadêmica tendo como variável mediadora o domínio de aprendizagem. Nesse caso, o objetivo 

foi avaliar a hipótese principal do estudo. Isto é, verificar se a capacidade de absorção individual 

promovia impactos na orientação acadêmica, ao se considerar a mediação devido ao domínio 

de aprendizagem (terceira ordem). 
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Os valores de referência para efeitos de validação das análises são apresentados na tabela 

7.  

Tabela 7-Valores de referência das estatísticas de ajuste das análises 
Estatísticas Valor de referência Autores 

Validade convergente 

Cargas fatoriais Maior que 0,7 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Average Variance 

Extracted - AVE 

Maior que 0,5 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Validade discriminante 

Cross loadings Menores que cargas fatoriais Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Raiz quadrada da AVE Maior que as correlações 

entre as variáveis latentes 

Fornell e Larcker, 1981; Hair Jr., Babin, Money e 

Samouel (2005) 

Confiabilidade 

Alpha de Cronbach Superior a 0,6 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

Confiabilidade composta Maior que 0,7 Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) 

R2    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

Para a validade convergente foram adotadas análises de três critérios, como proposto 

por Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005) i) Cargas fatoriais significantes (t> 1,96) e 

preferencialmente superiores a 0,7; ii) Cargas fatoriais maiores do que as cargas cruzadas; iii) 

Variância média extraída (Average Variance Extracted - AVE) maior do que 0,5. 

Para a validade discriminante foram utilizados dois critérios: a) as cargas fatoriais 

cruzadas (cross loadings) menores que as cargas fatoriais; e b) raiz quadrada da AVE maior que 

as correlações entre as variáveis latentes. A validade discriminante garante o quanto um 

construto é distinto de outros HAIR et al. (2005). Segundo o critério de Fornell e Larcker (1981) 

a raiz quadrada da AVE deve ser maior que as intercorrelações entre os demais construtos, bem 

como as cargas fatoriais (cross loadings) no construto deve ser maior de que a carga nos demais 

construtos (HAIR Jr. et al., 2009, p. 593). 

A confiabilidade da consistência interna pode ser obtida pelo Alfa de Cronbach, pela 

confiabilidade composta e pelo R2. Nesta análise a consistência interna foi obtida pelo Alfa de 

Cronbach, cujo limite inferior geralmente aceito é 0,7, podendo diminuir para 0,6 em pesquisa 

exploratória (HAIR Jr. et al., 2009). No contexto de equações estruturais e PLS-PM, a 

confiabilidade composta (Composite Reliability) é uma medida mais apropriada e atende ao 

critério adotado proposto por Hair Jr. et al. (2005; 2009), isto é, maior que 0,7.  
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Etapa 1 – Análise entre a capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica.  

 

A Figura 6 reflete o relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a 

orientação acadêmica. A capacidade de absorção individual é uma variável latente exógena de 

segunda ordem que manifesta as seguintes variáveis latentes de primeira ordem: identificação, 

assimilação/transformação e aplicação (WANG et al., 2014). A orientação acadêmica é a 

variável latente de segunda ordem (endógena) que manifesta as seguintes variáveis latentes: 

auto eficácia, prazer pela leitura, criatividade e dependência. 

Com a análise nesta etapa avalia-se a hipótese 1 do estudo, re-enunciada a seguir. 

 

Hipótese 1 A capacidade de absorção do conhecimento provoca efeitos positivos na 

orientação acadêmica de alunos de graduação. 
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Figura 6-Relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a orientação 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A análise das cargas fatoriais (Tabelas 7, 8, 9, 10) dos indicadores relativos às variáveis 

latentes de primeira ordem refletidas pela variável latente de segunda ordem capacidade de 

absorção individual e as variáveis latentes associadas à orientação acadêmica revelaram-se 

significantes ao nível de 5% porque os valores de t superaram 1,96.  
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Figura 7-Cargas cruzadas entre as dimensões de capacidade de absorção individual 
1 - IDENTIFICAÇÃO 1 2 3 

IIS01 - Eu utilizo meus conhecimentos existentes para aplicá-los em situações diversas de minha vida. 0,414 0,477 0,783 

IIS02 – Eu consigo aplicar os meus conhecimentos obtidos em uma área em outra área 0,497 0,486 0,755 

IIS03 - Eu tenho a iniciativa de pesquisar várias fontes de informações, com o objetivo de meu aprimoramento pessoal e profissional. 0,504 0,462 0,811 

2- ASSIMILAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO    

AIS01 - Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com outras pessoas de meu relacionamento 0,748 0,351 0,447 

AIS02 - Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir com outras pessoas com o objetivo de ter uma melhor compreensão sobre ele 0,787 0,487 0,396 

AIS03 - Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum conhecimento de minha memória ou arquivo físico que seja necessário para uso futuro 0,635 0,327 0,427 

AIS04 - Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando a ampliação de meus conhecimentos sobre temas de meu interesse 0,659 0,479 0,446 

3- APLICAÇÃO    

EIS01 - Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos e aplicá-los com criatividade 0,379 0,674 0,417 

EIS02 – Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo conhecimento aplicado às minhas atividades atuais ou futuras 0,440 0,720 0,393 

EIS03 - Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus conhecimentos em minhas atividades pessoais ou profissionais 0,437 0,758 0,493 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 8-cargas cruzadas entre as dimensões da orientação acadêmica 
1 AUTO EFICÁCIA 1 2 3 4 

AS03 - Às vezes eu me pergunto se realmente eu estou na faculdade 0,723 0,208 0,156 0,314 

AS15 - Às vezes eu me sinto incapaz de como obter boas notas em alguma matéria 0,669 0,235 0,273 0,096 

AS27 - Eu sou muito bom para adivinhar antecipadamente alguns tipos de questões de provas 0,675 0,338 0,421 0,241 

2 CRIATIVIDADE     

CE17 - Aprender novos conhecimentos é fascinante   0,265 0,827 0,405 0,398 

CE23 - Eu prefiro atribuições que deixam espaço para minhas próprias ideias criativas, em vez de atribuições onde todo mundo praticamente faz a 

mesma coisa 0,247 0,710 0,372 0,291 

CE35 - Eu prefiro disciplinas nas quais os alunos são encorajados a participarem ativamente das discussões 0,385 0,787 0,428 0,358 

3 DEPENDÊNCIA     

ED06 - É tarefa do professor a definição do direcionamento do curso e do aluno na execução de suas tarefas 0,400 0,359 0,777 0,219 

ED18 - O lugar onde estudo deve ser perfeitamente tranquilo 0,204 0,434 0,635 0,291 

ED30 - É muito importante que cada professor deixe perfeitamente claro o que os alunos devem fazer para ter sucesso. 0,333 0,357 0,787 0,312 

4 PRAZER PELA LEITURA     

RP07 - A leitura é um dos meus passatempos favoritos 0,269 0,349 0,201 0,770 

RP19 - Às vezes faço leituras opcionais mesmo sabendo que não influenciará nas minhas notas 0,255 0,383 0,387 0,849 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 9-Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio cognitivo 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

 

 

1 - LEMBRANÇA 1 2 3 4 5 

REM01 - Se recebo algum conhecimento, consigo me lembrar de maior parte dele mesmo que tenha passado um longo 

período 
0,596 0,184 0,355 0,329 0,271 

REM02 - Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar com precisão sobre quem me passou esse conhecimento 0,665 0,357 0,380 0,400 0,421 

REM03 - Se recebo algum conhecimento posso descrever com detalhes os conhecimentos recebidos 0,815 0,385 0,501 0,521 0,364 

2 - COMPREENSÃO      

UND02 - Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir seu conteúdo com minhas próprias palavras 0,396 0,839 0,468 0,491 0,465 

UND03 - Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre ele 0,378 0,736 0,390 0,469 0,470 

UND05 - Ao receber um novo conhecimento avalio que posso relacioná-lo com outros que já conheço 0,287 0,764 0,468 0,342 0,338 

3 - APLICAÇÃO      

APP01 - Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica 0,486 0,423 0,748 0,501 0,493 

APP02 - Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros 0,394 0,432 0,737 0,500 0,453 

APP03 - Se recebo um conhecimento técnico rapidamente identifico a melhor forma de aplicá-lo 0,444 0,402 0,739 0,512 0,336 

4 - ANÁLISE      

ANA01 - Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo dividi-lo em várias partes para tentar achar uma solução 0,470 0,353 0,516 0,760 0,472 

ANA02 - Eu consigo identificar o que é importante e o que não é importante ao tentar solucionar um problema pessoal ou 

profissional 
0,405 0,485 0,503 0,744 0,352 

ANA03 - Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro verificar se já houve soluções anteriores com problemas 

semelhantes 
0,530 0,463 0,557 0,813 0,465 

5 - AVALIAÇÃO      

EVA01 - Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou problema, sempre faço uma classificação dos pós e contras 0,493 0,371 0,460 0,388 0,685 

