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RESUMO 
Erros na assistência à saúde podem ser evitados com a implementação de práticas profissionais 
mais eficazes, melhoria do trabalho em equipe, aprimoramento de técnicas profissionais das 
equipes de enfermagem e aumento da satisfação com a equipe de trabalho. Ao desempenhar 
tarefas interdependentes, compartilhar objetivos, manter e gerenciar suas fronteiras em uma 
instituição hospitalar, equipes de enfermagem agem e refletem caracterizando os 
comportamentos de aprendizagem grupal. Como os processos de grupo são considerados os 
principais determinantes da eficácia das equipes de enfermagem, o objetivo deste trabalho é 
avaliar empiricamente os comportamentos de aprendizagem grupal como mediadores das 
relações entre os estímulos positivos e negativos, da prontidão para a aprendizagem e da 
segurança psicológica com a satisfação das equipes de trabalho consideradas no nível meso de 
análise. Para a correta avaliação, foram redefinidos conceitualmente os construtos estímulos e 
prontidão para a aprendizagem grupal e os fatores: estímulos positivos e negativos para a 
aprendizagem grupal. Participaram do estudo, 87 equipes de enfermagem (enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem) com três a doze membros. Os grupos que apresentaram 
valores abaixo de 4 na escala de interdependência de tarefas (1 a 7) foram excluídos da análise. 
Posteriormente, os dados foram agregados no nível da equipe e analisados por meio da 
modelagem de equações estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais (Partial 
Least Squares – Path Modeling). Os resultados confirmaram a predição: a) da prontidão para a 
aprendizagem grupal nos comportamentos de aprendizagem grupal e, b) dos comportamentos 
de aprendizagem grupal e da segurança psicológica na satisfação com a equipe de trabalho. 
Tamanho da equipe mostrou impactar negativamente nos comportamentos de aprendizagem 
grupal. Não foram confirmados os efeitos moderadores da prontidão para a aprendizagem 
grupal e da segurança psicológica nas relações entre os estímulos positivos e negativos para a 
aprendizagem e os comportamentos de aprendizagem grupal. 
 
Palavras-chave: Comportamentos de aprendizagem grupal. Estímulos para a aprendizagem 
grupal. Prontidão para a aprendizagem grupal. Segurança psicológica. Satisfação com a equipe 
de trabalho. 
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ABSTRACT  
Errors in health assistance can be avoided with the implementation of more effective 
professional practices, teamwork improvement, enhancement of professional techniques of 
nursing teams and increased satisfaction with the teamwork. When carrying out interdependent 
tasks, sharing objectives, maintaining and managing their borders in a hospital institution, 
nursing teams act and reflect characterizing the group learning behaviors. As the group 
processes are considered the main determinants of the effectiveness of the nursing teams, the 
aim of this research is to empirically evaluate the group learning behaviors as mediators of the 
relationship between the positive and negative stimuli, readiness for group learning and 
psychological safety with the satisfaction with work in group in the meso level of analysis. For 
the appropriate evaluation, it was conceptually redefined stimuli constructs and readiness for 
the group learning and factors: positive and negative stimuli for group learning. Participated in 
the study, 87 nursing teams (nurses, technicians and nursing assistants) with three to twelve 
members. The groups which had values below 4 in the task interdependence scale (1 to 7) were 
excluded from analysis. Later, the data were aggregated at the team level and analyzed using 
structural equation modeling with partial least squares estimation (Partial Least Squares - Path 
Modeling). The results confirmed the prediction: a) of the readiness for group learning in the 
group learning behaviors and, b) of the group learning behaviors and the psychological security 
in satisfaction with the teamwork. The size of the team showed negatively impact on the group 
learning behaviors. The moderating effects of readiness for group learning and psychological 
security in relations between the positive and negative stimuli for learning and group learning 
behaviors have not been confirmed. 
  
 
Keywords: Group learning behaviors. Stimuli for group learning. Readiness for group learning. 
Psychological safety. Satisfaction with the work team. 
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 1  INTRODUÇÃO 

Uma das principais preocupações dos gestores das organizações de saúde é prevenir e 
reduzir os incidentes na assistência ao paciente (ORTEGA, 2010). Mudanças rápidas 
decorrentes de políticas de saúde e exigências do mercado podem colocar os pacientes em risco 
e limitar as equipes de saúde de prestarem serviços de qualidade. No Brasil, o número de 
denúncias de erros médicos cresceu 52,10% em 2011, em relação ao ano anterior (GLOBO, 
2012). Os dados são do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os registros saltaram de 261 para 
397. Em 2012 os casos registrados somaram 254 processos. O número responde aos inquéritos 
de médicos, enfermeiros e auxiliares. Em 2013 e 2014, o CRM (Conselho Regional de 
Medicina) de um único Estado brasileiro (MT) recebeu 385 denúncias de pacientes e familiares 
(GLOBO, 2014). Não foram divulgados os percentuais de erros médicos conforme a natureza, 
tipologia e porte dos hospitais, nem quanto a aderência deles a certificações de qualidade.  

Erros médicos podem ser evitados com a implementação de práticas profissionais mais 
eficazes, utilizando novas tecnologias e melhorando o trabalho em equipe, reduzindo os 
números de ocorrências. Bjork, Toien e Sorensen (2013) afirmaram que o desenvolvimento da 
qualidade e eficiência no tratamento e cuidados em saúde baseia-se principalmente na 
capacidade da equipe de usar, aperfeiçoar e aprender novos conhecimentos e habilidades. 
Poulton e West (1999), Lemieux-Charles e McGuire (2006) identificaram o contexto 
organizacional e processos de grupo como principais determinantes da eficácia das equipes de 
enfermagem. Isto deve justificar o uso crescente de equipes de trabalho na área de cuidados de 
saúde (ORTEGA, 2010).  

Quando um paciente chega ao hospital, a equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem), geralmente, é o primeiro contato. É desta equipe, também, grande 
parte da responsabilidade no cuidado com o doente, enquanto internado, destacando-se por 
serem fundamentais para evitar danos aos pacientes.  

O trabalho em equipe de enfermagem é defendido por programas de saúde, como por 
exemplo, o Programa Brasileiro de Segurança do Paciente (PBSP). O PBSP indica que dois 
enfermeiros deverão olhar se a medicação está correta antes de ser ministrada no paciente. O 
programa considera esta medida básica, que pode minimizar os erros de assistência.  

Dentre as atividades de saúde, as equipes de enfermagem estão interligadas com outras 
equipes de mesma natureza e às equipes de saúde. Inseridos em ambiente com alta carga de 
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trabalho e pressão de tempo, um modelo mental compartilhado é especialmente importante 
como um mecanismo de coordenação para equipes de trabalho (MATHIEU et al., 2000; 
SALAS; SIMS; BURKE, 2005). O modelo mental compartilhado é a cerne da aprendizagem 
em equipe.  

O ambiente de alta carga de trabalho e pressão faz as equipes de enfermagem operarem 
em condições de incerteza exigindo altos níveis de atenção e reflexão sobre os objetivos, 
estratégias e procedimentos de tal modo que eles precisam adaptarem-se rapidamente a novas 
tarefas e demandas no contexto de trabalho (WEST, 1999).  

Por outro lado, já se sabe que equipes de multinacionais e de projetos virtuais sentem-
se mais satisfeitas quando o trabalho em equipe lhes permite adquirir conhecimentos 
(ZELLMER-BRUHN; GIBSON, 2006, ORTEGA, 2010). Adquirir conhecimentos ocorre 
quando a equipe discute métodos de trabalho e possíveis soluções para problemas, refletem e 
corrigem seus erros, ou seja, quando desenvolvem são comportamentos de aprendizagem 
grupal. Comportamentos de aprendizagem grupal podem ser a chave para a adaptação às 
constantes mudanças exigidas das equipes de enfermagem. 

Embora a literatura convencional de aprendizagem dos enfermeiros trate o tema como 
uma variável exclusivamente do nível individual (TIMMERMANS et al., 2011a), os achados 
dos estudos de Ortega (2010), Timmermans et al. (2011a, 2011b, 2013) e Bjork, Toien e 
Sorensen (2013), qualificam a aprendizagem dos enfermeiros no nível da equipe. Mas, há de se 
levar em consideração que estudos sobre aprendizagem em equipes somente emergiram como 
tema de pesquisa explícito na área do comportamento organizacional na década de 90 
(WILSON; GOODMAN; CRONIN, 2007) abrindo oportunidades para conhecer os processos 
de aprendizagem grupal também de enfermeiros. 

Mas foi com o crescente interesse na implantação do trabalho em grupo nas 
organizações que se criou uma necessidade de entender melhor os processos grupais que levam 
à eficácia (ILGEN et al., 2005; KOZLOWSKI; ILGEN, 2006) e, com isso, temos que os 
processos de aprendizagem não pertencem exclusivamente à um nível. Já se sabe que processos 
de aprendizagem grupal estão relacionados, por exemplo, aos níveis individual e organizacional 
(CHAN; PEARSON; ENTREKIN, 2003; BIDO et al., 2010; BIDO et al., 2011). Daí a 
importância de investigações acerca do tema tão pouco explorado até o momento (SESSA et 
al., 2011).  

Reconhecendo isso, teoria e pesquisa em diferentes setores organizacionais têm sido 
dirigidas para obter uma melhor compreensão de como os membros dos grupos aprendem a 
trabalhar em conjunto; como os grupos se tornam entidades de aprendizagem se adaptando e 
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mudando e; qual o impacto dos processos de aprendizagem grupal nos resultados 
(KOZLOWSKI; ILGEN, 2006; SESSA et al., 2011).  

Mas a escolha de trabalhar e aprender em equipe não fica apenas por conta dos membros 
das equipes. Muitos hospitais brasileiros ainda possuem uma estrutura rígida, verticalizada e 
uma administração tradicional (SPAGNOL; FERNANDES, 2004) que são barreiras para a 
aprendizagem das equipes de enfermagem.  Em 2004, Spagnol e Fernandes encontraram na 
literatura, evidências de que os hospitais estavam buscando adaptar seus modelos de gestão de 
acordo com o dinamismo da sociedade para produzir serviços de qualidade em atenção às 
necessidades dos usuários.  

Mudanças adaptativas nos modelos de gestão envolvem a criação de unidades 
autônomas, descentralização do processo decisório, a intensificação da comunicação lateral e o 
fortalecimento do trabalho em equipe. Por isso, hospitais com estruturas mais rígidas e 
centralizadas poderão não fornecer fortes indicadores de trabalho em equipe de enfermagem. 
Já hospitais com estruturas organizacionais descentralizadas poderão oferecer um rico campo 
de conhecimento da aprendizagem destas equipes.  

No âmbito acadêmico, a aprendizagem das equipes de enfermagem precisa ser estudada 
por se tratar de um trabalho que envolve tanto o gerenciamento dos processos orientados para 
a produção de cuidados de enfermagem quanto para a inovação porque os processos modificam-
se para manter o ritmo com as contínuas mudanças nos procedimentos específicos ou nas 
estruturas (RAISCH; BIRKINSHAW, 2008; TIMMERMANS et al. 2011a, 2011b, 2013; 
ORTEGA, 2010).  

Também há uma crescente necessidade de compreender melhor os comportamentos de 
aprendizagem grupal quando se pretende trabalhar com a gestão por equipe em instituições 
hospitalares já que este modelo exige a participação e envolvimento dos profissionais na 
concepção do trabalho coletivo, investindo na mudança da cultura organizacional. 
Comportamentos de aprendizagem grupal são definidos por Edmondson (1999) como um 
processo contínuo de ação e reflexão pela equipe de trabalho.  

Os profissionais da saúde podem aprimorar suas técnicas profissionais desenvolvendo 
comportamentos de aprendizagem grupal e assim, oferecer maior segurança aos pacientes 
assistidos ao prevenir e reduzir os incidentes na assistência.  

O aumento da necessidade de se compreender melhor os comportamentos de 
aprendizagem grupal tem feito muitos estudiosos dedicarem-se ao desenvolvimento de teorias 
e pesquisas que envolvam várias disciplinas como a psicologia, sociologia e pedagogia. 
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Por se tratar de um trabalho tanto de produção quanto de inovação, pode-se reconhecer, 
nas equipes de enfermagem, os comportamentos de aprendizagem grupal que ocorrem por meio 
da ação e reflexão. Elas operam em condições de incerteza, e delas, são exigidos altos níveis 
de atenção e reflexão sobre os objetivos, estratégias e procedimentos e precisam se adaptar 
rapidamente a novas tarefas e demandas no contexto de trabalho (WEST, 1999). A busca pela 
melhoria da qualidade coloca os comportamentos de aprendizagem grupal em evidência. 

No entanto, em fase incipiente, as pesquisas sobre comportamentos de aprendizagem 
grupal, carecem da identificação de seus antecedentes e consequentes para oferecer às 
organizações de saúde, conhecimentos mais consistentes sobre o tema. 

Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) trouxeram importantes contribuições para o 
direcionamento das investigações sobre comportamentos de aprendizagem grupal ao 
identificarem oito comportamentos no qual equipes de aprendizagem podem se envolver (co-
construção de sentido, explorando diferentes perspectivas, análise dos erros, comunicação de 
erros, reflexão sobre os processos, reflexão sobre os resultados, busca de feedback e 
experimentação).  

Um levantamento bibliográfico permitiu constatar que seis anos se passaram e, até o 
momento, conhece-se apenas oito preditores destes comportamentos: função do estresse da 
equipe; os poderes do gestor (de referência e de perícia), os conflitos intragrupais, os 
comportamentos de líderes focados na tarefa e nas pessoas, a estabilidade da equipe e o clima 
para a aprendizagem grupal. Como consequente, o desempenho da equipe também vem se 
mostrando positivamente relacionado aos comportamentos de aprendizagem grupal. 

Pouquíssimas investigações foram encontradas sobre comportamentos de aprendizagem 
das equipes de enfermagem. O estudo de Ortega (2010) foi o pioneiro e revelou altos níveis de 
comportamentos de aprendizagem de equipes de enfermagem espanholas. Há uma necessidade 
emergente de estudar a aprendizagem deste tipo de equipe uma vez que trabalham em situações 
constantes de incerteza e pressões e isso deve influenciar seus comportamentos. 

Estimuladas por pressões e oportunidades, as equipes precisam reconhecer que precisam 
aprender além de precisar de sentirem-se seguras psicologicamente para aprender e mudar. 

Diante de estímulos para a aprendizagem grupal (eventos como pressões e 
oportunidades do ambiente que leva o grupo a aprender), equipes agem, adquirindo informações 
via experimentação, por meio de questionamentos, buscando feedback ou atividades que 
ampliam os limites (EDMONDSON, 1999). Equipes de enfermagem fazem ajustes na maneira 
como os membros trabalham juntos devido à pressões e/ou oportunidades precisando aprender 
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diferentes modos de operação, adquirir novas competências e conhecimentos, e, em seguida, 
usá-los de maneiras diferentes e criativas.  

Já em suas características relativas à reflexão, quando estimulados, as equipes dialogam, 
negociam, constroem, reconstroem e discutem entre si uma vez que estes comportamentos 
podem assim ser classificados devido à sua natureza cognitiva e compartilhada entre os 
membros (EDMONDSON, 1999). Quando pressionadas a mudar suas maneiras de trabalhar e 
adquirirem novas competências e conhecimentos, as equipes de enfermagem podem exercer a 
atividade cognitiva e refletir, a partir dos modelos mentais compartilhados. 

Ainda, é necessário que equipes de enfermagem possuam elevados níveis de prontidão 
para a aprendizagem grupal. Isto é, faz-se importante que estas equipes reconheçam que 
precisam aprender algo para modificar e experimentar novos significados em um trabalho 
colaborativo e rever pressupostos e métodos de trabalho além de olhar para experiências do 
passado ou futuras ações para avaliá-las e aprender com elas.  

Até o momento, não se conhece a influência dos estímulos para a aprendizagem grupal 
e da prontidão para a aprendizagem grupal nos comportamentos de aprendizagem grupal. Sendo 
este estudo, inédito nestas investigações. 

Equipes que possuem elevados graus de segurança psicológica possuem maiores níveis 
de comportamentos de aprendizagem grupal quando estes são caracterizados por questionar, 
buscar feedback, experimentar, refletir sobre resultados e discutir erros (ORTEGA, 2010). Este 
estudo é inédito também, ao conhecer a influência da segurança psicológica da equipe sobre os 
comportamentos de aprendizagem grupal quando estes forem caracterizados por oito fatores 
encontrados por Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) anteriormente descritos. 

O mesmo ocorre em relação à influência dos comportamentos de aprendizagem grupal 
na satisfação das equipes de enfermagem. Satisfação com a equipe de trabalho é considerada 
uma resposta emocional positiva dos membros da equipe frente às experiências com o grupo de 
trabalho (PUENTE-PALACIOS; BORGES-ANDRADE, 2005). Ortega (2010) encontrou 
relações positivas entre os construtos, mas, foi mensurado com apenas cinco comportamentos 
de aprendizagem grupal. Este estudo contribuirá avaliando, originalmente, esta relação 
considerando os oito comportamentos de aprendizagem grupal encontrados por Savelsbergh, 
Heijden e Poell (2009). 

Dada a importância da satisfação com a equipe de trabalho para a melhoria contínua da 
qualidade dos serviços prestados pelas equipes de enfermagem e para a redução da rotatividade, 
este estudo, investigou, ainda, a relação entre a segurança psicológica das equipes de 
enfermagem e a satisfação com a equipe de trabalho. 
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Tratando da questão conceitual dos construtos apresentados, estímulos para a 
aprendizagem grupal foram definidos por London e Sessa (2006, p.555) como “algo que ocorre, 
fora ou dentro da equipe, que perturba o status quo da equipe de tal forma que a equipe não 
pode continuar trabalhando sem alterar de alguma forma”. No entanto, esta definição pode ser 
considerada carente de uma melhor especificação além de ser direcionada para mudança 
(resultado), necessitando de revisão da definição conceitual, realizada neste estudo. Esta é a 
primeira contribuição conceitual deste estudo. 