EVA02 - Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional apresento as conclusões 0,271 0,473 0,382 0,405 0,680 

EVA03 - Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas situações de minha vida pessoal ou profissional 0,260 0,270 0,339 0,350 0,698 
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Tabela 10-Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio afetivo 

1 – RECEPÇÃO 1 2 3 4 

REC02 - Prefiro ter uma posição participativa quando estou recebendo novos conhecimentos de alguém 0,367 0,726 0,401 0,437 

REC03 - Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de aprendizagem 0,463 0,821 0,462 0,444 

REC05 - Gosto muito de ouvir sobre as experiências pessoais ou profissionais de outras pessoas. 0,570 0,823 0,605 0,614 

2 -RESPOSTA     

RES01 - Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em grupos de discussões 0,421 0,467 0,752 0,471 

RES02 - Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu participo com boa vontade 0,446 0,505 0,768 0,539 

RES03 - Quando participo de alguma atividade, sempre que posso, emito opiniões ou sugestões 0,438 0,449 0,739 0,434 

3 -VALORIZAÇÃO 0,434 0,426 0,682 0,374 

VAL01 - Ao participar de algum tipo de discussão sempre procuro apresentar argumentos para convencimento das pessoas 0,433 0,448 0,512 0,745 

VAL02 - Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o tema discutido é importante ou relevante 0,531 0,460 0,535 0,724 

VAL03 - Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um grupo, mesmo que discorde da opinião geral. 0,499 0,443 0,224 0,633 

4 - ORGANIZAÇÃO     

ORG01 - Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam 0,629 0,376 0,369 0,469 

0RG03 - Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes 0,724 0,470 0,438 0,503 

0RG04 - Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem claro, organizando por partes 0,797 0,446 0,462 0,520 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 11-Cargas cruzadas entre as dimensões do domínio psicomotor 

1 IMITAÇÃO 1 2 3 4 5 

IMI01 - Se recebo algum treinamento que exija a utilização da visão, da audição, do tato, do olfato ou do paladar, sou capaz de 

aplicá-lo sem dificuldades 
0,526 0,217 0,442 0,255 0,387 

IMI03 - Para mim, basta olhar alguém executando algum movimento, alguma dança, que posso repeti-lo sem dificuldades 0,795 0,411 0,425 0,560 0,507 

IMI04 - Se eu tivesse que aprender uma atividade manual (marcenaria, costura, desenho etc), eu aprenderia sem problemas 0,795 0,411 0,425 0,560 0,507 

2 - MANIPULAÇÃO      

MAN01 - Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar violão, eu conseguiria aprender sem ajuda de alguém 0,328 0,759 0,212 0,229 0,253 

MAN02 - Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas combinações de sons 0,384 0,656 0,154 0,216 0,380 

MAN04 - Eu seria capaz de escrever um manual explicando com detalhes sobre uma nova atividade física que aprendi 0,413 0,770 0,399 0,330 0,418 

3 - PRECISÃO      

PRE02 - Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma parte de meu corpo, posso ensinar facilmente para outras 

pessoas 
0,481 0,358 0,774 0,396 0,409 

PRE04 - Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas que executo na empresa que trabalho 0,353 0,187 0,702 0,471 0,335 

4 - ARTICULAÇÃO      

ART01- Se vejo que uma determinada forma de realizar uma atividade física não está adequada, procuro meios de aprimorá-la 0,483 0,141 0,538 0,760 0,441 

ART03 - Considero que todas as minhas atividades físicas pessoais ou profissionais são muito rotineiras 0,439 0,324 0,481 0,737 0,391 

5 - NATURALIZAÇÃO      

NAT01 - Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de partes de meu corpo, assimilo isso com facilidade 0,509 0,305 0,418 0,519 0,770 

NAT02 - Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija partes de meu corpo, procuro aprimorá-lo 0,557 0,375 0,515 0,453 0,814 

NAT03 - Eu procuro ser criativo em atividades pessoais e profissionais que exijam meus sentidos para executá-las 0,449 0,444 0,197 0,286 0,661 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Essa constatação indica que o modelo de mensuração atendeu aos critérios de validade 

discriminante e convergente. A tabela 12 apresenta os indicadores de validade e confiabilidade 

para a análise. 