 Até então, não foram oferecidas à literatura, definições conceituais para os dois fatores 
do construto “estímulos para a aprendizagem grupal” revelados na pesquisa empírica de Sessa 
et al. (2011).  Este estudo, definiu originalmente, os estímulos positivos e negativos para a 
aprendizagem grupal. Esta é a segunda contribuição conceitual deste estudo. 

Prontidão para a aprendizagem grupal foi definida na literatura como o “grau em que as 
equipes reconhecem que precisam mudar e aprender alguma coisa, a fim de realizar o seu 
trabalho e realmente tomar uma decisão para tomar algum tipo de ação” (SESSA; LONDON, 
2008b, p.556). Nesta visão, a definição de “prontidão para a aprendizagem grupal”, envolveu 
tanto “prontidão para a aprendizagem” quanto a “prontidão para mudança”.   

Como “prontidão para mudança” difere-se da “prontidão para a aprendizagem” no nível 
individual, não podem ser colocadas como partes de um mesmo construto, ainda que no nível 
grupal. Este trabalho, redefiniu mais este construto: “prontidão para a aprendizagem grupal” a 
fim de que possa ser avaliado adequadamente e oferecer resultados confiáveis à pergunta de 
pesquisa. Esta é a terceira contribuição conceitual que este trabalho oferece.  

Além disso, no estudo de Sessa et al. (2011) “prontidão para a aprendizagem grupal” foi 
mensurada equivocadamente por seu preditor, a saber, “orientação da aprendizagem para a 
meta” que é a representação da natureza dos desejos e reações de um indivíduo, equipe ou 
organização em um contexto de aprendizagem ou desempenho (PORTER, 2008). Conforme 
Sekaran (2013, p.206-207), “tão importante quanto entender o que é operacionalização, é 
igualmente importante lembrar o que não é. Uma operacionalização não descreve os correlatos 
de um conceito”. A “orientação da aprendizagem para a meta” não pode ser uma dimensão para 
a “prontidão para a aprendizagem grupal” mesmo que uma pessoa orientada para a 
aprendizagem esteja pronta para aprender. Assim, “prontidão para a aprendizagem grupal” e 
“orientação da aprendizagem para a meta” podem ser altamente correlacionadas, mas não se 
pode medir o nível da prontidão de um grupo pela orientação dele. A prontidão pode ter sido 
possível como uma consequência da orientação da aprendizagem para a meta, mas não são as 
mesmas coisas. 
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Ainda, “prontidão para a aprendizagem grupal” foi medida por apenas dois itens e no 
nível individual, não satisfazendo o mínimo de assertivas para oferecer segurança aos resultados 
(confiabilidade e validade de conteúdo) e ao critério do nível grupal, conforme o modelo teórico 
de estudo. Hair et al. (2005) indicam, o número mínimo de três itens para mensurar um fator ou 
conceito, tendo em vista uma confiabilidade aceitável e DeVellis (2003) para a validade de 
conteúdo. 

Diante disso, a avaliação do modelo de estudo oferecendo definições conceituais para 
os fatores do construto “estímulos para a aprendizagem”, novas definições para “estímulos para 
a aprendizagem grupal” e “prontidão para a aprendizagem grupal” e, ainda, aferindo os 
construtos com instrumentos confiáveis do ponto de vista metodológico, revelam resultados 
mais seguros, que são outras contribuições da presente pesquisa do ponto de vista acadêmico. 

Conhecer os antecedentes e consequentes dos comportamentos de aprendizagem grupal 
é importante para a gestão de recursos humanos das organizações de saúde porque há um 
crescente interesse para implementação de trabalho por equipes, nestes locais (SPAGNOL; 
FERNANDES, 2004).  

O conhecimento dos gestores de instituições hospitalares de que existem diferentes tipos 
de comportamentos no qual as equipes de enfermagem podem expressar e que estes são 
estimulados a ocorrer de forma diferente e, ainda, influenciados pela prontidão para a 
aprendizagem grupal e pela segurança psicológica, poderão ajudar no entendimento dos 
diferentes níveis de satisfação das equipes de enfermagem além de estimular a aprendizagem 
em grupo.    

Ainda, com estes conhecimentos, os gestores de instituições hospitalares podem 
direcionar investimentos em treinamentos específicos que poderão melhorar a qualidade dos 
serviços prestados, reduzir os erros cometidos e a rotatividade dos membros das equipes de 
enfermagem.  

Com isso, as equipes de enfermagem podem se beneficiar dos treinamentos a elas 
dirigidos que facilitem o trabalho coletivo, desenvolvam o reconhecimento da necessidade de 
aprender, provoquem segurança ao assumir riscos interpessoais, ação e reflexão para, assim, 
reduzir os erros de procedimentos  na assistência ao pacientes, uma vez que aumentam a 
qualidade dos serviços por elas prestados e a satisfação com a equipe de trabalho. Daí a 
relevância em se investir em pesquisas sobre o tema. 
 Assim, a questão central a ser respondida neste trabalho é: “Como os comportamentos 
de aprendizagem grupal, os estímulos e a prontidão para a aprendizagem e a segurança 
psicológica se relacionam com a satisfação com a equipe de trabalho?”. 
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Como objetivo de pesquisa, tem-se: “A valiar empiricamente os comportamentos de 
aprendizagem grupal como mediadores das relações entre os estímulos positivos e negativos, 
da prontidão para a aprendizagem e da segurança psicológica com a satisfação das equipes de 
trabalho elevadas ao nível meso de análise”. 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos, a partir do objetivo geral: 
 

 Levantamento bibliográfico com a intenção de identificar antecedentes e 
consequentes dos comportamentos de aprendizagem grupal; 

 Redefinição conceitual dos construtos: “estímulos para a aprendizagem grupal” 
e “prontidão para a aprendizagem grupal”; 

 Definição conceitual dos fatores de estímulos para a aprendizagem grupal: 
estímulos positivos e negativos; 

 Proposição de um modelo de um modelo para avaliar os antecedentes e 
consequentes dos comportamentos de aprendizagem grupal; 

 Elaboração da medida para os estímulos para a aprendizagem grupal e prontidão 
para a aprendizagem grupal; 

 Adaptação cultural e semântica da medida de segurança psicológica; 
 Adaptação para o contexto de estudo das medidas de satisfação com as equipes 

de trabalho e interdependência de tarefas; 
 Avaliação das medidas obtidas quanto à validade convergente e discriminante 

dos itens; 
 Mensuração dos níveis dos estímulos positivo, negativos e a prontidão para a 

aprendizagem grupal, a segurança psicológica, os comportamentos da 
aprendizagem grupal e a satisfação no nível das equipes; 

 Avaliação das relações entre os estímulos positivos, negativos e a prontidão para 
a aprendizagem grupal, a segurança psicológica, os comportamentos da 
aprendizagem grupal, e a relação dos comportamentos da aprendizagem grupal 
e da segurança psicológica com a satisfação das equipes levando em 
consideração as variáveis de controle: tamanho da equipe e hospital; 

 Avaliação do efeito moderador da prontidão para a aprendizagem grupal e da 
segurança psicológica na relação entre os estímulos para a aprendizagem grupal 
e os comportamentos de aprendizagem grupal das equipes. 
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No capítulo um foi apresentada a introdução com o contexto a pesquisa, os objetivos 
de investigação, a questão de pesquisa e a justificativa. O capítulo dois apresenta o referencial 
teórico que embasará a pesquisa. No capítulo três estão o modelo conceitual que norteará a 
pesquisa e as hipóteses da pesquisa a serem analisadas. A metodologia está apresentada no 
capítulo quatro. No capítulo cinco serão apresentados os resultados, no capítulo seis a 
discussão dos resultados e finalmente, no capítulo sete as considerações finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Com a finalidade de conhecer o campo de estudo dos comportamentos de aprendizagem 

grupal de forma abrangente para gerar hipóteses sobre seus antecedentes e consequentes, serão 
discutidos neste capítulo, a composição de equipes de trabalho a partir do modelo mental 
compartilhado, a necessidade da interdependência de tarefas como atributo de equipes de 
trabalho, os comportamentos de aprendizagem grupal vistos como processos, os estímulos e a 
prontidão para a aprendizagem grupal, a segurança psicológica e a satisfação com a equipe de 
trabalho.  
  
2.1      Grupos e o modelo mental compartilhado 

Um grupo ou equipe são “unidades compostas por dois ou mais indivíduos, os quais 
desempenham tarefas interdependentes relevantes para a organização, compartilham um ou 
mais objetivos comuns, mantêm e gerenciam suas fronteiras e estão inseridos em um contexto 
organizacional mais amplo que os define (ou delimita) e influencia suas trocas com outras 
unidades” (FIORE; SALAS; CANNON-BOWERS, 2001, p.310; SALAS et al., 1992). Usados 
como sinônimos na literatura sobre aprendizagem grupal, os termos “grupo” e “equipe” não 
foram distinguidos na sua natureza e, não se pretende fazê-lo, neste trabalho. 

Diferentes tipos de grupos são empregados, muitas vezes, em organizações como: 
grupos de trabalho, equipes, grupos de projetos, grupos de desenvolvimento, grupos de 
gerenciamento e equipes de trabalho (SESSA et al., 2011). 

Em um grupo, os membros têm objetivos comuns, se sentem conectados com o grupo, 
e reconhecem os outros como membros. Grupos variam em objetivos, tamanho, composição, 
estrutura, tarefas, resultados e métodos de avaliação de resultados (COHEN; BAILEY, 1997; 
DEVINE, 2002; PINA; MARTINEZ; MARTINEZ, 2008). 

No entanto, no contexto organizacional, muitas vezes, as pessoas dizem que são uma 
equipe, mas continuarão a ser geridos como indivíduos; eles não interagem e não têm objetivos 
mútuos (SESSA; LONDON, 2006). Para que haja benefícios do trabalho em equipe exige 
realmente um trabalho como uma equipe.  

Indivíduos são inteiros por si mesmos que fazem parte de outras totalidades (equipes ou 
grupos). Fisiologicamente, o indivíduo é um todo, enquanto sociologicamente faz parte. 
Psicologicamente, dois são um todo e uma parte ao mesmo tempo (ou mesmo uma parte em 
vários casos, como uma pessoa pode fazer parte de um grupo de trabalho). Individualmente, as 
pessoas são dotadas de consciência reflexiva e as equipes também podem assim serem.  
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Em uma perspectiva cognitivista, os grupos podem refletir a partir de modelos mentais 
compartilhados e terem comportamentos coletivos de aprendizagem que resultem em uma 
mudança no coletivo como um todo ao construírem uma visão compartilhada do contexto em 
que se inserem (GARAVAN; MCCARTHY, 2008). 

Em nível individual, de acordo com a perspectiva cognitivista, bem como na teoria S-
O-R, a interação do indivíduo com seu ambiente (S=estímulo) resultaria em processos mentais 
ou na aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes (O=organismo) que seriam 
futuramente evidenciados por meio de alguma mudança em seu comportamento (R=resposta) 
(ABBAD; BORGES-ANDRADE, 2004).  

Seria um erro considerar que a reflexão ocorra fora das pessoas. Da mesma forma, 
Pantoja (2004, p.21) afirma em relação à aprendizagem grupal: “seria temerário supor que a 
aprendizagem, tal como concebida pela teoria S-O-R, pudesse ocorrer fora ‟das pessoas”. 
Segundo a autora, no modelo cognitivista, o organismo (O) diz respeito à equipe como um todo, 
(S) estímulos do ambiente em que os grupos estão inseridos e (R) modelos mentais 
compartilhados. 

Na visão compartilhada, a interação entre os indivíduos da equipe envolve negociação, 
reflexão coletiva e reconstrução cognitiva de suposições-chave (GARAVAN; MCCARTHY, 
2008), processos eminentemente coletivos, que trazem implícita a necessidade de interação e 
coordenação entre os envolvidos, diferentemente do que pode ocorrer na aprendizagem em 
nível individual. Este trabalho toma como referência uma visão cognitivista dos processos 
coletivos de aprendizagem. 

Uma questão importante para um grupo é sua delimitação e a permeabilidade que é a 
facilidade com que as pessoas e os recursos entram e saem do grupo (ARROW; MCGRATH; 
BERDAHL, 2000). A abertura permite que os processos de aprendizagem grupal sejam 
colocados em movimento. 

Nem sempre as equipes estão empenhadas nas relações entre os membros. As equipes 
temporárias, por exemplo, podem preocupar-se mais com as saídas e menos com as relações 
entre os membros que trabalham para o longo prazo (DRUSKAT; KAYES, 2000).  

Mas muitas organizações mudaram suas estruturas de tal forma que as equipes, ao invés 
de indivíduos, são os “blocos básicos” de organizações embora a ênfase esteja no resultado do 
trabalho (SESSA; LONDON, 2006). E é esperado do grupo, que faça um trabalho de qualidade, 
em tempo hábil e no orçamento. Pouca ou nenhuma atenção é colocada sobre o processo pelo 
qual a equipe atinge os seus objetivos. As equipes podem se comportar de uma forma que 
facilita suas metas de qualidade e eficiência nos processos de trabalho e refletir sobre as ações 
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tomadas. Mas isso pode não ocorrer se a equipe está ocupada ou, acostumada à rotina 
(GERSICK; HACKMAN, 1990) e não se responsabilizarem pela forma como atingem os seus 
objetivos (DRUSKAT; KAYES, 2000). 

Assim, a importância da aprendizagem aumenta, muitas vezes, apenas quando o grupo 
não é capaz de realizar o objetivo. Isto quer dizer que o interesse na aprendizagem grupal surge 
a partir da busca da eficácia das equipes. No entanto, pouco se sabe sobre os comportamentos 
aprendizagem grupal estimulados pelo ambiente no qual estão inseridos. 

A organização pode estimular os indivíduos ou grupos com políticas imponentes, novas 
metas e estratégias para alcançá-las. Os indivíduos podem formular ideias para o aprendizado 
e incentivar outras pessoas a se juntar a eles para efetuar uma mudança. No entanto, Chan, 
Pearson e Entrekin (2003), Bido et al. (2010) e Bido et al. (2011) encontraram resultados que 
colocam a aprendizagem grupal como ponto central da aprendizagem nas organizações. Diante 
dos resultados é preciso reconhecer que a aprendizagem em equipe é a “chave” para ligar a 
aprendizagem individual à aprendizagem organizacional e, consequentemente, o aumento da 
eficácia da organização.  

Aliás, as contribuições entre os níveis individual, de grupo e organizacional de 
aprendizagem ocorrem de várias maneiras. Tendo o nível grupal como foco, por exemplo, tem-
se, segundo Sessa e London (2006):  

 
a) Do individual para o grupo: 
• os membros do grupo podem ter experiências e conhecimentos de outras pessoas 

para ajudá-los a entender que podem contribuir para os diferentes elementos da tarefa do grupo. 
Isto leva a padrões de comportamento que se enredam em operações de grupo, isto é, “como 
fazem as coisas"; 

• novos membros do grupo podem perturbar as rotinas e levar a novas maneiras 
de realizar as tarefas; 

• indivíduos motivados podem energizar o grupo; 
• padrões de trabalho dos indivíduos e preferências afetam a forma como eles 

interagem com os outros. 
 
b) Do grupo para indivíduo: 
• os membros do grupo ensinam outros; 
• os membros do grupo lançam ideias; 
• os membros do grupo inspiram/motivam uns aos outros; 
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• os membros do grupo podem ser modelos para a aprendizagem. 
 
c) Do grupo para organização: 
• percepções intergrupos, relações de trabalho e padrões de comunicação afetam 

a eficácia da organização (por exemplo, conflitos intergrupais afetam o desempenho 
organizacional); 

• o espírito de equipe, amizade e sentimento interpessoal afetam o clima 
organizacional (sentimentos sobre a organização). 

 
d) Da organização para grupo: 
• a organização cria grupos de trabalho permanentes ou temporários;  
• a organização estabelece funções dentro e fora das estruturas e hierarquias; 
• a cultura organizacional (características da organização que afetam os padrões e 

relações de trabalho) afeta a cultura da equipe, bem como sentimentos individuais e a satisfação 
no trabalho. 

 
Mas, além do fluxo de alimentação da aprendizagem entre os níveis (individual, grupal 

e organizacional) é necessário olhar para a capacidade de aprendizagem de um grupo. Conforme 
Wheelan (1994) um grupo progride até à maturidade a partir de uma sucessão ordenada, ou 
seja, seguindo uma sequência pré-definida dos seguintes estágios de desenvolvimento: 

 
1. Dependência e inclusão: Inicialmente os membros do grupo se sentem ansiosos e 

incertos; eles são educados e hesitantes. O líder está focado e muitas vezes, na defensiva. (Esta 
etapa é também conhecida como “formação”); 

 
2. Dependência do líder e luta: Os membros do grupo começam a sentir que a 

dependência de seu líder é frustrante, e eles tentam ficar independentes do líder. Os membros 
podem constituir coligações de interesse e podem ocorrer conflitos entre as coligações. (Esta 
fase também é conhecida como “conflito e tensão”); 

 
3. Confiança e estrutura: Os conflitos são resolvidos, uma coesão é desenvolvida e os 

membros tornam-se mais confiantes em serem aceitos pelos outros membros do grupo. Como 
resultado, os membros da equipe se comunicam mais livremente. Além disso, eles começam a 
se concentrar mais diretamente na tarefa. Eles se envolvem em negociações maduras sobre as 
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metas da equipe e seus papéis individuais. Alguns membros renegociam seus papéis que 
inicialmente surgiram durante a primeira etapa, mas claramente não estavam funcionando (Esta 
etapa é também conhecida como “normatização”); 

 
4. Engajamento: O trabalho do grupo começa a sério. Metas e estruturas foram criadas 

e o grupo agora trabalha de forma mais eficaz em relação aos seus objetivos (Esta fase também 
é conhecida como “desempenho”). 