Como a correlação entre a capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica 

é menor do que a raiz quadrada da AVE, verifica-se a presença de validade discriminante e a 

confiabilidade no modelo (Tabela 12).  

Pode-se verificar pela figura 8, que o coeficentes estruturais entre a capacidade de 

absorção individual e a orientação acadêmica foi significante ao nível de 5%. Portanto, o 

coeficiente da relação direta entre a capacidade de absorção individual e orientação acadêmica 

foi de 0,559. 

 

Tabela 12-Validade discriminante e confiabilidade 

Variável latente (Correlações) Absorção Orientação 

acadêmica 

 

Critério 

Capacidade de absorção 0,854  

Orientação acadêmica  0,566 0,748 

    

AVE O,730 0,559 >0,5 

Confiabilidade composta 0,890 0,834 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,829 0,781 >0,7 

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontram-se as raízes quadradas da AVE 

 

 

Etapa 2 – Análise entre a capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica e 

mediada pelo domínio de aprendizagem. 

 

 

Para a análise desta etapa, o domínio de aprendizagem consiste em uma variável latente 

de terceira ordem que cujas variáveis latentes de segunda são os três domínios de aprendizagem: 

o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. A Figura 8 representa o relacionamento entre a 

capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica ao ser mediada pelo domínio de 

aprendizagem. Nesta etapa avalia-se a hipótese 2 deste estudo re-enunciada a seguir.  

 

           Hipótese 2: A capacidade de absorção individual provoca um efeito positivo na 

orientação acadêmica ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem 

 

 

Figura 8-relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a orientação acadêmica 

ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem 
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 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Como o domínio de aprendizagem é a variável latente que reflete os três domínios, a 

análise da validade convergente e divergente não sofre alterações em relação ao modelo 

avaliado na etapa 1. Por essa razão, é apresentada apenas a análise da validade discriminante e 

confiabilidade conforme Tabela 13 envolvendo as três variáveis latentes.  

 

Tabela 13-Validade discriminante e confiabilidade - correlações entre as variáveis latentes 

VARIÁVEL LATENTE 
Capacidade de 

absorção 

Orientação 

acadêmica 

Domínio de 

aprendizagem 

   

C
ri

té
ri

o
 

Capacidade de absorção individual 0,854   

Orientação acadêmica 0,566 0,748  

Domínio de aprendizagem 0,784 0,684 0,885 

     

AVE 0,730 0,559 0,784 >0,5 

Confiabilidade composta 0,890 0,834 0,916 >0,7 

Alfa de Cronbach 0,829 0,938 0,781 >0,7 

Nota: Na diagonal principal, em negrito, encontram-se as raízes quadradas da AVE 

 

Pela Tabela 13 verifica-se que a correlação entre as três variáveis latentes é menor do 

que a raiz quadrada das respectivas AVEs. Além disso, todos os valores de AVE, confiabilidade 

composta e alfas de Cronbach atenderam aos critérios mínimos para garantir a validade 

discriminante e a confiabilidade. As cargas cruzadas e os valores de t para os indicadores cargas 

revelaram validade discriminante e validade divergentes e significantes ao nível de 5%. 

A Tabela 14 apresenta os coeficientes de explicação (R2) derivados dos indicadores 

de cada variável latente de primeira ordem, bem como as respectivas cargas fatoriais entre as 

variáveis latentes de primeira ordem e a variável latente de segunda ordem, bem como a 

variável latente  de terceira ordem. 
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Tabela 14-Coeficientes de explicação entre indicadores e variáveis latentes – cargas fatoriais 

entre variáveis latentes de primeira ordem com as variáveis latentes de segunda ordem e 

terceira ordem 
Capacidade de absorção (segunda ordem) R2 Cargas 

Identificação 0,750 0,866 

Assimilação - transformação 0,758 0,870 

Aplicação 0,683 0,827 

   

Domínio cognitivo (segunda ordem) R2 Cargas 

Lembrança 0,592 0,769 

Compreensão 0,615 0,784 

Aplicação 0,727 0,853 

Análise 0,735 0,857 

Avaliação 0,596 0,772 

   

Domínio afetivo (segunda ordem) R2 Cargas 

Recepção 0,726 0,852 

Resposta 0,740 0,860 

Valorização 0,686 0,828 

Organização 0,724 0,851 

   