 
5. Fim de jogo: Membros da equipe avaliam o seu trabalho, dão feedback uns aos 

outros, e declaram seus sentimentos sobre si e o desempenho do grupo. Se o grupo está em 
curso, isso pode ocorrer como uma revisão anual ou trimestral ou depois que o grupo alcançou 
um marco histórico, por exemplo, realizar um objetivo importante (Esta fase também é 
conhecida como “adiar”). 

 
O ritmo a que esses estágios se desdobram e o tempo necessário para cada etapa, irá 

variar de grupo para grupo. Alguns grupos de curto prazo podem não ser capazes de prosseguir 
através de cada estágio. Alguns grupos vão demorar mais tempo para as fases iniciais e, então, 
agem rapidamente. Outros irão percorrer os estágios iniciais rapidamente, mas demoram mais 
tempo para realizar sua tarefa, talvez porque não dedicam energia suficiente para estabelecer a 
confiança e estrutura.  

Os líderes do grupo e facilitadores que entendem essas etapas podem reconhecer a sua 
ocorrência e concentrar o grupo em cada um deles, garantindo que o grupo não seja prematuro. 
Isto inclui assegurar que o grupo conclui seu trabalho com um final adequado, com feedback 
para membros individuais do grupo e da equipe como um todo e um reconhecimento do grau 
da equipe de sucesso. Isso irá ajudar os membros a sentirem uma sensação de realização e 
aumentarem a sua prontidão e disposição para servir em outras equipes (SESSA; LONDON, 
2006). Os grupos precisam aprender coisas diferentes em diferentes fases do seu 
desenvolvimento. 

Além dos estágios de desenvolvimento dos grupos, outras variáveis aumentam ou 
diminuem o aprendizado em grupo. Como já dito, embora os indivíduos sejam sistemas em si 
mesmos, eles são partes de grupos. Assim, as características individuais podem influenciar a 
aprendizagem em grupo. Sessa e London (2006) consideraram a capacidade cognitiva e 
características de personalidade, antecedentes funcionais (distribuição da história de trabalho 
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de um membro da equipe), a motivação para ingressar na equipe e orientação para fazer parte 
dela e ver-se como um membro como potenciais influenciadores da aprendizagem grupal. 

Como características da equipe que podem influenciar a aprendizagem grupal, Sessa e 
London (2006) distinguiram: o tipo de equipe, a estrutura de equipe (dinâmica de poder), a sua 
composição (diversidade demográfica dos membros, habilidades e funções), a familiaridade 
social dos membros (na medida em que os membros da equipe conhecem um ao outro), 
dinâmicas do grupo (como a gestão de conflitos), orientação de aprendizagem e as condições 
situacionais (como estrutura de recompensa e do grau em que a cultura organizacional suporta 
o trabalho em equipe). 
 O contexto organizacional também é destaque nas pesquisas sobre aprendizagem grupal 
para Guzzo e Shea (1992). Em seus estudos, os autores apontam a interdependência das tarefas 
como variável oriunda do cenário no qual as equipes estão inseridas e também influenciam o 
desempenho da equipe. Daí a importância de se conhecer, também, a efetiva dependênciade 
tarefas dos membros de um grupo, em pesquisas sobre aprendizagem grupal.    

 
 
2.2      Interdependência de tarefas  

Até 1992, conforme Guzzo e Shea (1992), a gestão de mais de 80% das organizações 
norte americanas com mais de cem funcionários incluía algum tipo de equipe. No Brasil, o 
número de empresas que fazem uso sistemático de tais unidades parece aumentar, embora 
faltem dados que possam revelar o cenário deste tipo de gestão. Com o desenvolvimento de 
estudos sobre gestão estratégica, mais atenção tem se dado aos processos grupais e a 
investigação de antecedentes e consequentes da efetividade das equipes (KOZLOWSKI; 
ILGEN, 2006).   

Para Guzzo e Shea (1992) a efetividade de uma equipe poderá ser mais bem conhecida 
quando avaliada a dependência dos membros em relação às tarefas e os resultados além da 
potência do grupo.  

Interdependência de tarefas refere-se à necessidade de realização do trabalho em 
conjunto, por parte dos membros da equipe, para atingir a meta estabelecida (GUZZO; SHEA, 
1992). Um exemplo tem-se quando, em uma linha de montagem, é imprescindível que um 
membro da equipe faça a sua parte. Isto porque há uma grande interdependência de tarefas entre 
esses profissionais, e o trabalho em questão exige a participação conjunta dos membros. 
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Na literatura, é usual distinguir a interdependência de tarefas da interdependência de 
resultados. Enquanto a interdependência de tarefas implica na execução e finalização de uma 
tarefa com a dependência, esforço e competências de mais que um profissional (WAGEMAN; 
BAKER, 1997), a interdependência dos resultados implica que os profissionais percebam os 
objetivos e as recompensas como sendo dependentes não só dele próprio, mas também dos 
demais elementos da equipe (VAN DER VEGT; EMANS; VLIERT, 1999). A existência de 
resultados interdependentes não implica, ainda assim, que os membros trabalhem todos juntos, 
apenas significa que têm uma meta a atingir em conjunto (MITCHELL; SILVER, 1990). 
Interdependência de resultados e de tarefas são facilitadores para o desenvolvimento da gestão 
por equipes (SAAVEDRA; EARLEY; VAN DYNE, 1993).  

Na tentativa de verificar o impacto do sistema de recompensas, Wageman e Baker 
(1997) avaliaram a relação entre a interdependência de tarefas e resultados. Os autores 
concluíram que é o nível de interdependência projetado para as tarefas que controlam a variação 
dos níveis de cooperação entre os membros da equipe independentemente da condição de 
recompensa.  

Ayupp e Kong (2010) encontraram uma relação entre a interdependência de tarefas e 
auto eficácia elevada. Trabalhadores com uma percepção elevada de auto eficácia definem 
objetivos mais desafiadores e, dada a confiança nas suas capacidades, vão sempre esforçar-se 
por ultrapassar desafios.    

No entanto, elevados níveis de interdependência retiram a possibilidade do profissional 
de ter autonomia na execução das suas tarefas (WAGEMAN, 1995). E, níveis reduzidos de 
interdependência anulam a interação entre os pares, diminuindo as condições de aprendizagem 
entre os mesmos (WAGEMAN, 1995).   

Os estudos sobre aprendizagem grupal têm suas raízes nos estudos sobre efetividade de 
equipes, conforme Edmondson, Dillon e Roloff (2007). Reconhecida por empregar o modelo 
sistêmico (entrada-processo-saída), a efetividade das equipes parte da visão de que os processos 
de interação no grupo mediam o relacionamento entre entradas (contexto, estrutura, composição 
da equipe) e saídas (qualidade, inovação, desempenho). Foi com base nesse modelo que 
pesquisadores começaram a investigar a aprendizagem em equipes em seus ambientes naturais.  

Nesta visão, Van der Bossche et al. (2006) encontrou que interdependência de tarefas e 
resultados predisseram de modo significativo a aprendizagem de equipes. A amostra foi 
composta com estudantes de um curso de negócios internacionais, dispostos em 75 equipes 
temporárias às quais eram designadas tarefas.  
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Em uma amostra de 89 equipes de enfermagem, Ortega (2010) encontrou que a 
interdependência de tarefas aumenta a potência do grupo e os comportamentos de aprendizagem 
grupal. No estudo, a média das respostas das equipes de enfermagem para interdependência de 
tarefas ficou próxima ao ponto médio da escala, revelando que os respondentes concordaram 
que suas tarefas são interdependentes.  

Mas parece não ser um hábito dos pesquisadores em aprendizagem grupal investigar a 
interdependência de tarefas ou qualquer outra variável como critério de inclusão das equipes 
nos estudos como fizeram Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) na pesquisa com 19 equipes do 
setor bancário. A avaliação da interdependência de tarefas em estudos sobre aprendizagem 
grupal é importante porque revela como os membros da equipe percebem a dependência entre 
si. Em seu estudo, Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) encontrou elevada média de 
interdependência de tarefas, mas as equipes que “não concordassem” que havia essa 
interdependência, foram retiradas do estudo.  

 
 
2.3     Processos de aprendizagem grupal 

Conforme Popova-Nowak e Cseh (2015), o paradigma funcionalista é dominante nos 
estudos organizacionais e de aprendizagem organizacional. Ele baseia-se na ontologia do ser 
que conceitua a realidade como externa e objetiva e fenômenos como “fundamentalmente 
reais”, “discretos e estáticos”, conforme resumido por Chia (1995). Em busca do consenso, a 
epistemologia funcionalista se esforça para obter o conhecimento que espelha a realidade e é 
livre de valores, válido e confiável, e pode explicar e prever o comportamento individual e 
coletivo (DEETZ, 1996; DONALDSON, 2003b; GERGEN; THATCHENKERY, 1996; 
REED, 1997). Estudos funcionalistas assumem o determinismo das influências ambientais 
sobre as organizações em termos de acesso a recursos e impondo mudanças em suas estruturas 
(ALDRICH, 1992; DONALDSON, 2003a). 

As três principais abordagens funcionalistas para aprendizagem organizacional são: 
comportamental, cognitiva e a abordagem baseada em Parsons (1951) que é a teoria da ação 
social. A abordagem comportamental considera a aprendizagem organizacional uma 
adaptação à mudança no ambiente externo através de mudanças nos comportamentos 
organizacionais (LANT; MEZIAS, 1992, LEVINTHAL; MARCH, 1993).  

A abordagem cognitiva vê organizações como processamento de informação aberto e 
como sistemas interpretativos que têm cognições e memórias para que a aprendizagem 
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organizacional envolva o desenvolvimento de representações precisas do mundo externo e 
mude as estruturas do seu conhecimento (ARGYRIS; SCHÖN, 1978, 1996; DAFT; WEICK, 
1984; MAGALHÃES, 1998; WALSH; UNGSON, 1991).  

A abordagem baseada na teoria da ação social considera a aprendizagem 
organizacional como um sistema de atividades que traz informações à organização, interpreta, 
divulga e armazena-o. Como resultado, as organizações aumentam a sua capacidade adaptativa 
(CASEY, 2005, SCHWANDT; MARQUARDT, 2000). 

Ainda, o paradigma funcionalista considera os indivíduos como agentes fundamentais 
na coleta, interpretação, divulgação, armazenamento e recuperação de informações dentro das 
organizações mas assumem que a aprendizagem no nível individual de análise agrega ao nível 
coletivo (POPOVA-NOWAK; CSEH, 2015).  

Este trabalho situa-se na abordagem cognitiva ao ver os grupos como um modelo de 
processamento de informação aberto, que têm cognições e memórias para que ocorra a 
aprendizagem grupal.  

O modelo clássico de processamento de informações busca conhecer a eficácia do grupo 
a partir de “Entrada - Processo – Saída” (E-P-S), que evoluiu ao longo do tempo. Este modelo 
identifica o fundo e processos-chave que conduzem a eficácia do grupo (COHEN; BAILEY, 
1997, GIL; RICO; SÁNCHEZ-MANZANARES, 2008; ILGEN et al., 2005). Entradas 
referem-se aos fatores que facilitam ou dificultam as interações dos membros da equipe 
(MATHIEU et al., 2008). Elas incluem características individuais dos membros da equipe e 
fatores ao nível do grupo e organizacionais. 

Os processos consistem em um conjunto de mecanismos psicossociais que permitem 
que os membros da equipe combinem recursos disponíveis para executar o trabalho atribuído 
pela organização, tais como comunicação, de decisão ou de gestão de conflitos. Estes processos 
permitem transformar insumos em produtos (GIL; RICO; SÁNCHEZ-MANZANARES, 2008). 

As saídas descrevem os resultados alcançados pela equipe e são baseados em critérios 
diferentes para avaliar a eficácia do grupo. 

Neste estudo, as variáveis antecedentes (estímulos para a aprendizagem grupal, 
prontidão para a aprendizagem grupal e segurança psicológica) são consideradas “entrada” 
tendo em vista o modelo E-P-R, comportamentos de aprendizagem grupal, “processos” e a 
variável consequente (satisfação com a equipe de trabalho) como “resultados”. 

Muitos autores adotaram o modelo E-P-S para analisar a aprendizagem em equipe como 
um processo (p.ex: ORTEGA, 2010, que avaliou variáveis contextuais de equipes de 
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enfermagem como entradas, comportamentos de aprendizagem grupal como processos e 
eficácia das equipes como saídas). 

Apesar de estudiosos terem apontado as equipes como as unidades de aprendizagem 
mais importantes nas organizações (LEONARD-BARTON, 1992; SENGE, 1990), apenas nas 
duas últimas décadas publicações relevantes têm colocado tais unidades no centro dos estudos 
sobre aprendizagem (p.ex, BRESMAN, 2006; EDMONDSON, 1999; KASL; MARSICK; 
DECHANT, 1997; SAVELSBERGH; HEIJDEN; POELL, 2009, VAN DER VEGT; 
BUNDERSON, 2005, VAN OFFENBEEK, 2001). 

Abordada de diferentes formas, a aprendizagem grupal tem sido estudada a partir de três 
diferentes perspectivas, conforme Edmondson, Dillon e Roloff (2007) influenciadas por áreas 
de conhecimento como a educação, educação de adultos, gestão de pessoas e psicologia.  

Na primeira perspectiva, o aprendizado em equipe tem como foco a melhoria dos 
resultados de desempenho da equipe e se baseia em pesquisas sobre curvas de aprendizagem. 
Nela, a aprendizagem é considerada como a própria melhoria do desempenho e não como 
mediadora dele. 

Na segunda perspectiva, a aprendizagem em equipe está voltada à investigação de 
como os membros aprendem a executar tarefas interdependentes. Mais especificamente, 
investiga como os membros das equipes coordenam seus conhecimentos e ações para realizar 
tarefas interdependentes. Sua origem está nos experimentos realizados em laboratórios em 
geral, com alunos universitários que são dispostos em equipes para as quais são atribuídas 
tarefas sob diferentes situações experimentais. Os resultados indicam que modos coordenados 
de armazenar conhecimentos em nível grupal contribuem para o domínio de novas tarefas pela 
equipe e que o desenvolvimento de modelos mentais compartilhados é um aspecto essencial do 
processo de aprendizagem. 

Já na terceira perspectiva, são enfatizados os processos de aprendizagem em equipes 
e baseia-se fortemente em métodos desenvolvido nas pesquisas sobre efetividade sendo ainda, 
um tópico do comportamento organizacional. Nela, os pesquisadores procuram verificar o 
processo grupal em si ao invés de se basearem em resultados como, por exemplo, melhoria do 
desempenho. A aprendizagem é definida numa perspectiva cognitivista, mas também se 
pressupõem que ela é de natureza grupal. Estes comportamentos, de natureza cognitiva, têm 
caráter coletivo e estão associados à construção de cognições compartilhadas entre os membros 
(VAN KNIPPENBERG; SCHIPPERS, 2007). 
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Apesar das perspectivas de estudo identificadas por Edmondson, Dillon e Roloff (2007) 
se sobreporem e não serem mutuamente excludentes, as três correntes têm se mantido separadas 
ao longo do desenvolvimento da pesquisa sobre aprendizagem no nível grupal.   

Um exemplo de sobreposição destas perspectivas, são os estudos de Sessa e London 
(2006, 2008a, 2008b) e Sessa et al. (2011). Para Sessa e London (2006), a aprendizagem grupal 
é regularmente e propositadamente a aquisição de conhecimentos e competências cada vez mais 
profundas e amplas, e aplicação a novos comportamentos (SESSA; LONDON, 2006). Devido 
à definição, os autores se posicionam na terceira tradição.  

Mas, suas raízes estão nos estudos sobre as curvas de aprendizagem. Sessa e London  
(2006, 2008a, 2008b) e Sessa et al. (2011) defendem três processos de aprendizagem: 
adaptativos, generativos e transformadores que possuem as características da primeira tradição 
por possuírem foco tanto na aprendizagem, quanto na mudança (resultado). Para haver 
aprendizagem adaptativa, é necessário que a equipe aprenda e se adapte e, para haver 
aprendizagem generativa, é necessário aprender e realizar mudanças incrementais. Da mesma 
forma, a equipe aprende transformativamente quando, além de aprender, realiza transformações 
nos padrões de funcionamento. 

 Para reafirmar que a teoria de Sessa e London (2006) não pertencem à terceira tradição 
de estudos, os processos de aprendizagem grupal carecem de cerne cognitivista conforme as 
características da tradição. Para complicar ainda mais, no estudo de 2011, Sessa e London 
testam o modelo de estudo sobre processos de aprendizagem grupal com alunos universitários 
que são dispostos em equipes para as quais são atribuídas tarefas sob diferentes situações 
experimentais. Esta é uma característica da segunda perspectiva. 

Este trabalho segue a linha de pensamento da terceira perspectiva de estudos de 
aprendizagem grupal. Devido à influência da aprendizagem organizacional, os estudos desta 
perspectiva tendem a compreender a aprendizagem em equipe como um meio para se alcançar 
o nível macro (p.ex., EDMONDSON, 1999; SENGE, 1990).  

Estudos desta natureza são, tipicamente, realizados em campo, com grupos sendo 
investigados em seus ambientes naturais. Ao investigar um ambiente natural de equipes é 
possível desenvolver insights sobre o contexto organizacional o que não seria possível de se 
alcançar por meio de experimentos realizados em laboratório.  

Processos de aprendizagem requerem a avaliação dos componentes como ação e 
reflexão (BRESMAN, 2005; EDMONDSON, 1999; KASL; MARSICK; DECHANT, 1997). 
Além disso, é mais adequado visualizar processos de aprendizagem como um fenômeno 
socialmente vinculado e associado ao contexto (KOZLOWSKI; ILGEN, 2006). 
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Bresman (2005) situou a conceituação de aprendizagem grupal como processo no 
trabalho do filósofo John Dewey. Dewey (1979) descreveu a aprendizagem como um processo 
interativo que envolve o planejamento, a execução, a reflexão e a modificação de ações. Este 
posicionamento contraria a tendência humana expressa em abordagens behavioristas nas quais, 
a aprendizagem é compreendida como comportamentos automáticos ou habituais. 

Ainda assim, a aprendizagem grupal compreendida como um processo, tem sido 
definida diferentemente na literatura sobre o tema. Das dezessete definições localizadas, sete 
autores (KASL; MARSICK; DECHANT, 1997; EDMONDSON, 2002; TJOSVOLD; TANG; 
WEST, 2004; KAYES; KAYES; KOLB, 2005; GARAVAN; MCCARTTHY, 2008; BRESÓ 
et al., 2008; KNAPP, 2010) denominam o construto como “aprendizagem em equipes”. Três 
autores referem-se à AG como “comportamentos de aprendizagem em equipes” 
(EDMONDSON, 1999; GIBSON; VERMEULEN, 2003; VAN DER VEGT; BUNDERSON, 
2005). E os demais autores, abordam o tema como “aprendizagem grupal” (ARGOTE; 
GRUENFELD; NAQUIN, 2001); “processos de aprendizagem em equipes” (VAN 
OFFENBEEK, 2001); “processos de aprendizagem coletiva” (EDMONDSON et al., 2001); 
“estratégias de aprendizagem em equipes” (BRESMAN, 2006); “aprendizagem 
colaborativa” (VAN DEN BOSSCHE et al., 2006) e “aprendizagem contínua em equipes” 
(SESSA; LONDON, 2006). 

Outra dificuldade encontrada para o consenso da literatura em relação ao tema é que, 
além de os processos de aprendizagem em equipe terem sido denominados diferentemente, nem 
sempre suas definições ajudam na classificação quando se busca um agrupamento. Por 
consequência, nem todos respectivos instrumentos de medida que são desenvolvidos com base 
nas definições, revelam uma evolução da compreensão do tema. 

É o que acontece com os estudos que classificam os processos de aprendizagem grupal 
como comportamentos de aprendizagem em equipe. Nem todos os autores que pesquisaram 
este tema, usaram explicitamente esta denominação. No entanto, não há dúvidas de que o 
modelo desenvolvido por eles, engloba tais comportamentos. 

Tendo em vista que este trabalho estuda a influência dos estímulos para a aprendizagem 
grupal, da prontidão para a aprendizagem e da segurança psicológica nos comportamentos de 
aprendizagem grupal, a seção a seguir apresentará definições de aprendizagem grupal que 
remetam aos comportamentos de aprendizagem grupal e os instrumentos de avaliação com as 
dimensionalidades do construto, desenvolvidos pelos autores encontrados na literatura.  
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2.3.1  Comportamentos de Aprendizagem grupal  
Inseridos na perspectiva de aprendizagem grupal como processos grupais, os 

comportamentos de aprendizagem grupal têm sido estudados a partir do pressuposto de que 
ocorrem por meio da ação e reflexão.  

Comportamentos de aprendizagem grupal foram reunidos e sistematizados por 
Edmondson (1996) que os definiu como processo contínuo de ação e reflexão, caracterizado 
por: questionar, buscar feedback, experimentar, refletir sobre resultados e discutir erros, em 
duas dimensões: interna e externa à equipe. Foi com base na literatura, relatos de entrevistas e 
observações de seu ambiente de trabalho que Edmondson (1996) identificou os 
comportamentos relativos à aprendizagem no nível da equipe e construiu o instrumento de 
comportamentos de aprendizagem grupal que, quando publicado mais tarde (em 1999), 
contemplou apenas estes comportamentos na dimensão interna à equipe.  

As assertivas do instrumento relativas à ação da equipe são associadas a aspectos 
comportamentais, voltando-se à aquisição de informações pela equipe via experimentação, por 
meio de questionamentos, busca de feedback ou atividades que ampliam os limites. Já as 
assertivas relativas à reflexão, estão associadas a diálogos, conversações, negociações, 
construções, reconstrução e discussão entre os membros uma vez que estes comportamentos 
podem assim ser classificados devido à sua natureza cognitiva, compartilhada entre os 
membros. 

No entanto, uma revisão da literatura permite observar que anteriormente, outros autores 
também identificavam os comportamentos de aprendizagem grupal sem assim denominá-los 
ou, contemplando apenas a ação ou reflexão no instrumento de medida por eles desenvolvidos 
(p.ex: DECHANT; MARSICK; KASL, 1993). Posteriormente, autores, como por exemplo, 
Kals, Dechant e Marsick (1997), Van Offenbeek (2001) Gibson e Vermeulen (2003), Bresman 
(2006), Van Den Bossche et al. (2006), Bresó et al. (2008) e Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) 
trouxeram importantes avanços para a compreensão dos comportamentos de aprendizagem 
grupal desenvolvendo instrumentos de avaliação do construto.  

São apresentados, no Quadro 1, nove instrumentos de medida que procuram avaliar os 
comportamentos de aprendizagem no nível meso de análise com as definições teóricas adotadas 
pelos autores e a dimensionalidade dos instrumentos. 
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Quadro 1: Instrumentos de Avaliação dos Comportamentos de Aprendizagem Grupal  
Autores Definições Dimensionalidade do instrumento 

Dechant, Marsick 
e Kasl (1993)  
Kasl, Deschant e 
Marsick (1997) 
 

Conjunto de processos nos quais a reflexão 
coletiva e a ação têm papel central. 

Escala unidimensional que avalia: Reflexão 
(construção e reconstrução de 
entendimentos); Ação (experimentação e 
ampliação de limites) e Integração de 
perspectivas. 

Edmondson 
(1996) 

Processo contínuo de ação e reflexão, 
caracterizado por questionar, buscar 
feedback, experimentar, refletir sobre 
resultados e discutir erros. 

Multidimensional: interna e externa 
a) Dimensão interna: extensão na qual os 
membros se engajam em atividades para 
monitorar seus desempenhos, obter novas 
informações, testar hipóteses e criar novas 
possibilidades. 
b) Dimensão externa: extensão na qual os 
membros se comunicam e coordenam suas 
atividades com outras equipes e indivíduos 
na organização. 

Edmondson 
(1999) 

Processo contínuo de ação e reflexão, 
caracterizado por questionar, buscar 
feedback, experimentar, refletir sobre 
resultados e discutir erros. 

Unidimensional: preservou a dimensão 
interna que é composta por cinco fatores: a) 
pesquisar; b) refletir; c) discutir os erros e 
os resultados inesperados de ações; d) 
buscar feedback e e) experimentar dentro e 
como uma equipe. 

Van Offenbeek 
(2001, p.305)  

“A aprendizagem em equipes pode ser 
definida como um processo interativo no 
qual a informação é adquirida, distribuída e 
interpretada tanto de modo convergente 
quanto divergente, armazenada e 
recuperada”. 

Multidimensional: 
a) Aquisição de informações (no ambiente 
interno e externo à equipe); b) distribuição 
de informações; c) interpretação 
convergente e divergente de informações e 
d) armazenamento e recuperação de 
informações. 

Gibson e 
Vermeulen 
(2003)  

Consiste em um ciclo de ações múltiplas e 
interdependentes executadas com vistas à 
busca, escolha e implementação de 
soluções. Tais ações, comportamentos de 
aprendizagem em equipes consistem em 
experimentação, comunicação reflexiva e 
codificação.  

Multidimensional, três fatores:  
a) Experimentação; b) Comunicação 
reflexiva e c) Codificação. 

Bresman (2005)  
Atividades por meio das quais uma equipe 
obtém conhecimentos tanto internamente 
quanto externamente e os processa para que 
possa se aperfeiçoar.  

Multidimensional, três fatores:  
a) Estratégias de aprendizagem vivencial; 
b) Estratégias de aprendizagem vicária e  
c) Estratégias de aprendizagem contextual. 

Van Den Bossche 
et al. (2006)  

A forma pela qual, por meio de processos 
sociocognitivos, cognições compartilhadas 
se desenvolvem nas equipes. Tais 
processos, chamados comportamentos de 
aprendizagem em equipes, consistem na 
construção e na co-construção de 
significados e no conflito construtivo.  

Unidimensional que capta:  
a) Construção e co-construção de 
significados e b) Conflito construtivo 

Bresó et al. 
(2008) 

Conjunto de comportamentos e atividades 
realizadas por uma equipe de modo regular, 
que melhoram a aquisição e 
desenvolvimento de competências e 
possibilitam um melhor funcionamento do 
grupo ao longo do tempo. 

Multifatorial, quatro fatores: a) Busca por 
aperfeiçoamento contínuo; b) Promoção de 
diálogo e comunicação aberta;  
c) Aprendizagem colaborativa;  
d) Liderança estratégica e proativa. 
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Autores Definições Dimensionalidade do instrumento 

Savelsbergh, 
Heijden e Poell 
(2009) 

Processos de avaliar, agir e avaliar 
novamente, descrevendo um ciclo contínuo 
de ação e reflexão com foco interno à 
equipe (EDMONDSON, 1999) 

Multifatorial, oito fatores: a) Co-construção 
de sentido; b) Explorando diferentes 
perspectivas; c) Análise dos erros;  
d) Comunicação de erros; e) Reflexão sobre 
os processos; f) Reflexão sobre os 
resultados; g) Busca de feedback; h) 
Experimentação.  

Fonte: construído pela autora 
 
 Com exceção dos estudos de Van Offenbeek (2001) e de Van Den Bossche et al. (2006) 
que investigaram equipes de estudantes em ambientes de simulação, todos os demais autores 
validaram os instrumentos em contextos organizacionais.  

Dos sete instrumentos apresentados no Quadro 1, construídos após 1996, quando 
Edmondson reuniu e sistematizou os comportamentos de aprendizagem grupal, o trabalho de 
Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) é o que aborda a maior diversidade de comportamentos de 
aprendizagem grupal. Apesar de uma clara predominância da noção de reflexão, os dois 
atributos indispensáveis para classificar o estudo destes autores na terceira perspectiva de 
estudos sobre aprendizagem grupal (processos de aprendizagem grupal) descrita na seção 
anterior e identificá-lo como comportamentos de aprendizagem em equipe (ação e reflexão) 
estão representados nos 28 itens que compõem o instrumento de medida.  

O trabalho de Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) foi uma ampliação do instrumento 
de comportamentos de aprendizagem grupal de Edmondson (1999) sem perder de vista a 
concepção de comportamentos de aprendizagem grupal da autora e, uma tentativa de abarcar 
outros comportamentos identificados na literatura. Itens sobre reflexividade coletiva, gestão do 
erro, explorando e co-construção do sentido, comportamentos de feedback e experimentação 
encontrados na literatura sobre o tema incrementaram o instrumento de Savelsbergh, Heijden e 
Poell (2009) somando 50 assertivas que foram testadas com AFC (Análise Fatorial 
Confirmatória) e resultam 28 itens válidos distribuídos em oito fatores, assim definidos pelos 
autores:  

 a) co-construção de sentido: são ações de conversação entre os membros da equipe, 
baseando-se, ou modificando o significado original para de alguma forma chegar a novos 
significados do trabalho colaborativo, que anteriormente não estavam acessíveis à equipe;  

b) explorando diferentes perspectivas: ações de conversação dos membros da equipe 
com o objetivo de explorar, compartilhar conhecimentos, opiniões e perspectivas diferentes;  

c) análise dos erros: a discussão e análise de erros para impedi-los;  
d) comunicação de erros: compartilhamento dos erros coletivamente para impedi-los;  
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e) reflexão sobre os processos: discussão coletiva dos objetivos da equipe, 
pressupostos, métodos de trabalho e estratégias, verificando se a equipe está fazendo as coisas 
certas e corretamente;  

f) reflexão sobre os resultados: olhar para as experiências do passado ou futuras ações 
para avaliar e aprender com eles;  

g) busca de feedback: a busca de feedback internamente entre os membros da equipe e 
externamente à equipe para refletir e, finalmente, 

h) experimentação: fazendo coletivamente as coisas e de forma diferente do que antes, 
avaliando as diferenças nos resultados. 

 
Embora os resultados sejam promissores, a validação do instrumento de 

comportamentos de aprendizagem grupal de Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) foi realizada 
a partir da coleta de dados em baixa escala (19 equipes operacionais em um banco holandês) e 
a validação estatística do instrumento no nível micro de análise com 119 membros de equipes 
holandesas e 92 líderes. Da mesma forma, Onça e Bido (2015) adaptaram e validaram o 
instrumento para a cultura brasileira utilizando o nível individual de análise. O estudo dos 
autores foi com 198 trabalhadores de uma organização de desenvolvimento de softwares. Em 
outro estudo brasileiro, Onça, Bido e Carvalho (2015) aplicaram a escala adaptada e validada 
com 217 trabalhadores que atuavam em equipe em uma organização de desenvolvimento e 
treinamento para o uso de softwares. Em ambos estudos brasileiros, os 28 itens da escala 
original se mantiveram válidos e fidedignos.  

A validação do instrumento de Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) no nível meso de 
análise ocorreu em 2012 em estudo multinível de Savelsbergh et al. que avaliou as relações 
entre stress, comportamentos de aprendizagem e desempenho da equipe e reafirmada a validade 
em 2015 relacionando a estabilidade da equipe, liderança e comportamentos de aprendizagem 
grupal.  

O conhecimento de mais três comportamentos de aprendizagem grupal: co-construção 
do sentido, explorando diferentes perspectivas e comunicação de erros, abre um leque de 
revisões necessárias de pesquisas anteriores que abrangeram apenas cinco comportamentos de 
aprendizagem grupal ao avaliarem modelos de estudos com a escala de Edmondson (1999).  
 Até o momento, apenas cinco estudos contemplaram os oito comportamentos de 
aprendizagem grupal e estão apresentados no Quadro 2: 
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Quadro 2: Pesquisas empíricas que investigam Comportamentos de Aprendizagem Grupal   
Autores e 

ano Contexto de pesquisa Variáveis 
antecedentes 

Variáveis 
mediadoras 

Variáveis 
critério Resultados Nível de análise 

da escala 
Savelsbergh, 
Heijden e 
Poell (2009) 

119 membros de equipe 
holandesas e 92 líderes  

 
          - 

 
CAG 

 
Desempenho 
da equipe 

Relação positiva entre 6 CAG e desempenho da 
equipe: Co-construção de sentido; explorando 
diferentes perspectivas; análise de erros, 
comunicação de erros, reflexão sobre os 
resultados e busca de feedback. 

Individual 

Savelsbergh, 
et al. (2012) 

38 equipes de projeto 
holandesas (n = 283) 

Função do stress 
da equipe 

     
 
      CAG 

Desempenho 
da equipe;  
Função do 
stress 
individual; 
desempenho 
individual 

CAG foram positivamente relacionados com 
desempenho da equipe; stress da equipe inibe 
CAG e, indiretamente dificultou o desempenho 
individual, aumentando a sobrecarga individual. 

Grupal 

Onça e Bido 
(2015) 

198 trabalhadores de 
uma organização 
brasileira de 
desenvolvimento de 
softwares 

Bases de poder 
do gestor e 
conflitos 
intragrupais 

      CAG      
          -  

O poder de referência, o poder de perícia e os 
conflitos intragrupais explicaram 25% da 
variância dos CAG 

Individual 

Savelsbergh, 
Poell e 
Heijden 
(2015) 

30 equipes holandesas de 
projetos nos setores de 
construção e utilitários, 
engenharia e construção, 
infra-estrutura e área de 
descontaminação   

Comportamento 
de líderes 
focados nas 
pessoas; 
Comportamento 
de líderes 
focados nas 
tarefas e 
Estabilidade da 
equipe 

      CAG          - 
Comportamento de liderança focada na pessoa; 
Comportamento de liderança focado na tarefa e 
Estabilidade da equipe foram direta e 
positivamente relacionados aos CAG.  

Grupal 

Onça, Bido e 
Carvalho 
(2015) 

217 trabalhadores de 
organização de 
treinamento e 
desenvolvimento de 
softwares 

Clima para a 
aprendizagem 
grupal 

     CAG         -  Clima para a aprendizagem grupal explicou 47% 
dos CAG. Individual 

Fonte: Elaborada pela autora 
Legenda: CAG= Comportamentos de Aprendizagem Grupal 
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Como se pode observar analisando o Quadro 2, os preditores de comportamentos de 
aprendizagem grupal conhecidos até o momento são: Função do stress da equipe; os Poderes 
do gestor: de referência e de perícia, os Conflitos intragrupais, Comportamento de líderes 
focados na tarefa e nas pessoas, Estabilidade da equipe e Clima para a aprendizagem grupal. 
Como consequentes, desempenho das esquipes.  

Aliás, é importante destacar que a aprendizagem grupal nem sempre se mostrou como 
preditor de desempenho de equipe, conforme resultados de pesquisas anteriores. Nos dois 
estudos realizados que contemplaram os oito comportamentos de aprendizagem grupal 
confirmou-se a predição.  

Curiosamente, há na literatura, apenas cinco estudos empíricos envolvendo equipes de 
enfermagem e comportamentos de aprendizagem grupal. O pioneiro, foi de Ortega (2010), que 
em sua tese de doutorado, estudou como antecedentes de comportamentos de aprendizagem 
grupal: a influência da segurança psicológica, a interdependência e a potência da equipe e, como 
consequente, o desempenho da equipe. Participaram do estudo, 468 profissionais de 
enfermagem reunidos em 89 equipes. A análise foi no nível grupal. O estudo revelou 
correlações positivas entre todas variáveis do estudo. Segurança psicológica (r=0,56, p<0,01), 
interdependência da equipe (r=0,49, p<0,01) e potência da equipe (r=0,54, p<0,01) tiveram 
correlação positiva e significante com comportamentos de aprendizagem grupal. Da mesma 
foram, comportamentos de aprendizagem grupal tiveram correlação positiva e significante com 
desempenho da equipe (r=0,32, p<0,01). No entanto, a regressão simultânea das três variáveis 
independentes com a dependente não foi mais significante.  