Domínio psicomotor (segunda ordem) R2 Cargas 

Imitação 0,747 0,864 

Manipulação 0,430 0,656 

Precisão 0,645 0,803 

Articulação 0,662 0,814 

Naturalização 0,683 0,826 

   

Domínio de aprendizagem (terceira ordem) R2 Cargas 

Domínio cognitivo 0,738 0,859 

Domínio afetivo 0,841 0,917 

Domínio psicomotor 0,733 0,879 

   

Orientação acadêmica R2 Cargas 

Auto eficácia 0,449 0,676 

Prazer pela leitura 0,459 0,678 

Criatividade 0,632 0,795 

Dependência 0,698 0,835 

   

Path coeficients   

Capacidade de absorção > domínio de aprendizagem 0,559 

Capacidade de absorção > orientação acadêmica 0,834 

Domínio de aprendizagem > orientação acadêmica 0,781 

1. Os valores de R2 referem-se aos coeficientes de ajuste das regressões associadas a cada 

variável latente, relativas aos seus respectivos indicadores e/ou outras variáveis latentes.  

2. Cargas significantes ao nível de 5% (t> 1,96). 

 

Pela tabela 14 identifica-se os indicadores das variáveis latentes de primeira ordem 

permitiram ajustes de coeficientes de explicação maiores que 50%. Nota-se também que os paths 

coeficientes foram considerados significantes ao nível de 5%.  

Identifica-se que ao se considerar o domínio de aprendizagem como uma variável 

mediadora no modelo, o relacionamento entre a capacidade de absorção individual e a orientação 

acadêmica se altera, implicando em um efeito mediador total. Isso porque ao se inserir a variável 
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mediadora no modelo, a relação entre a capacidade de absorção e a orientação acadêmica revelou 

não significante ao nível de 5%.  

O coeficiente da relação entre a capacidade de absorção individual e a orientação 

acadêmica sem considerar o efeito mediador resultou em 0,559. No entanto, ao se inserir a variável 

mediadora no modelo identificou-se que o efeito direto se reduziu apenas para 0,076 (não 

significante). Portanto, o domínio de aprendizagem exerceu um efeito total na relação entre a 

capacidade de absorção e a orientação acadêmica. Nesse sentido, confirma-se que o domínio de 

aprendizagem exerce um efeito mediador entre a capacidade de absorção individual e a orientação 

acadêmica.  
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5. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E PROPOSIÇÃO DE ESTUDOS FUTUROS 

 

 

Esta dissertação teve com base, dentro da área de estratégia, os conceitos teóricos sobre 

capacidade de absorção. Neste contexto, avaliou-se os efeitos da capacidade de absorção 

individual na orientação acadêmica ao ser mediado pelo domínio de aprendizagem, 

contemplando os alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário UDC situado em Foz 

do Iguaçu-Paraná. 

Para alcançar o objetivo principal foram estabelecidos quatro objetivos específicos, os 

quais buscavam identificar a intensidade dos indicadores da capacidade de absorção individual, 

dos domínios de aprendizagem, de orientação acadêmica e, por fim, o cruzamento dos dados 

para concluir a análise pretendida.  

Além disso, duas hipóteses foram formuladas. A primeira questionava se capacidade de 

absorção do conhecimento provocava efeitos positivos na orientação acadêmica de alunos de 

graduação e a segunda se a capacidade de absorção individual provocava um efeito positivo na 

orientação acadêmica ao ser mediada pelo domínio de aprendizagem. E no transcorrer do estudo 

pesquisa foram divididas em conformidade com a quantidade de indicadores, e analisadas por 

meio da análise descritiva. 

Para alcançar os objetivos e responder às hipóteses desta pesquisa, a abordagem 

utilizada foi de caráter quantitativo, tendo nível de análise cinco turmas, do primeiro ao quinto 

período. 

O questionário aplicado envolveu a utilização de quatro três escalas. A primeira para 

identificar a intensidade das dimensões da capacidade de absorção individual desenvolvida a 

partir da adaptação da estrutura proposta por Wang et al. (2014). As escalas para mensuração 

da intensidade dos domínios de aprendizagem foram baseadas a partir do estudo original sobre 

a taxonomia de objetivos educacionais por Bloom et al. (1979) e, para orientação acadêmica a 

de (DAVIDSON; BECK; SILVER ,1999). 