O segundo estudo, também realizado por Ortega (2010) em sua tese de doutorado, 
examinou as relações entre liderança orientada para a mudança, segurança psicológica e 
comportamentos de aprendizagem grupal e desempenho e foi realizada com 107 equipes de 
enfermagem do Serviço Nacional de Saúde Espanhol. Os resultados revelaram relações 
positivas entre as variáveis estudadas e confirmaram que segurança psicológica e 
comportamentos de aprendizagem grupal tiveram efeito mediador entre liderança orientada 
para a mudança e o desempenho das equipes. No estudo de Ortega (2010) o tamanho da equipe 
de enfermeiros mostrou interferir na aprendizagem: quanto maior a equipe, menor o 
aprendizado. 

O terceiro estudo foi de Timmermans et al. (2011a) que avaliou a influência de variáveis 
contextuais sobre comportamentos de aprendizagem grupal.  O estudo revelou que os 
comportamentos de aprendizagem em equipe dos enfermeiros é facilitada pelo fortalecimento 
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da estimulação da segurança psicológica, a abertura, objetivos comuns e visão externa aberta e 
orientada.  

O quarto, é de Timmermans et al. (2011b) e avaliou a influência da composição da 
equipe de aprendizagem sobre comportamentos de aprendizagem grupal. Os resultados 
revelaram que equipes de alta longevidade e com alto percentual de enfermeiras explicou 33% 
destes comportamentos.  

Os dois estudos de Timmermans citados, tiveram como amostra, 1.111 participantes, 
compondo 79 equipes de enfermagem sem situação de estimulação. Os participantes eram 
oriundos de organizações de saúde e Escolas de Ensino Superior de Enfermagem da Holanda e 
Bélgica. Os resultados dos estudos foram agregados ao nível de equipe. 

O quinto, de Timmermans et al. (2013) avaliou a influência de comportamentos de 
aprendizagem em equipe na implementação de duas inovações. A amostra foi de 30 equipes de 
enfermagem compostas por 469 enfermeiros. Foram encontradas relações positivas entre as 
atividades de aprendizagem da equipe que tratam de informações orientadas para a produção e 
implementação-efetividade de inovação incremental. Atividades de aprendizagem da equipe 
em relação à “informação orientada para o desenvolvimento” explicou 83% a implementação 
de inovação incremental e 73% de inovação radical.                            

Mas, Ortega (2010) em seus estudos citados, avaliou a aprendizagem grupal com cinco 
comportamentos, da mesma forma que Edmondson (1999), e Timmermans et al. (2011a, 2011b, 
2013) avaliaram os comportamentos de aprendizagem grupal com a escala de Van Offenbeek 
(2001) adaptada para o contexto de enfermagem por Timmermans et al. (2011).  

Assim, a influência da segurança psicológica, potência, interdependência das equipes 
de enfermagem, liderança focada na mudança e de variáveis contextuais nos comportamentos 
de aprendizagem grupal precisam de novas investigações que permitam conhecer tais 
influências quando os oito comportamentos de aprendizagem grupal forem avaliados. Da 
mesma forma, o conhecimento da influência dos comportamentos de aprendizagem grupal na 
implementação de inovações, não estão atualizados, apesar de serem publicados recentemente 
uma vez que contemplou todos os comportamentos identificados por Savelsbergh, Heijden e 
Poell (2009). Este estudo contribui reavaliando a influência da segurança psicológica de equipes 
de enfermagem nos comportamentos de aprendizagem grupal. 

Além disso, a raridade de estudos envolvendo os oito comportamentos de aprendizagem 
grupal (SAVELSBERGH; HEIJDEN; POELL, 2009) revela a necessidade da continuidade de 
pesquisas que esclareçam seus antecedentes e consequentes e como o construto se comporta 
quando avaliados em diferentes equipes e contextos.  
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Não se conhece, até o momento, a influência dos estímulos e da prontidão para a 
aprendizagem grupal nos comportamentos de aprendizagem grupal, nem a influência destes 
comportamentos na satisfação das equipes de trabalho.  

Os capítulos a seguir abordarão separadamente cada um destes construtos.  
    

2.4     Estímulos para a aprendizagem grupal 
Estímulos para a aprendizagem grupal foram definidos primeiramente por Sessa e 

London (2008b, p.555) como: “algo ocorra, seja fora ou dentro do grupo, que perturbe o status 
quo dele de tal forma que não possa continuar trabalhando sem se alterar de alguma forma”. 
Estímulos são pressões, demandas, desafios e oportunidades que afetam o trabalho do grupo e 
já foram utilizados como sinônimos de gatilhos (LONDON; SESSA, 2006, SESSA; LONDON, 
2008a).  

Carente de uma melhor especificação além de ser direcionada para mudança (resultado), 
redefiniu-se estímulos para a aprendizagem grupal, neste estudo, como: “pressões, 
demandas, desafios e oportunidades ou outros eventos percebidos e entendidos pelo grupo 
como influenciadores do trabalho, de uma forma tal que o grupo não pode continuar a trabalhar 
da mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso aprender”. 

Informações vindas de outros grupos (GRUENFELD; MARTORANA; FAN, 2000), 
solicitações de treinamentos dos líderes (EDMONDSON, 2003), reflexões sobre rotinas 
(FELDMAN, 2000), introdução de nova tecnologia (EDMONDSON; BOHMER; PISANO, 
2001) são exemplos de estímulos à aprendizagem grupal.  

Mas, ressalva-se que, apesar dos grupos estarem sujeitos a forças externas que 
perturbam o status quo, um estranho nunca pode direcionar a aprendizagem grupal; ele só pode 
perturbar (estimular) e apoiar o grupo. Os professores, consultores, facilitadores, mentores e 
outras partes podem impor estímulos, fornecer os recursos necessários, e incentivar a 
aprendizagem na direção que a organização precisa, mas, eles não podem fazer com que a 
aprendizagem ocorra, ou prever o que vai ser aprendido (ou nada), ou até mesmo fazer o grupo 
usar o que aprende (LONDON; SESSA, 2006). Estes eventos podem ocorrer mesmo sem 
pressões externas. Os indivíduos do grupo podem ver as oportunidades, ou criá-las e incentivar 
o grupo a responder.  

Partindo destes pressupostos, Sessa et al. (2011) avaliaram empiricamente estímulos 
para a aprendizagem como antecedentes de processos de aprendizagem em grupo. Isto porque, 
por exemplo, um indivíduo do grupo, que está envolvido na aprendizagem generativa, talvez, 
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tendo treinamentos para adquirir novos conhecimentos, pode ensinar os outros no grupo e levar 
o grupo a novos relacionamentos (LONDON; SESSA, 2006), realizando mudanças 
incrementais. 

No estudo, Sessa et al. (2011) verificaram que o grupo de graduandos pesquisados 
responderam aos estímulos percebidos e faziam uma pequena mudança em suas operações e 
interações, adaptando-se. Em outros casos, o grupo precisou aprender diferentes modos de 
operação, primeiramente, de novas competências e conhecimentos e, em seguida, usá-los de 
maneiras diferentes e criativas. Neste caso, o grupo se envolveu na aprendizagem generativa, 
buscando novos conhecimentos e informações e, em seguida, trabalhavam para gerar novas 
formas de interação. Ainda, o grupo podia ser pressionado a mudar objetivos, funções e suas 
interações de maneira que transformam o grupo em uma entidade muito diferente. Além disso, 
os problemas apresentados aos graduandos nem sempre tinham soluções claras ou respostas 
certas, mas exigiam deles comportamentos generativos para debater e explorar ideias novas e 
criativas e, possivelmente, para transformar o grupo.  

Resumindo, Sessa et al. (2011) encontraram que os estímulos para a aprendizagem e as 
mudanças foram susceptíveis de promover respostas adaptativas, generativas e 
transformadoras. Mais especificamente, os estímulos positivos para a aprendizagem foram 
associados aos processos de aprendizagem adaptativa e generativa enquanto que os estímulos 
negativos influenciaram os processos de aprendizagem transformadora. Com os resultados, 
encontrou-se que, para reformular-se (característica da aprendizagem transformadora), são 
necessários estímulos mais fortes ou preocupantes como os estímulos negativos. Ainda, que as 
possibilidades de estímulos positivos são mais propensos a estimular a adaptação e explorações 
rápidas quando as equipes estão aprendendo generativamente (SESSA et al., 2011). 

Neste estudo empírico de Sessa et al. (2011) foram identificados a existência de dois 
fatores: estímulos positivos e estímulos negativos para a aprendizagem grupal (SESSA et 
al., 2011) mas não foram definidos conceitualmente.  

Analisando os conteúdos das assertivas do questionário aplicado, identifica-se que 
alguns deles estavam direcionados à frequência com que a equipe fica triste/confusa com o 
estímulo, por exemplo: “Nós estávamos empolgados com a oportunidade de trabalharmos 
juntos como uma equipe” (SESSA et al., 2011, p.153). Ora, se são descritos como pressões, 
demandas, desafios e oportunidades que afetam o trabalho do grupo, a mensuração deve ser 
destinada à frequência com que o estímulo ocorre.  

Ainda, se estímulos para a aprendizagem são definidos como: “algo que ocorra, seja 
fora ou dentro do grupo, que perturbe o status quo dele de tal forma que não possa continuar 
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trabalhando sem se alterar de alguma forma” (SESSA; LONDON, 2008b, p.555), não podem 
ser medidos pelas emoções frente aos acontecimentos que estimulam a aprendizagem. 

Os itens do questionário que mensurou estímulos positivos aplicados aos estudantes 
foram: “Nós estávamos empolgados com a oportunidade de trabalharmos juntos como uma 
equipe”; “Estávamos todos muito motivados para ganhar a competição” e “Nós estávamos 
desorganizados”. E, os itens de estímulos negativos foram: “Inicialmente, nós estávamos 
confusos com as instruções”; “Nos sentimos pressionados para fazer isso”; “Nós sentimos que 
não tínhamos tempo suficiente para fazer um bom trabalho” e “Nós discordamos sobre muitas 
coisas ao longo do projeto” (SESSA et al. 2011, p.153).  

Ressalta-se ainda, que no estudo de Sessa et al. (2011), o item: “Nós estávamos 
desorganizados” foi considerado como estímulo positivo. É necessário uma avaliação de 
validade de conteúdo já que desorganização de uma equipe parece estar relacionado a um 
estímulo negativo para a aprendizagem. 

 Encontra-se, portanto, no trabalho de Sessa et al. (2011), confusão conceitual sendo 
necessário o desenvolvimento de novo instrumento de medida da variável para haver validade 
de conteúdo na avaliação. É necessário, ainda, definições conceituais para os dois fatores de 
estímulos para a aprendizagem grupal (positivos e negativos) que direcione o desenvolvimento 
do instrumento. 

Assim, partindo da redefinição conceitual de estímulos para a aprendizagem grupal 
realizada neste estudo, define-se estímulos positivos como: “treinamentos, desafios e 
oportunidades de trabalho em grupo percebidos e entendidos pelo grupo como influenciadores 
do trabalho, de uma forma tal que o grupo não pode continuar a trabalhar da mesma forma e 
ser bem-sucedido, ou seja, é preciso aprender”.   

Da mesma forma, os estímulos negativos são definidos, como “pressões, mudanças no 
grupo (saída e entrada de membros), discordâncias e conflitos quanto às tarefas do dia-a-dia 
percebidos e entendidos pelo grupo como influenciadores do trabalho, de uma forma tal que o 
grupo não pode continuar a trabalhar da mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso 
aprender”.   

Ainda, lembrando que a definição conceitual adotada por Sessa et al. (2011) para 
processos de aprendizagem grupal são de Sessa e London (2008b) e é constituída tanto por 
aprendizagem grupal, como por resultados do desempenho (mudanças) e classificada, neste 
trabalho, como pertencente à primeira tradição de pesquisas sobre processos de aprendizagem 
grupal conforme Edmondson, Dillon e Roloff (2007), não se estudou, até o momento, a 
influência dos estímulos para a aprendizagem grupal sobre os comportamentos de 
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aprendizagem grupal em uma perspectiva cognitivista, a partir de modelos mentais 
compartilhados. 

Como os comportamentos de aprendizagem grupal, em suas características voltadas à 
ação da equipe, estão voltados à aquisição de informações pela equipe via experimentação, por 
meio de questionamentos, busca de feedback ou atividades que ampliam os limites 
(EDMONDSON, 1999) e os grupos são estimulados por pressões ou oportunidades precisando 
aprender diferentes modos de operação, adquirir novas competências e conhecimentos, e, em 
seguida, usá-los de maneiras diferentes e criativas, podem ser estimulados a agir (experimentar, 
buscar feedback e realizar atividades que ampliem seus limites).  

Ainda, como os comportamentos de aprendizagem grupal, em suas características 
voltadas à reflexão, estão associados a diálogos, conversações, negociações, construções, 
reconstrução e discussão entre os membros e, quando os grupos são pressionados a aprender 
novas maneiras de trabalhar e adquirirem novas competências e conhecimentos exercendo a 
atividade cognitiva e refletindo a partir dos modelos mentais compartilhados, é possível que os 
estímulos para a aprendizagem grupal sejam influenciadores deste comportamentos. 

É desta forma que os comportamentos de aprendizagem grupal identificados por 
Savelsbergh, Heijden e Poell (2009), como: a) Co-construção de sentido; b) Explorando 
diferentes perspectivas;  c) Análise dos erros; d) Comunicação de erros; e) Reflexão sobre os 
processos; f) Reflexão sobre os resultados; g) Busca de feedback e h) Experimentação, podem 
ser estimulados por forças e oportunidades, internas e externas ao grupo, utilizando-se de 
cognição. 

Tais considerações levam às primeiras hipóteses deste estudo:   
   
• H1a: Os estímulos positivos para a aprendizagem grupal estão associados 

positivamente aos comportamentos de aprendizagem grupal; 
• H1b: Os estímulos negativos para a aprendizagem grupal estão associados 

positivamente aos comportamentos de aprendizagem grupal. 
 

 
2.5     Prontidão para a aprendizagem grupal 

Segundo London e Sessa (2006), como e quando os grupos vão aprender, depende dos 
estímulos do ambiente e da prontidão para a aprendizagem e mudança. Prontidão para 
aprendizagem grupal foi definida, pioneiramente, por Sessa e London (2008b, p.556), como o 
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“grau em que as equipes reconhecem que precisam mudar e aprender alguma coisa, a fim de 
realizar o seu trabalho e realmente tomar uma decisão para a ação”.  

Para esta definição, London e Sessa (2006) partiram de pesquisas como as de Prochaska, 
Diclemente e Norcross (1992), que forneceu um modelo para a compreensão da mudança de 
comportamento de pessoas que procuram tratamento em situação de dependência (fumo e 
distúrbios alimentares) e são profissionalmente assistidas. Prochaska, Diclemente e Norcross 
(1992) demonstraram que as pessoas se movem através de cinco estágios de prontidão para a 
mudança. São eles:  

1. Pré-contemplação: desconhecimento de que “as coisas não vão bem” ou que os 
objetivos não estão sendo alcançados; 

2. Contemplação: a consciência de uma lacuna de aprendizagem, mas ainda não está 
pronto para fazer um compromisso com a mudança; 

3. Preparação: começando a fazer pequenas mudanças de comportamento com a 
intenção de fazer grandes mudanças em breve; 

4. Ação: aprender a mudar os comportamentos; 
5. Manutenção: a manutenção das mudanças.  
 
Mais tarde, em 2001, Prochaska, Prochaska e Levesque replicaram os cinco estágios 

com o objetivo de compreender a mudança no nível organizacional, mas partiram da prontidão 
para iniciativas específicas (mudança de comportamento: parar de fumar e perder peso) e estas 
não são alterações relevantes para a compreensão da aprendizagem nas organizações.   

London e Sessa (2006) transpuseram estes estágios para o contexto organizacional, 
tratando-os no nível do indivíduo e concluindo que a “prontidão para a aprendizagem” envolve 
tanto a “prontidão para a mudança” quanto a “prontidão para a aprendizagem” (nesta ordem) 
compondo a definição “prontidão para a aprendizagem” com dois construtos, numa perspectiva, 
tanto de caráter da aprendizagem quanto de resultados da equipe.   

De fato, os estudos sobre a aprendizagem de adultos, que se concentram no nível do 
indivíduo, reconhecem que é necessário aprender quando se quer atingir algum objetivo, 
tornando um aluno “pronto para aprender” (KNOWLES; HOLTON; SWANSON, 2011).  

Adultos geralmente tornam-se prontos para aprender quando sua situação de vida cria 
uma necessidade de saber. Mas, parece ser um desafio compreender a prontidão para a 
aprendizagem grupal, sem confundir construtos conforme observado na definição teórica de 
London e Sessa (2006).  
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Tratando-se da “prontidão para a mudança”, Holt et al. (2007) identificaram quatro 
perspectivas na avaliação do construto: processo de mudança, mudança de conteúdo, contexto 
de mudanças e atributos individuais. Nenhuma das perspectivas tratou a prontidão para a 
mudança, no nível do grupo. No nível individual, Holt et al. (2007) concluíram que prontidão 
para a mudança é um construto multidimensional influenciado por crenças entre os funcionários 
que: a) eles são capazes de implementar uma proposta de mudança (a eficácia de uma mudança 
específica); b) a alteração proposta é adequada para a organização (adequação); c) os líderes 
estão comprometidos com a mudança proposta (apoio à gestão) e d) a proposta de mudança é 
benéfica para os membros da organização (ou seja de valência pessoal). 

Mas, no nível individual, Armenakis, Harris e Mossholder (1993) já haviam avaliado o 
quão pronto para a mudança os funcionários estão diante a implementação de mudanças 
organizacionais. Os autores consideraram que prontidão para a mudança foi um precursor de 
comportamentos de resistência e de adoção.  

Prontidão para a mudança também pode ser tida como sinônimo de crenças para a 
mudança do comportamento (ARMENAKIS et al., 2007). A crença é uma opinião ou uma 
convicção sobre a verdade de algo que pode não ser imediatamente óbvia ou sujeitas a 
verificação sistemática. São elas: a) Discrepância (acreditar que existe uma necessidade de 
mudança); b) Adequação (escolher sistematicamente a profundidade adequada de intervenções 
na mudança das organizações); c) Eficácia (capacidade percebida para implementar a iniciativa 
de mudança; d) Apoio principal (descreve o suporte ou apoio dos agentes de mudança) e e) 
Valência (capacidade de atração à mudança, por parte do destinatário da mudança, associado 
ao resultado percebido da mudança).  

Pratt (1988) revelou ser a aprendizagem de adultos em sala de aula, situacional e 
andragógica.  Situacional porque um aluno adulto pode ser altamente confiante e auto dirigido 
em um assunto de aprendizagem, mas muito dependente e inseguro em outro. Pratt (1988) 
identificou duas dimensões fundamentais nas quais adultos variam em cada situação de 
aprendizagem:  direção e apoio. Direção refere-se à necessidade do aluno adulto de outras 
pessoas no processo de aprendizagem e é uma função da competência de um adulto no assunto 
à necessidade geral, de dependência. Apoio refere-se ao estímulo afetivo das necessidades dos 
alunos adultos, uns dos outros. O apoio também é o produto de dois fatores: o compromisso do 
aluno adulto no processo de aprendizagem e a confiança dele sobre a sua capacidade de 
aprendizagem.  

A andragogia parte do pressuposto que quando o indivíduo amadurece, a sua capacidade 
e necessidade de se autodirigir aumenta, bem como a necessidade de usar sua experiência no 
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aprendizado, de identificar sua prontidão para aprender, e de organizar seu aprendizado de 
acordo com as situações reais do dia-a-dia (KNOWLES et al., 2011). Assim, os princípios 
andragógicos compreendem: a necessidade de saber do aprendiz, o autoconceito do aprendiz 
(aprendizagem autodirecionada), a experiência prévia, a prontidão para aprender (necessidade 
de saber do indivíduo diante da sua situação de vida), a orientação para a aprendizagem 
(motivação para a aprendizagem quando percebem que o aprendizado ajudará na resolução de 
um problema) e a motivação para aprender.  

Constata-se que, tanto o construto “prontidão para a aprendizagem” quanto a “prontidão 
para mudança”, no nível individual, colocam o indivíduo no papel central da aprendizagem ao 
entender que ele precisa reconhecer a necessidade de aprender ou mudar algo, respectivamente. 
No entanto, “prontidão para mudança” difere-se da “prontidão para a aprendizagem” não 
podendo serem colocadas como partes de um mesmo construto. Aliás, Knowles et al. (2011) 
coloca a prontidão para aprender como um dos aspectos da aprendizagem e parte da premissa 
de que as mudanças que ocorrem na vida de um adulto, muitas vezes, desencadeiam uma 
necessidade de aprender. E daí, geram a mudança de comportamento.  

A importância da definição correta do constructo foi apontada por Netemeyer et al. 
(2003) para garantir validade do construto e identificar seus limites. Revendo a definição 
conceitual de London e Sessa (2006) de prontidão para a aprendizagem, no nível grupal, tem-
se, inicialmente, que prontidão para a aprendizagem é o “grau em que as equipes reconhecem 
que precisam mudar e aprender alguma coisa, a fim de realizar o seu trabalho e realmente tomar 
uma decisão para a ação”.  Tendo em vista que prontidão para a mudança não é um atributo da 
prontidão para a aprendizagem, define-se a prontidão para a aprendizagem grupal, como o 
“grau em que as equipes reconhecem que precisam aprender alguma coisa, a fim de realizar o 
seu trabalho de forma mais eficaz”.  

Também não parece lógico que apoio e direção sejam dimensões a serem consideradas 
para a compreensão da prontidão para a aprendizagem grupal tendo que são a sustentação do 
pensamento andragógico da aprendizagem de adultos em sala de aula e, portanto, no nível 
individual.  

Aprofundando os estudos sobre prontidão para a aprendizagem grupal, em 2008b, Sessa 
e London afirmaram que a prontidão para a aprendizagem grupal está em função da maturidade 
do grupo, do limite de permeabilidade e orientação da aprendizagem para a meta e, portanto, 
consideraram que são antecedentes de prontidão para a aprendizagem.  

Maturidade do grupo é o processo de mover-se de uma simples coleção de indivíduos 
em direção a um sistema complexo e integrado, por exemplo, o conhecimento da capacidade 
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de cada um para contribuir com o grupo e experiência de trabalho com o outro (SESSA; 
LONDON, 2008b). A permeabilidade é a facilidade com que as pessoas e os recursos entram 
e saem do grupo (ARROW; MCGRATH; BERDAHL, 2000). A abertura permite que o 
processo de aprender a ser colocado em movimento sendo que o grau de desenvolvimento do 
sistema ajuda a determinar esta relação. Orientação da aprendizagem para a meta é a 
disposição para aprender proativamente (BUNDERSON; SUTCLIFFE, 2003).  

Ambientes impõem demandas e definem as condições em que o sistema opera e podem 
ser interno (por exemplo, a tarefa) ou externo (por exemplo, uma força competitiva) a um grupo. 
É claro que essas exigências e condições estão em constante fluxo - às vezes de maneiras 
previsíveis, mas muitas vezes, não. Da mesma forma, o próprio sistema pode impor pressões 
sobre o meio ambiente para mudar, uma vez que se envolve em trabalhos intencionalmente. Às 
vezes, os dois “casam” bem. O ambiente requer uma adaptação e o sistema está pronto para se 
adaptar. Outras vezes, o ambiente se modifica, mas o sistema não aprende talvez devido à 
atenção para um objetivo ou obstáculo diferente. Em alternativa, o sistema pode tentar uma 
transformação que o ambiente não está pronto para receber. Uma incompatibilidade na 
necessidade e prontidão para mudar em qualquer direção (sistema para ambiente ou vice-versa) 
é susceptível de causar uma colisão e um colapso, ou, pelo menos, enfraquecimento, do sistema 
(SESSA; LONDON, 2006). 

Prontidão para a aprendizagem grupal pode aumentar com a introdução de membros no 
grupo, mas desde que eles tenham congruência interpessoal (percepções semelhantes) e tenham 
capacidade de contribuir para a tarefa do grupo. Treinamentos da equipe para discussão podem 
ajudar a gerar ideias e avaliá-las além de encorajar outros membros para expressar ideias 
criativas e aceitar feedback sobre os comportamentos do grupo a partir de fontes externas 
(SESSA; LONDON, 2008b).  

 A prontidão pode aumentar também quando o líder do grupo promove mudanças, dá 
sugestões ou pede à equipe sugestões sobre maneiras de alterar metas ou operações. O líder do 
grupo que dá e recebe feedback, ensina novas habilidades à equipe, pede aos membros do grupo 
para instruir os outros membros e a tentar novos métodos de trabalho, estimula a equipe a 
reconhecer que é necessário aprender algo (EDMONDSON, 2003).  

O descompasso entre as necessidades de aprendizagem, ou estímulos para a 
aprendizagem (indrodução de membros na equipe, treinamentos da equipe, mudanças 
promovidas pelo líder, feedback do líder, incentivo à aprendizagem por parte do líder) e 
prontidão foi considerado uma barreira para os processos de aprendizagem grupal nas 
organizações (SESSA; LONDON, 2008b). Por exemplo, se o grupo não estiver pronto para 
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aprender e os estímulos para a aprendizagem grupal for alta, é possível que não ocorram os 
comportamentos de aprendizagem grupal.  

Por outro lado, quando fatores facilitadores que promovem a prontidão como: 
treinamentos, desafios e oportunidade de trabalho em grupo percebido e entendidos pelo grupo, 
bem como pressões, mudanças no grupo compreendidos como saída e entrada de membros, 
discordâncias e conflitos quanto às tarefas do dia-a-dia forem altos e a prontidão para a 
aprendizagem também, é possível que ocorram os comportamentos de aprendizagem grupal 
(SESSA; LONDON, 2008b).  

Por isso, supõe-se que altos níveis da prontidão para a aprendizagem grupal modera a 
relação entre os altos níveis de estímulos e os processos de aprendizagem grupal. E, tem-se 
como hipótese: 

 
• H2a: A prontidão para a aprendizagem grupal é moderadora da relação entre os 

estímulos positivos para a aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal; 
• H2b: A prontidão para a aprendizagem grupal é moderadora da relação entre os 

estímulos negativos para a aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal. 
 
Tendo em vista que prontidão para a aprendizagem incentiva a exploração do grupo e 

geração de novas ideias e métodos de transação, bem como novas direções transformadoras 
para os processos do grupo e resultados, London e Sessa (2006), Sessa e London (2008) e Sessa 
et al. (2011) propuseram que a prontidão para a aprendizagem é preditora das aprendizagens 
generativa e transformadora.  

Ao avaliarem empiricamente a hipótese, Sessa et al. (2011) não encontraram influência 
significante. Mas, conforme já dito anteriormente, “prontidão para a aprendizagem grupal” foi 
avaliada a partir de seu preditor (orientação da aprendizagem para a meta) e, com apenas dois 
itens, no nível individual, não apresentando resultados confiáveis porque falta validade de 
conteúdo. Conforme, Cha et al. (2007), um conjunto de itens só é consistente quando 
representam o domínio teórico do construto.  

Além da confusão conceitual de Sessa e London (2008b) sobre o construto “prontidão 
para a aprendizagem grupal”, os resultados do estudo de Sessa et al. (2011) sobre a influência 
da prontidão para a aprendizagem grupal e processos de aprendizagem grupal não servem de 
comparação para novas pesquisas devido aos equívocos acima citados, mas, fica na literatura, 
a dica para novas pesquisas que avaliem corretamente a relação entre os construtos. 
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Também não se conhece, até o momento, a influência entre a prontidão para a 
aprendizagem grupal e os oito comportamentos para a aprendizagem grupal conforme  
Savelsbergh, Heijden e Poell (2009).  
 Ao conversarem, uma equipe pode agir experimentando e modificando o significado 
original chegando a novos significados do trabalho colaborativo, que anteriormente não 
estavam disponíveis para a equipe. Isto porque ao realizarem o trabalho coletivamente e de 
maneira diferente à anterior, uma equipe explora diferentes perspectivas, compartilha 
conhecimentos e opiniões. Discussões coletivas são favoráveis à reflexão porque ao comunicar 
e analisar erros, uma equipe pode impedi-los; ao rever pressupostos e métodos de trabalho 
podem criar novos e olhar para experiências do passado ou futuras ações avaliando-as e as 
equipes podem aprender com elas.   

Com isso, parece razoável supor que, para as equipes agirem e refletirem, 
características dos comportamentos de aprendizagem grupal (EDMONDSON, 1996), é 
necessário reconhecerem que precisam aprender para realizarem o trabalho de forma eficaz. 
Dai, hipotetiza-se que: 

  
• H3: A prontidão para a aprendizagem grupal está positivamente relacionada com 

os comportamentos de aprendizagem grupal. 
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2.6     Segurança psicológica da equipe 
Segurança psicológica é definida por Edmondson (1999, p.354) como “a crença comum 

dos membros, que a equipe é um lugar seguro para assumir riscos interpessoais”. Tendo em 
vista pesquisas sobre mudança organizacional, Shein e Bennis (1965) observaram, 
pioneiramente, a importância de se criar segurança psicológica para os indivíduos se sentirem 
capazes e confiantes para enfrentar as mudanças.  

Foi a partir do trabalho de Edmondson (1999) que identificou-se que a segurança 
psicológica não é importante apenas para os indivíduos de uma organização mas para a eficácia 
das equipes de trabalho. Além disso, segurança psicológica tem sido relacionada ao 
comportamento de aprendizagem grupal (CARMELI; BRUELLER; DUTTON, 2009; 
EDMONDSON, 1999, 2001, 2003). 

Segurança psicológica é a chave para aprender como usar diferentes tipos de 
equipamentos (ORTEGA, 2010).  Na área da saúde, equipes de altos índices de segurança 
psicológica podem criar um clima mais seguro evitando erros pelos membros da equipe e 
aprendendo (EDMONDSON, 2003). Em equipes psicologicamente seguras, as pessoas sentem-
se livres para fazer perguntas, compartilhar conhecimentos, expressar e desenvolver ideias que 
ajudam a resolver os problemas que surgem na prática diária do seu trabalho, buscar feedback, 
ou discutir os erros em seu trabalho e testar novos padrões de interação porque eles não esperam 
ser penalizados.  

Por outro lado, membros de equipes “inseguros” tendem a silenciar suas dúvidas e erros, 
e evitar falar de questões importantes, que por sua vez reduz suas oportunidades de aprender 
uns com os outros e afeta negativamente o desempenho da equipe (EDMONDSON, 2003).  

Vários estudos têm demonstrado a relação positiva entre a segurança psicológica e 
aprendizado em equipe. Edmondson (1996) descobriu que as equipes de saúde diferem na sua 
gestão de erros no trabalho em função do seu nível de segurança psicológica. Com base em 
argumentos de Edmondson (1996), West (2002) sugeriu que as equipes com maiores níveis de 
segurança psicológica criam um clima onde as pessoas se sentem confortáveis em aprender, 
inovar e administram conflitos de forma construtiva. Nesta linha, Nembhard e Edmondson 
(2006) observaram que a segurança psicológica está relacionada com a aprendizagem 
colaborativa e compromisso de fazer um trabalho de alta qualidade. 

Vista como um tema central em modelos de estudos, a segurança psicológica mediou 
importantes processos de equipes. Edmondson (1999) descobriu que a segurança psicológica 
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media a relação entre o coaching de liderança e comportamentos de aprendizagem em equipe 
de uma empresa de manufaturas.  

Na área da saúde, Nembhard e Edmondson (2006) descobriram que a segurança 
psicológica media a relação entre o líder de inclusão (entendido como um líder que convida e 
aprecia a contribuição de outros) e o compromisso com a melhoria da qualidade em 
equipamentos de cuidados intensivos neonatal. Tucker, Nembhard e Edmondson (2007) 
descobriram que a segurança psicológica prediz comportamentos de aprendizagem em unidades 
de cuidados intensivos neonatais. 

Em um dos primeiros estudos sobre erros médicos em equipes de enfermagem, 
Edmondson (1996) observou que os líderes de algumas unidades estabeleceram um clima de 
abertura que facilitou a discussão de erros, enquanto os líderes de outras equipes manifestaram 
um comportamento autoritário aumentando temores dos enfermeiros sobre o discurso e os erros 
revelados. Posteriormente, Edmondson, Bohmer e Pisano (2001) mostraram que a segurança 
psicológica previu o sucesso na adoção de uma nova técnica de cirurgia por equipes em salas 
com esta finalidade. Equipes com um maior grau de segurança psicológica tiveram a melhor e 
satisfatória utilização de uma nova tecnologia em comparação com as equipes onde as pessoas 
não se sentiam seguros. 

Conforme já descrito no capítulo que trata dos comportamentos de aprendizagem 
grupal, Ortega (2010) realizou dois estudos envolvendo equipes de enfermagem. O primeiro, 
avaliou como antecedentes de comportamentos de aprendizagem grupal: a influência da 
segurança psicológica, a interdependência e a potência da equipe e, como consequente, o 
desempenho da equipe. Participaram do estudo, 468 profissionais de enfermagem reunidos em 
89 equipes. A análise do grupo foi no nível grupal. Segurança psicológica, interdependência da 
equipe e potência da equipe tiveram correlação positiva e significativa com comportamentos de 
aprendizagem grupal.  

O segundo estudo realizado por Ortega (2010) em sua tese de doutorado, examinou as 
relações entre liderança orientada para a mudança, segurança psicológica e comportamentos de 
aprendizagem grupal no desempenho de 107 equipes de enfermagem do Serviço Nacional de 
Saúde Espanhol. Os resultados revelaram relações positivas entre as variáveis estudadas e 
confirmaram que segurança psicológica e comportamentos de aprendizagem grupal tiveram 
efeito mediador entre liderança orientada para a mudança e o desempenho das equipes. 

Com equipes de enfermagem, Timmermans et al. (2011a) também encontraram que 
segurança psicológica das equipes fortalece os comportamentos de aprendizagem grupal. Mas 
os autores utilizaram a escala de Van Offenbeek (2001) que mensura comportamentos de 
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aprendizagem grupal, adaptada para o contexto de enfermagem e esta escala apresenta um 
número limitado de fatores do construto, conforme já dito anteriormente. Da mesma forma,  
Ortega (2010) utilizou a escala de Edmondson (1996) que não contempla os oito 
comportamentos de aprendizagem grupal já encontrados na literatura por Savelsbergh, Heijden 
e Poell (2009). 

Os estudos sobre a influência da segurança psicológica das equipes seguem sendo 
replicados em diferentes contextos e equipes como preditora dos cinco comportamentos de 
aprendizagem grupal identificados por Edmondson (1996). Contudo, em 2003, Edmondson 
considerou que um conjunto de variáveis como: o comportamento do líder, as metas da equipe, 
as características das tarefas e composição da equipe podem ser moderados e não mediados 
pela segurança psicológica quando se avalia os comportamentos de aprendizagem grupal. 

O papel da segurança psicológica deve ser cuidadosamente analisado em equipes de 
enfermagem, pois muitos fatores podem inibir a discussão aberta de erros entre os empregados, 
tais como diferenças de status e categoria profissional ou dificuldades em compreender o 
trabalho do pessoal especializado (RAMANUJAM; ROUSSEAU, 2006). Edmondson (1996) 
mostrou como os erros de comunicação no trabalho variou significativamente dependendo do 
grau de segurança psicológica na equipe de saúde.  