Com este estudo foi possível identificar que a capacidade de absorção individual 

provoca efeitos significativos na orientação acadêmica ao ser mediado pelos domínios de 

aprendizagem. Dessa forma, avalia-se que objetivo principal foi atingido. Quanto aos quatro 

objetivos específicos pode-se concluir que os informantes atribuíram escores de em torno de 

70% para cada um dos indicadores associados a cada uma das variáveis latentes da pesquisa, 

indicando um grau de predominância delas em seus posicionamentos com relação às atividades 

do curso. 
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Em uma situação prática, os professores podem se inspirar desses indicadores para 

desenvolver ações visando aprimoramentos no processo de aquisição, assimilação, 

transformação e aplicação de conhecimentos de seus discentes. 

Conclui-se que a inserção dos domínios de aprendizagem em estudos da capacidade de 

absorção, pelo menos no nível individual, deveria ser objeto de considerações em estudos 

futuros sobre a capacidade de absorção, tanto no âmbito individual como no coletivo. Assim, 

estudos futuros devem ser delineados considerando-se outros grupos de informantes para o caso 

de análise individual ou mesmo para a aplicação desta metodologia em situações em que o nível 

de análise seja outro, como uma empresa por exemplo. 

Entende-se que a principal limitação deste estudo tenha sido a aplicação da pesquisa em 

um único curso, embora isso possa ser considerado um fator favorável devido à homogeneidade 

do tipo de informante.  

Acrescenta-se ainda que os resultados obtidos podem estar superestimados em razão da 

resposta ser uma autoavaliação. Acredita-se que os informantes possam ter se autovalorizado 

ao responderem a pesquisa. Em uma situação mais próxima de uma ideal, a pesquisa precisaria 

ser aplicada mediante alguma técnica projetiva. Isto é, o informante deveria responder às 

questões como se estivesse avaliando alguma outra pessoa do seu ambiente de trabalho. 

Entretanto, devido às dificuldades operacionais para se adotar essa técnica, o respondente 

simplesmente fez uma autoavaliação.  Entende-se, entretanto, que a estrutura do modelo 

avaliado possa se manter no caso de se adotar essa situação ideal em algum estudo futuro. Isso 

porque supõe-se que se um indivíduo A avaliar projetivamente um indivíduo B, esse poderá 

estar avaliando um indivíduo C, D ou F, por exemplo, ou mesmo o indivíduo A. Ao se analisar 

os dados de forma conjunta como ocorreu nesta pesquisa, há uma probabilidade de que todos 

os informantes tenham sido avaliados pelos seus pares. Dessa maneira, pode-se supor que os 

escores das avaliações sejam menores do que os escores das autoavaliações, mas sem que a 

estrutura do relacionamento entre as duas principais variáveis latentes do modelo sofra 

substanciais alterações. Assim, sugere-se que pesquisa futuras contemplem a avaliação dessas 

variáveis mediante a utilização de técnicas projetivas. 

Como este estudo envolvendo a capacidade de absorção individual e os domínios de 

aprendizagem e orientação acadêmica apresenta-se de inédito, dado que a revisão da literatura 

não permitiu identificar nada similar, entende-se ainda que a discussão teórica envolvida nele 

precisa ser aprofundada, revelando-se uma segunda limitação do estudo.  
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APENDICES 

 

1. PERFIL DO INFORMANTE 
Nome:  

Idade: (1) Menos de 20 anos (2) 21 a 25 anos (3) Mais de 25 anos   

Semestre do curso:  Informe apenas o número. Por exemplo se for o 

segundo semestre, informe 2.  

Sexo (1) Masculino  (2) Feminino 

 

ABSORÇÃO DO CONHECIMENTO INDIVIDUAL  

Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua resposta. A coluna 

1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 6 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer coluna. 

 

Indicador (10) 

DISCORDO CONCORDO 

  TOTALMENTE MUITO POUCO POUCO MUITO TOTALMENTE 

IIS01 Eu utilizo meus conhecimentos existentes para aplica-los em situações diversas de 

minha vida. 

      

EIS02 Rapidamente eu reconheço a utilidade de um novo conhecimento aplicado às minhas 

atividades atuais ou futuras 

      

IIS03 Eu pesquiso várias fontes de informações, com o objetivo de meu aprimoramento 

pessoal e profissional. 