Segurança psicológica poderia reduzir as barreiras impostas pela interação de equipes 
com altas cargas de conflitos intragrupais (que são estímulos negativos para a aprendizagem 
grupal) porque facilita o diálogo mais aberto, a comunicação espontânea entre os membros da 
equipe e reforça a confiança interpessoal, o que também aumenta os comportamentos de 
aprendizagem grupal (GIBSON; GIBBS, 2006, GRIFFITH; NEALE, 2001).  

Da mesma forma, pressões para realizar o trabalho, falta de tempo, mudança de escala 
e rotatividade podem ter seus efeitos amenizados quando há um clima com altos níveis de 
segurança psicológica por ser considerada facilitadora de ações e reflexões que são próprios de 
comportamentos de aprendizagem grupal porque equipes psicologicamente seguras, assumem 
riscos interpessoais.  

E quando há oportunidades de se trabalhar como uma equipe colaborativa, os desafios 
propostos às equipes são alcançáveis e os treinamentos são bem recebidos que são 
características de estímulos positivos para a aprendizagem grupal, a segurança psicológica da 
equipe permite que as pessoas se sintam mais livres para expressarem comportamentos de 
aprendizagem grupal como: fazer perguntas, compartilhar conhecimentos, expressar opiniões e 
desenvolver ideias que ajudam a resolver problemas que surgem na prática diária do seu 
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trabalho, buscar feedback ou discutir os erros e testar novos padrões de interação porque elas 
não esperam ser penalizadas.  

Isto quer dizer que quando há baixa segurança psicológica, a relação entre os estímulos 
e os comportamentos de aprendizagem grupal podem ser diminuídos. E, quando há alta 
segurança psicológica, a relação entre os estímulos para a aprendizagem grupal e os 
comportamentos para a aprendizagem grupal podem ser aumentados. Dai, hipotetiza-se que: 
 

• H4: A segurança psicológica é moderadora da relação entre os estímulos para a 
aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal. 

 
Além disso e conforme já dito anteriormente, os resultados dos estudos de Ortega (2010) 

e Timmermans et al. (2011a) demonstram que a segurança psicológica promove 
comportamentos de aprendizagem nas equipes de enfermagem que levam a melhores 
desempenhos grupais porque favorece ações e reflexões, num ciclo contínuo. Mas, a segurança 
psicológica foi avaliada por Ortega (2010) como preditora de comportamentos de aprendizagem 
grupal quando se conhecia apenas cinco destes comportamentos e por Timmermans (2011a) 
com a escala de Van Offenbeek (2001) que também não contempla todos os comportamentos 
de aprendizagem grupal já identificados na literatura. Inserindo os oito comportamentos de 
aprendizagem grupal no modelo estudo, hipotetiza-se que: 
 

• H5: A segurança psicológica está positivamente relacionada com os 
comportamentos de aprendizagem grupal.  
 
2.7     Satisfação com a equipe de trabalho 

É por meio da satisfação com as equipes de trabalhos que muitas investigações 
estudaram a efetividade das equipes de trabalho. Efetividade, numa perspectiva mais ampla, foi 
definida por Campbell e Campbell (1988) como o grau em que os resultados da performance 
se aproximam dos objetivos específicos. Os autores diferenciaram a efetividade de performance 
e produtividade. A performance ou desempenho refere-se a um conjunto de comportamentos 
relevantes utilizados para alcançar objetivos específicos e a produtividade se refere à eficácia 
do resultado.  

Vários autores procuraram explicar a efetividade e consideraram características de 
diferentes níveis (indivíduo, grupo e organização). Gladstein (1984) teve a efetividade como 
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uma medida da performance do grupo e da satisfação das necessidades entre os membros e o 
grupo. 

Para Hackman (1987), a efetividade é representada pela aceitação dos resultados atuais 
do grupo (devem seguir padrões de qualidade determinados); capacidade dos membros em 
continuarem trabalhando juntos (permanência, existência do grupo ao longo do tempo); 
impacto da experiência grupal para os indivíduos (as experiências do trabalho em grupo devem 
resultar em satisfação das necessidades pessoais, experiências e reações positivas). Já para  
Guzzo e Shea (1992) a efetividade envolve a avaliação de indicadores como valores em dinheiro 
referentes ao volume de vendas, portanto, efetividade é vista pelos autores como sendo do nível 
organizacional. 

Similarmente às características de efetividade propostos por Hackman (1987) e 
Sundstron, De Meuse e Futrell (1990) caracterizam efetividade como desempenho e 
viabilidade. Para os autores, o desempenho refere-se à aceitação dos produtos pelos 
consumidores externos e internos, enquanto a viabilidade é a satisfação dos membros e da 
possibilidade de continuidade do grupo no futuro.  

Diferentemente dos autores citados, Brodbeck (1996) vê a performance em função da 
efetividade. Ou seja, par o autor, a performance prediz efetividade e, num ciclo contínuo, a 
efetividade prediz a performance. São dimensões de performance, segundo o autor: motivação, 
conhecimentos e habilidades e estratégias coletivas internas e externas e dimensões de 
efetividade: resultado, critérios pessoais, critérios sociais e inovação. 

Da mesma forma que Gladstein (1984), Van Der Vegt, Emans e Van De Vliert (1999) 
caracterizam a efetividade da equipe com as dimensões: performance e boas relações mútuas. 
Puent-Palacios e Borges-Andrade (2005) consideraram “boas relações mútuas” como satisfação 
com a equipe de trabalho. 

Como se pode observar, falta consenso entre a concepção das dimensões da efetividade 
sendo a satisfação, dimensão de efetividade nos modelos de: a) Gladstein (1984), tida no nível 
individual direcionada à equipe: satisfação com a equipe e em satisfazer as necessidades dos 
clientes e recompensas extrínsecas; b) Hackman (1987), tida como um critério individual: a 
satisfação das necessidades dos membros; c) Sundstron, De Meuse e Futrell (1990), no nível da 
equipe: satisfação dos membros da equipe (característica da viabilidade da equipe) e d)  Van 
Der Vegt, Emans e Van De Vliert (1999), no nível individual: boas relações mútuas. 

Campion, Medsker e Higgs (1993) estudaram a relação entre as variáveis do contexto, 
de processo e do grupo com a efetividade da equipe. A efetividade da equipe, variável critério, 
foi medida em termos de: produtividade e satisfação do empegado e orientação da gerência. 
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Embora os dados tenham sido coletados no nível do indivíduo, foram agregados e avaliados no 
nível da equipe. 

 A análise de componentes principais da dimensão da variável critério: “satisfação do 
empregado” revelou haver 12 fatores: supervisão, trabalho, qualidade de serviço, de gestão 
superior, desenvolvimento de carreira, recompensas, o compromisso da gestão com a qualidade, 
relações trabalhistas, comunicação, colegas de trabalho, reconhecimento e carga de trabalho. 

 Os resultados revelaram que, em relação às características do contexto, a satisfação do 
empregado (avaliada como variável de segunda ordem) esteve positivamente relacionada com 
sistema de treinamento e suporte gerencial. Satisfação da equipe também relacionou-se  
positivamente com características da tarefa, participação, tamanho da equipe e preferência pelo 
trabalho em equipe. Em relação às variáveis de processo, esteve positivamente relacionada com 
feedback e potência. 

Van Der Vegt, Emans e Van De Vliert (1999) que estudaram a influência da 
interdependência de tarefas e resultados sobre a efetividade dos membros da equipe, 
propuseram um instrumento de avaliação que foi composto a partir das avaliações de: a) eficácia 
do grupo de trabalho propostos por Goodman, Ravlin e Schminke (1987); Hackman (1987); 
Katzell e Guzzo (1983); b) estudos anteriores relativos à efetividade da equipe-membro 
realizados por Tjosvold, Andews e Struthers (1991) e c) informações da avaliação de 
desempenho utilizadas na companhia objeto da pesquisa. São 9 itens que compõem a escala, 
dentre eles, 5 itens foram considerados por Puente-Palácios e Borges-Andrade (2005) relativos 
à satisfação com a equipe de trabalho. 

Puente-Palacios e Borges-Andrade (2005) adotam a definição satisfação no trabalho 
conforme Locke (1976): resposta emocional positiva, que resulta da avaliação que os indivíduos 
fazem do seu trabalho ou das experiências proporcionadas por este. Como a satisfação com a 
equipe de trabalho é vista em uma perspectiva multidimensional, consideraram a possibilidade 
da satisfação estar voltada especificamente ao trabalho em equipe e, nesse sentido, ela é uma 
característica afetiva dos membros relacionada ao trabalho em grupo (PUENTE-PALÁCIOS, 
BORGES-ANDRADE, 2005). Também é nesta perspectiva conceitual que este trabalho 
concebe a satisfação com a equipe de trabalho. 

Em estudos no nível individual, Puente–Palacios e Borges-Andrade (2005) encontraram 
relação direta entre interdependência de resultados e satisfação com a equipe de trabalho, 
porém, identificaram que em equipes com baixa interdependência de tarefas, a interdependência 
de resultados não foi correlacionada com a satisfação com a equipe de trabalho. Souza e Puente-
Palacios (2006) encontraram que o papel do autoconceito profissional atuou como antecedente 
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de satisfação com a equipe de trabalho e comprometimento com a equipe. Puente-Palacios, 
Seidl e Silva (2008) tiveram que diversidade percebida pela equipe é preditora de satisfação 
com a equipe de trabalho. 

Mais recentemente, Zellmer-Bruhn e Gibson (2006) observaram que o aprendizado em 
equipe aumenta a efetividade das equipes em estudo com multinacionais. Chan, Pearson e 
Entrekin (2003) revelou que existe uma correlação positiva entre aprendizagem grupal e a 
eficácia grupal que tem como indicador, a satisfação com a equipe, conforme já dito.  

Kayes e Burnett (2006) encontrou correlação entre os comportamentos de aprendizagem 
grupal (coordenação tácita, adaptação e resolução de problemas) com os vários resultados do 
desempenho (satisfação grupal, pensamento crítico, melhoria da performance e “criação” de 
conhecimento) medidos como variáveis de primeira ordem.  

Na mesma linha, Ortega (2010) encontrou que os comportamentos de aprendizagem de 
equipes virtuais nas suas várias dimensões (e.g., experimentação, exploração, reflexão coletiva, 
gestão de erros e busca de feedback) está significativa e positivamente relacionado com a 
satisfação com a equipe de trabalho (β=0,37, p<0,05). O nível de análise foi grupal e a escala 
aplicada foi a de Gladstein (1984).   

Quando um grupo se ajusta às mudanças, identifica e corrige seus erros proativamente, 
explora em conjunto soluções para os problemas e tenha coordenação entre os membros do 
grupo, isto é, um grupo que age e reflete poderá ser um grupo mais satisfeito com a equipe de 
trabalho. 

Mas, até o momento, a relação entre comportamentos de aprendizagem grupal e 
satisfação foi avaliada com até cinco comportamentos de aprendizagem grupal. Assim, com o 
intuito de conhecer a influência dos comportamentos de aprendizagem quando na sua totalidade 
(oito) sobre a satisfação com as equipes de trabalho, hipotetiza-se que: 

  
• H6: Comportamentos de aprendizagem grupal está positivamente relacionado 

com a satisfação com a equipe de trabalho.  
 

Conforme já dito anteriormente, Edmondson (2003), encontrou que, na área da saúde, 
equipes com altos índices de segurança psicológica podem criar um clima mais seguro evitando 
erros. Desta forma, por outro lado, membros de equipes “inseguros” tendem a silenciar suas 
dúvidas e erros, e evitar falar de questões importantes. Tem-se em Batista et al. (2005) que a 
falta de segurança da equipe afeta a autorrealização dos enfermeiros que é uma forma de 
satisfação. 
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Em equipes psicologicamente seguras, as pessoas sentem-se livres para fazer perguntas, 
compartilhar conhecimentos, expressar e desenvolver ideias que promove um clima de 
cooperação típico de equipes com altos graus de satisfação. Inclusive, tem-se em Witteman 
(1991) que a satisfação tende a aumentar quando os membros do grupo expressam livremente 
a sua opinião sem receio que tal implique a sua exclusão do grupo. Equipes seguras 
psicologicamente se sentem capazes e confiantes para enfrentar as mudanças que é um tipo de 
resultado e pode ser mensurado (SHEIN; BENNIS, 1965).  

Ortega (2010) em estudo no nível grupal com equipes virtuais, encontrou que a 
segurança psicológica foi preditora de satisfação com a equipe de trabalho (β=0,36, p<0,01). A 
escala utilizada foi de Gladstein (1984). 

Lembrando que satisfação com a equipe é uma medida de resultado, é possível que a 
segurança psicológica das equipes de enfermagem também influencie positivamente a 
satisfação com a equipe de trabalho porque promove um clima de cooperação e sentimentos 
positivos para com o trabalho coletivo característicos das equipes de enfermagem e confiança 
na equipe. Daí, tem-se a última hipótese deste estudo: 

 
• H7: Segurança psicológica está positivamente relacionada com a satisfação com 

a equipe de trabalho.  
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3 MODELO CONCEITUAL E AS HIPÓTESES DA PESQUISA 
O modelo conceitual desta pesquisa apresenta as variáveis que serão estudadas e as 

relações hipotetizadas neste trabalho. As variáveis são: os estímulos (positivos e negativos) para 
a aprendizagem grupal, a prontidão para a aprendizagem grupal, a segurança psicológica, os 
comportamentos da aprendizagem grupal e a satisfação com as equipes de trabalho. E as 
vaiáveis de controle: hospital e tamanho da equipe. 

A Figura 1 ilustra o modelo estrutural de pesquisa:  
 

Figura 1: Modelo conceitual de estudo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Savelsbergh, Heijden e Poell (2009), Edmondson (1996, p.21), Van der 
Vegt, Emans e Van de Vliert (1999), Puente-Palacios e Borges-Andrade (2005). 
Legenda: EPA: Estímulos positivos para a aprendizagem grupal; ENA: Estímulos negativos para a aprendizagem 
grupal. Em negrito as hipóteses de relação direta e sem negrito as hipóteses de moderação (H2 e H4). 
Nota: Comportamentos de Aprendizagem Grupal: Co-construção de sentido; Explorar diferentes perspectivas; 
Análise dos erros; Comunicação de erros; Reflexão sobre os processos; Reflexão sobre os resultados; Busca de 
feedback; Experimentação.  
 

As hipóteses apresentadas no modelo de estudo foram construídas tendo em vista o 
levantamento bibliográfico apresentado no capítulo 2. 

Estímulos 

Satisfação 
com a equipe 
de trabalho 

Prontidão para 
a aprendizagem 

grupal 

EPA 

ENA 

H1a (+) 

H2a (+) 
H2b (+) H4a (+) 

   H4b (+) 

 H3 (+) 

H5 (+) 

H6 (+) 

Variáveis de controle: 
- Hospital 
- Tamanho da equipe  

Segurança 
psicológica 

Comportamentos 
de aprendizagem 

grupal 

H7 (+) 

H1b (+) 
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Comportamentos de aprendizagem grupal são definidos por Edmondson (1996) como 
um processo contínuo de ação e reflexão. E, estímulos para a aprendizagem grupal são 
definidos, neste estudo, como: “pressões, demandas, desafios e oportunidades ou outros eventos 
percebidos e entendidos pelo grupo como influenciadores do trabalho, de uma forma tal que o 
grupo não pode continuar a trabalhar da mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso 
aprender”.  

Uma vez que os comportamentos de aprendizagem grupal, em suas características 
voltadas à ação da equipe, estão voltados à aquisição de informações pela equipe via 
experimentação, por meio de questionamentos, busca de feedback ou atividades que ampliam 
os limites (EDMONDSON, 1999) e os grupos são estimulados por pressões ou oportunidades 
precisando aprender diferentes modos de operação, adquirir novas competências e 
conhecimentos, e, em seguida, usá-los de maneiras diferentes e criativas, podem ser estimulados 
a agir (experimentar, buscar feedback e realizar atividades que ampliem seus limites).  

Ainda, como os comportamentos de aprendizagem grupal, em suas características 
voltadas à reflexão, estão associados a diálogos, conversações, negociações, construções, 
reconstrução e discussão entre os membros e, quando os grupos são pressionados a aprender 
novas maneiras de trabalhar e adquirirem novas competências e conhecimentos exercendo a 
atividade cognitiva e refletindo a partir dos modelos mentais compartilhados, é possível que os 
estímulos para a aprendizagem grupal sejam influenciadores deste comportamentos. 

É desta forma que os comportamentos de aprendizagem grupal podem ser estimulados 
por forças e oportunidades, internas e externas ao grupo, utilizando-se de cognição. 

Tais considerações levam às primeiras hipóteses deste estudo:   
   
• H1a: Os estímulos positivos para a aprendizagem grupal estão associados 

positivamente aos comportamentos de aprendizagem grupal; 
• H1b: Os estímulos negativos para a aprendizagem grupal estão associados 

positivamente aos comportamentos de aprendizagem grupal. 
 

A prontidão para a aprendizagem grupal que é definida, neste estudo como: “grau em 
que as equipes reconhecem que precisam aprender alguma coisa, a fim de realizar o seu trabalho 
de forma mais eficaz” pode aumentar com a introdução de membros no grupo, mas desde que 
eles tenham congruência interpessoal (percepções semelhantes) e tenham capacidade de 
contribuir para a tarefa do grupo. Treinamentos da equipe para discussão podem ajudar a gerar 
ideias e avaliá-las além de encorajar outros membros para expressar ideias criativas e aceitar 
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feedback sobre os comportamentos do grupo a partir de fontes externas (SESSA; LONDON, 
2008b).  

 A prontidão pode aumentar também quando o líder do grupo promove mudanças, dá 
sugestões ou pede à equipe sugestões sobre maneiras de alterar metas ou operações. O líder do 
grupo que dá e recebe feedback, ensina novas habilidades à equipe, pede aos membros do grupo 
para instruir os outros membros e a tentar novos métodos de trabalho, estimula a equipe a 
reconhecer que é necessário aprender algo (EDMONDSON, 2003).  