      

AIS02 Ao adquirir um novo conhecimento procuro discutir com outras pessoas com o 

objetivo de ter uma melhor compreensão sobre ele  

      

AIS01 Eu sempre procuro trocar meus novos conhecimentos com outras pessoas de meu 

relacionamento 

      

AIS03 Eu consigo, de forma organizada, recuperar algum conhecimento de minha memória 

ou arquivo físico que seja necessário para uso futuro 

      

AIS04 Sou capaz de manter algum tipo de rotina visando a ampliação de meus 

conhecimentos sobre temas de meu interesse 

      

IIS02 Eu consigo aplicar os meus conhecimentos obtidos em uma área em outra área 

diferente. 

      

EIS01 Tenho a habilidade para utilizar meus conhecimentos e aplicá-los com criatividade       

EIS03 Constantemente eu considero como aplicar melhor os meus conhecimentos em 

minhas atividades pessoais ou profissionais 
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Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua resposta.  

A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 6 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer 

coluna. 
 

DOMÍNIO COGNITIVO (19) 

DISCORDO CONCORDO 

 

TOTALMENTE 

 

MUITO 

 

POUCO 

 

POUCO 

 

MUITO 

 

TOTALMENTE 

REM01 Se recebo algum conhecimento, consigo me lembrar de maior parte dele mesmo 

que tenha passado um longo período 

      

ANA02 Eu consigo identificar o que é importante e o que não é importante ao tentar 

solucionar um problema pessoal ou profissional 

      

EVA01 Ao ser solicitado para opinar sobre algum assunto ou problema, sempre faço uma 

classificação dos pós e contras  

      

UND02 Posso fazer uma leitura de um pequeno texto e reproduzir seu conteúdo com 

minhas próprias palavras 

      

UND03 Após participar de algum tipo de evento sou capaz de elaborar um resumo sobre 

ele 

      

UND05 Ao receber um novo conhecimento avalio que posso relacioná-lo com outros que já 

conheço  

      

APP01 Ao obter um novo conhecimento sei aplicá-lo em alguma situação específica       

APP03 Se recebo um conhecimento técnico rapidamente identifico a melhor forma de 

aplicá-lo 

      

ANA01 Ao ser desafiado para solucionar algum problema, consigo dividi-lo em várias 

partes para tentar achar uma solução 

      

REM03 Se recebo algum conhecimento posso descrever com detalhes os conhecimentos 

recebidos  

      

ANA03 Se tenho algum problema para resolver, sempre procuro verificar se já houve 

soluções anteriores com problemas semelhantes 

      

ANA04 Eu consigo verificar o ponto de vista de alguém sobre algum assunto com base no 

que conheço dessa pessoa 

      

APP02 Quando recebo um novo conhecimento sou capaz de combiná-lo com outros        

REM02 Se recebo algum conhecimento consigo me lembrar com precisão sobre quem me 

passou esse conhecimento 

      

EVA02 Ao relatar algum tipo de situação pessoal ou profissional apresento as conclusões        

EVA03 Eu aplico os conhecimentos que adquiro em novas situações de minha vida pessoal 

ou profissional  
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Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua resposta.  

A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 6 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer 

coluna. 

 

DOMÍNIO EFETIVO (14) 

DISCORDO CONCORDO 

 

TOTALMENTE 

 

MUITO 

 

POUCO 

 

POUCO 

 

MUITO 

 

TOTALMENTE 

REC01 Quando recebo algum novo conhecimento, sempre anotações por escrito       

REC02 Prefiro ter uma posição participativa quando estou recebendo novos 

conhecimentos de alguém 

      

REC03 Sempre eu me sinto bem quando estou em algum processo de 

aprendizagem 

      

REC05 Gosto muito de ouvir sobre as experiências pessoais ou profissionais de 

outras pessoas.  

      

RES01 Eu sempre participo emitindo opiniões quando estou em grupos de 

discussões 

      

RES02 Se alguém precisar de minha ajuda para realizar alguma atividade, eu 

participo com boa vontade 

      

RES03 Quando participo de alguma atividade, sempre que posso, emito opiniões 

ou sugestões 

      

RES04 Quando participo de alguma atividade em grupo, procuro utilizar exemplos 

para me fazer entendido 

      

VAL01 Ao participar de algum tipo de discussão sempre procuro apresentar 

argumentos para convencimento das pessoas 

      

VAL02 Em algum tipo de discussão eu procuro identificar se o tema discutido é 

importante ou relevante 

      

VAL03 Sou capaz de aceitar o posicionamento da opinião de um grupo, mesmo 

que discorde da opinião geral. 

      

ORG01 Posso mudar minha opinião se houver argumentos que me convençam       

0RG03 Se acredito em alguma ideia, defendo-a com unhas e dentes       

0RG04 Se quero explicar algo para alguém procuro ser bem claro, organizando por 

partes 
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Por favor, leia cuidadosamente as assertivas e informe o quanto você concorda ou discorda delas, indicando a melhor coluna que define a sua resposta.  

A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 6 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer 

coluna. 

 

DOMINIO PSICOMOTOR (15) 

DISCORDO CONCORDO 

 

TOTALMENTE 

 

MUITO 

 

POUCO 

 

POUCO 

 

MUITO 

 

TOTALMENTE 

IMI03 Para mim, basta olhar alguém executando algum movimento, alguma dança, que 

posso repeti-lo sem dificuldades. 

      

IMI04 Se eu tivesse que aprender uma atividade manual (marcenaria, costura, desenho 

etc), eu aprenderia sem problemas 

      

PRE04 Procuro ser muito atento a todas as atividades físicas que executo na empresa que 

trabalho  

      

NAT02 Sempre que aprendo um novo conhecimento que exija partes de meu corpo, 

procuro aprimorá-lo 

      

MAN01 Se eu visse orientações em um manual sobre como tocar violão, eu conseguiria 

aprender sem ajuda de alguém 

      

PRE02 Quando aprendo uma nova atividade que envolve alguma parte de meu corpo, 

posso ensinar facilmente para outras pessoas 

      

MAN04 Eu seria capaz de escrever um manual explicando com detalhes sobre uma nova 

atividade física que aprendi  

      

IMI01 Se recebo algum treinamento que exija a utilização da visão, da audição, do tato, 

do olfato ou do paladar, sou capaz de aplicá-lo sem dificuldades 

      

PREC01 Se eu aprender uma nova atividade física (nadar, dançar, velejar, por exemplo) 

avalio que posso executá-la com precisão 

      

MAN02 Se eu tocasse violão, com certeza, eu criaria novas combinações de sons       

ART01 Se vejo que uma determinada forma de realizar uma atividade física não está 

adequada, procuro meios de aprimorá-la 

      

ART03 Considero que todas as minhas atividades físicas pessoais ou profissionais são 

muito rotineiras 

      

NAT01 Ao aprender um novo conhecimento que exija o uso de partes de meu corpo, 

assimilo isso com facilidade 

      

NAT03 Eu procuro ser criativo em atividades pessoais e profissionais que exijam minha 

visão, meu tato, minha audição, meu paladar ou meu olfato para executá-las  

      

ART02 Nunca pensei em escovar meus dentes de forma diferente do que faço 

rotineiramente 
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ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

A coluna 1 indica a maior DISCORDÂNCIA possível. A coluna 5 indica a maior CONCORDÂNCIA possível. Sinta-se à vontade para marcar qualquer 

coluna. 

 

INDICADOR (12) 

DISCORDO NEM 

DISCORDO 

NEM 

CONCORDO 

CONCORDO 

 

TOTALMENTE 

 

UM 

POUCO 

 

UM 

POUCO 

 

TOTALMENTE 

AS03 Às vezes eu me pergunto se realmente eu estou na faculdade      

ED06 É tarefa do professor a definição do direcionamento do curso e do 

aluno na execução de suas tarefas  

     

RP07 A leitura é um dos meus passatempos favoritos      

AS15 Às vezes eu me sinto incapaz de como obter boas notas em alguma 

matéria 

     

CE17 Aprender novos conhecimentos é fascinante        

ED18 O lugar onde estudo deve ser perfeitamente tranquilo       

CE23 Eu prefiro atribuições que deixam espaço para minhas próprias ideias 

criativas, em vez de atribuições onde todo mundo praticamente faz a 

mesma coisa 

     

RP19 Às vezes faço leituras opcionais mesmo sabendo que não influenciará 

nas minhas notas 

     

AS27 Eu sou muito bom para adivinhar antecipadamente alguns tipos de 

questões de provas  

     

ED30 É muito importante que cada professor deixe perfeitamente claro o que 

os alunos devem fazer para ter sucesso. 

     

CE35 Eu prefiro disciplinas nas quais os alunos são encorajados a 

participarem ativamente das discussões  

     

RP31 Eu tento arranjar tempo para leituras fora da escola, apesar da 

exigência de meu curso 

     

 

 