O descompasso entre as necessidades de aprendizagem, ou estímulos para a 
aprendizagem (indrodução de membros na equipe, treinamentos da equipe, mudanças 
promovidas pelo líder, feedback do líder, incentivo à aprendizagem por parte do líder) e 
prontidão foi considerado uma barreira para os processos de aprendizagem grupal nas 
organizações (SESSA; LONDON, 2008b). Por exemplo, se o grupo não estiver pronto para 
aprender e os estímulos para a aprendizagem grupal for alta, é possível que não ocorra a 
aprendizagem grupal.  

Por outro lado, quando fatores facilitadores que promovem a prontidão como: 
treinamentos, desafios e oportunidade de trabalho em grupo percebido e entendidos pelo grupo, 
bem como pressões, mudanças no grupo compreendidos como saída e entrada de membros, 
discordâncias e conflitos quanto às tarefas do dia-a-dia forem altos e a prontidão para a 
aprendizagem também, é possível que ocorram os comportamentos de aprendizagem grupal 
(SESSA; LONDON, 2008b).  

Por isso, supõe-se que altos níveis da prontidão para a aprendizagem grupal modera a 
relação entre os altos níveis de estímulos e os processos de aprendizagem grupal. E, tem-se 
como hipótese: 

 
• H2a: A prontidão para a aprendizagem grupal é moderadora da relação entre os 

estímulos positivos para a aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal; 
• H2b: A prontidão para a aprendizagem grupal é moderadora da relação entre os 

estímulos negativos para a aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal. 
 

Ao conversarem, uma equipe pode agir experimentando e modificando o significado 
original chegando a novos significados do trabalho colaborativo, que anteriormente não 
estavam disponíveis para a equipe. Isto porque ao realizarem o trabalho coletivamente e de 
maneira diferente à anterior, uma equipe explora diferentes perspectivas, compartilha 
conhecimentos e opiniões. Discussões coletivas são favoráveis à reflexão porque ao comunicar 
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e analisar erros, uma equipe pode impedi-los; ao rever pressupostos e métodos de trabalho 
podem criar novos e olhar para experiências do passado ou futuras ações avaliando-as e as 
equipes podem aprender com elas.   

Com isso, parece razoável supor que, para as equipes agirem e refletirem, 
características dos comportamentos de aprendizagem grupal (EDMONDSON, 1996), é 
necessário reconhecerem que precisam aprender para realizarem o trabalho de forma eficaz. 
Dai, hipotetiza-se que: 

  
• H3: A prontidão para a aprendizagem grupal está positivamente relacionada com 

os comportamentos de aprendizagem grupal. 
 

Segurança psicológica poderia reduzir as barreiras impostas pela interação de equipes 
com altas cargas de conflitos intragrupais (que são estímulos negativos para a aprendizagem 
grupal) porque facilita o diálogo mais aberto, a comunicação espontânea entre os membros da 
equipe e reforça a confiança interpessoal, o que também aumenta os comportamentos de 
aprendizagem grupal (GIBSON; GIBBS, 2006, GRIFFITH; NEALE, 2001). Segurança 
psicológica é definida por Edmondson (1999, p.354) como “a crença comum dos membros, que 
a equipe é um lugar seguro para assumir riscos interpessoais”. 

Da mesma forma, pressões para realizar o trabalho, falta de tempo, mudança de escala 
e rotatividade podem ter seus efeitos amenizados quando há um clima com altos níveis de 
segurança psicológica por ser considerada facilitadora de ações e reflexões que são próprios de 
comportamentos de aprendizagem grupal porque equipes psicologicamente seguras, assumem 
riscos interpessoais.  

E quando há oportunidades de se trabalhar como uma equipe colaborativa, os desafios 
propostos às equipes são alcançáveis e os treinamentos são bem recebidos que são 
características de estímulos positivos para a aprendizagem grupal, a segurança psicológica da 
equipe permite que as pessoas se sintam mais livres para expressarem comportamentos de 
aprendizagem grupal como: fazer perguntas, compartilhar conhecimentos, expressar opiniões e 
desenvolver ideias que ajudam a resolver problemas que surgem na prática diária do seu 
trabalho, buscar feedback ou discutir os erros e testar novos padrões de interação porque elas 
não esperam ser penalizadas.  

Isto quer dizer que quando há baixa segurança psicológica, a relação entre os estímulos 
e os comportamentos de aprendizagem grupal podem ser diminuídos. E, quando há alta 
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segurança psicológica, a relação entre os estímulos para a aprendizagem grupal e os 
comportamentos para a aprendizagem grupal podem ser aumentados. Dai, hipotetiza-se que: 

• H4: A segurança psicológica é moderadora da relação entre os estímulos para a 
aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal. 

 
Além disso e conforme já dito anteriormente, os resultados dos estudos de Ortega (2010) 

e Timmermans et al. (2011a) demonstram que a segurança psicológica promove 
comportamentos de aprendizagem nas equipes de enfermagem que levam a melhores 
desempenhos grupais ao promoverem ações e reflexões, num ciclo contínuo. Mas, a segurança 
psicológica foi avaliada por Ortega (2010) como preditora de comportamentos de aprendizagem 
grupal quando se conhecia apenas cinco destes comportamentos e por Timmeermans (2011a) 
com a escala de Van Offenbeek (2001) que também não contempla todos os comportamentos 
de aprendizagem grupal já identificados na literatura. Inserindo os oito comportamentos de 
aprendizagem grupal no modelo estudo, hipotetiza-se que: 
 

• H5: A segurança psicológica está positivamente relacionada com os 
comportamentos de aprendizagem grupal.  
 

Kayes e Burnett (2006) encontrou correlação entre os comportamentos de aprendizagem 
grupal (coordenação tácita, adaptação e resolução de problemas) com os vários resultados do 
desempenho (satisfação grupal, pensamento crítico, melhoria da performance e “criação” de 
conhecimento) medidos como variáveis de primeira ordem.  

Na mesma linha, Ortega (2010) encontrou que os comportamentos de aprendizagem de 
equipes virtuais nas suas várias dimensões (e.g., experimentação, exploração, reflexão coletiva, 
gestão de erros e busca de feedback) está significativa e positivamente relacionado com a 
satisfação com a equipe de trabalho (β=0,37, p<0,05). O nível de análise foi grupal e a escala 
aplicada foi de Gladstein (1984).   

Quando um grupo se ajusta às mudanças, identifica e corrige seus erros proativamente, 
explora em conjunto soluções para os problemas e tenha coordenação entre os membros do 
grupo, isto é, um grupo que age e reflete poderá ser um grupo mais satisfeito com a equipe de 
trabalho. 

Para a concepção de satisfação com a equipe de trabalho, este estudo baseou-se em 
Puente-Palacios e Borges-Andrade (2005) que adotam a definição satisfação no trabalho 
conforme Locke (1976): resposta emocional positiva, que resulta da avaliação que os indivíduos 



62  

  

fazem do seu trabalho ou das experiências proporcionadas por este. Como a satisfação com a 
equipe de trabalho é vista em uma perspectiva multidimensional, consideraram a possibilidade 
da satisfação estar voltada especificamente ao trabalho em equipe e, nesse sentido, ela é uma 
característica afetiva dos membros relacionada ao trabalho em grupo (PUENTE-PALÁCIOS, 
BORGES-ANDRADE, 2005). 

Mas, até o momento, a relação entre comportamentos de aprendizagem grupal e 
satisfação foi avaliada com até cinco comportamentos de aprendizagem grupal. Assim, com o 
intuito de conhecer a influência dos comportamentos de aprendizagem quando na sua totalidade 
(oito) sobre a satisfação com as equipes de trabalho, hipotetiza-se que: 

  
• H6: Comportamentos de aprendizagem grupal está positivamente relacionado 

com a satisfação com a equipe de trabalho.  
 

Em equipes psicologicamente seguras, as pessoas sentem-se livres para fazer perguntas, 
compartilhar conhecimentos, expressar e desenvolver ideias que promove um clima de 
cooperação típico de equipes com altos graus de satisfação. Inclusive, tem-se em Witteman 
(1991) que a satisfação tende a aumentar quando os membros do grupo expressam livremente 
a sua opinião sem receio que tal implique a sua exclusão do grupo. Equipes seguras 
psicologicamente se sentem capazes e confiantes para enfrentar as mudanças que é um tipo de 
resultado e pode ser mensurado (SHEIN; BENNIS, 1965).  

Ortega (2010) em estudo no nível grupal com equipes virtuais, encontrou que a 
segurança psicológica foi preditora de satisfação com a equipe de trabalho (β=0,36, p<0,01). A 
escala utilizada foi de Gladstein (1984). 

Lembrando que satisfação com a equipe é uma medida de resultado, é possível que a 
segurança psicológica das equipes de enfermagem também influencie positivamente a 
satisfação com a equipe de trabalho porque promove um clima de cooperação e sentimentos 
positivos para com o trabalho coletivo característicos das equipes de enfermagem e confiança 
na equipe. Daí, tem-se a última hipótese deste estudo: 

 
• H7: Segurança psicológica está positivamente relacionada com a satisfação com 

a equipe de trabalho.  
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4 METODOLOGIA 
 
4.1     Instrumento para a coleta de dados 
 Para a operacionalização das variáveis e testar as hipóteses desta pesquisa foi utilizado 
um instrumento composto por cinco escalas dirigidas às equipes de enfermagem. As escalas 
são de auto relato e do tipo Likert (1 a 7 pontos).  

Para avaliar os comportamentos para a aprendizagem grupal optou-se pelo  
questionário proposto e avaliado por Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) adaptado e validado 
para a cultura brasileira por Onça e Bido (2015). A escala original possui 28 itens pertencentes 
a 8 comportamentos de aprendizagem grupal. Para este estudo, optou-se por utilizar 23 itens da 
escala. O critério de escolha dos itens foram os resultados da análise fatorial confirmatória do 
estudo de adaptação e resultados do pré-teste. Os fatores da escala são: a) Co-construção de 
sentido: 3 itens; b) Explorando diferentes perspectivas: 3 itens; c) Análise dos erros: 3 itens;  d) 
Comunicação de erros: 3 itens; e) Reflexão sobre os processos: 3 itens; f) Reflexão sobre os 
resultados: 3 itens; g) Busca de feedback: 2 itens; h) Experimentação: 3 itens. A escala de 
comportamentos de aprendizagem grupal possui 7 pontos variando de 1= “nunca” e 7 = 
“sempre” e pode ser visualizada no Apêndice A. 

Para avaliação de satisfação com as equipes de trabalho, optou-se por 5 itens do 
questionário de Van der Vegt, Emans e Van de Vliert (1999) relativos à dimensão: “satisfação 
com a equipe de trabalho” traduzidos e adaptados por Puente-Palacios e Borges-Andrade 
(2005). A escala possui 7 pontos variando de 1 = “discordo totalmente” a 7 = “concordo 
totalmente” (Apêndice B).  

As escalas que avaliaram comportamentos para a aprendizagem grupal e satisfação com 
a equipe de trabalho foram avaliadas por especialistas da área e os itens originais foram 
mantidos.   

Para avaliar segurança psicológica das equipes, optou-se pelo questionário original de 
Edmondson (1996) que é unidimensional. Para adaptação e validação para a cultura brasileira, 
consultou-se profissionais e estudiosos do assunto para análise da validade semântica e 
conteúdo. A versão final da escala aplicada às equipes de enfermagem ficou com 4 itens 
(reversos).  A escala possui 7 pontos variando de 1 = “discordo totalmente” e 7 = “concordo 
totalmente” (Apêndice C). 

Para avaliar estímulos para a aprendizagem grupal foi construída uma escala de 
medida. A versão final ficou com 10 itens, sendo: 6 itens para Estímulos negativos e 4 itens 
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para Estímulos positivos.  A escala possui 7 pontos variando de 1 = “nunca” e 7 = “sempre” 
(Apêndice D). 

Para avaliação da prontidão para a aprendizagem construiu-se uma escala que 
resultou em um conjunto de 5 itens que foram respondidos em uma escala de 7 pontos variando 
de 1 = “nunca” e 7 = “sempre” e encontra-se disponível no Apêndice E. 

Para a construção das escalas de estímulos para a aprendizagem grupal e prontidão para 
a aprendizagem grupal seguiu-se os princípios orientativos de criação de instrumento de 
avaliação de Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) e Cha et al. (2007): revisão da literatura e 
consulta a profissionais e estudiosos do assunto para análise da validade semântica e conteúdo. 

Também foi aplicado um questionário de dados demográficos dos participantes da 
pesquisa (Apêndice F) e a Escala de Interdependência de Tarefas de Van Der Vegt, Emans 
e Van De Vliert (1999), adaptada para o Brasil por Puente Palácios (2008) que tem o objetivo 
de aferir a necessidade de realização do trabalho em conjunto, por parte dos membros da equipe, 
para atingir a meta estabelecida (Apêndice G). A escala que era composta por 5 itens foi 
avaliada por especialistas da área e 1 dos itens foi excluído. Após o pré-teste, mais 1 item foi 
desconsiderado para o contexto. Desta forma, apenas 3 itens foram utilizados neste estudo. O 
conjunto de itens foi respondido numa escala de 7 pontos variando de 1 = “discordo totalmente” 
a 7 = “concordo totalmente”. 

O contexto organizacional foi levantado seguindo um roteiro que investigou a natureza 
(público, privado, filantrópico ou beneficente), tipologia (geral ou especializado) e porte 
(pequeno, médio ou grande) dos hospitais investigados. Também foi investigado se os hospitais 
possuíam certificações de qualidade, planos diferenciados de recompensa para equipes de 
enfermagem, hierarquia nas relações entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e 
aplicação de treinamentos. Foram investigadas ainda, as mudanças recentes e as previstas a 
curto, médio e longo prazo. Para os fatores que foram confirmados, foi feita uma investigação 
mais profunda procurando reunir informações que colaborem para a compreensão dos 
resultados. O levantamento do contexto organizacional foi aplicado ao responsável pela 
autorização da pesquisa, nos hospitais (Apêndice H). 

 
4.1.1    Construção e adaptação de escalas  

As escalas que mensuraram comportamentos de aprendizagem grupal e satisfação 
com a equipe de trabalho passaram pela avaliação de face com cinco especialistas da área e 
mantiveram seus itens inalterados. Compreendeu-se com isso, que estas escalas poderiam 
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capturar os comportamentos de aprendizagem e a satisfação das equipes de enfermagem. A 
escala de comportamentos de aprendizagem grupal teve cinco itens descartados porque a 
intenção era captar o comportamento em si e não as características dele. Os critérios para 
exclusão foram, cargas fatoriais menores nas pesquisas anteriores e resultados do pré-teste que 
é descrito no subcapítulo 4.1.2. Foram preservados todos os itens da escala de satisfação com 
a equipe de trabalho. Os itens pertencentes a estas escalas podem ser visualizados nos Quadros 
3 e 4, respectivamente. 
Quadro 3: Itens pertencentes a escala de Comportamentos de Aprendizagem Grupal 

COMPORTAMENTOS DE APRENDIZAGEM GRUPAL 
Definição conceitual: processo contínuo de ação e reflexão, caracterizado por questionar, buscar feedback, 
experimentar, refletir sobre resultados e discutir erros (EDMONDSON,1996). 

Itens Originais Situação 
AGCS1. Informações de membros da equipe são complementadas com informações 
de outros membros do grupo. 

Mantido 
AGCS2. Membros da equipe chegam a conclusões coletivamente, a partir das ideias 
que são discutidas no grupo. 

Mantido 
AGCS3. Membros da equipe trabalham informações e ideias uns dos outros. Mantido 
AGEP4. Membros da equipe escutam cuidadosamente uns aos outros. Mantido 
AGEP5. Se algo não está claro, nós questionamos uns aos outros. Descartado 
AGEP6. Se um membro da equipe dá sua opinião, ele (a), na sequência pergunta pela 
opinião dos outros. 

Mantido 
AGEP7. Nós encorajamos uns aos outros a olhar para o nosso trabalho a partir de 
diferentes perspectivas. 

Mantido 
AGAE8. Depois de um erro, a equipe analisa em conjunto qual foi a causa. Mantido 
AGAE9. Na minha equipe de trabalho, nós acreditamos que é útil analisar os erros. Mantido 
AGAE10. Se algo deu errado, a equipe reserva um tempo para pensar sobre isso. Mantido 
AGAE11. Depois que um erro ocorreu, ele é analisado cuidadosamente em equipe. Descartado 
AGCE12. Os membros da equipe grupo comunicam seus erros, para evitar que outros 
cometam o mesmo erro. Descartado 
AGCE13. Nós discutimos sobre os erros com nossa equipe, porque erros e suas 
soluções podem transmitir informações importantes. 

Mantido 
AGCE14. Na nossa equipe, erros são discutidos entre os membros. Mantido 
AGCE15. Erros são discutidos abertamente. Mantido 
AGRP16. Nós frequentemente discutimos sobre os métodos de trabalho da nossa 
equipe. Descartado 
AGRP17. Como uma equipe, nós discutimos regularmente sobre a eficácia da nossa 
colaboração. 

Mantido 
AGRP18. Nossa equipe frequentemente reavalia nossos procedimentos de trabalho. Mantido 
AGRP19. Nós regularmente reservamos um tempo para refletir sobre como podemos 
melhorar nossos métodos de trabalho. 

Mantido 
AGRR20. Em nossa equipe, nós examinamos o que podemos aprender a partir de 
nossas conquistas. 

Mantido 
AGRR21. Em nossa equipe, nós verificamos se nossas ações provocaram o que nós 
esperávamos inicialmente. 

Mantido 
AGRR22. Em nossa equipe nós avaliamos os resultados de nossas ações. Mantido 
AGRR23. Nós buscamos feedback para nossos métodos. Descartado 
AGCF24. Nós analisamos nosso desempenho de acordo com outras equipes. Mantido 
AGCF25. Nós pedimos feedback interno e externo das partes interessadas nos nossos 
resultados. 

Mantido 
AGE26. Em nossa equipe, nós temos experiência com outros métodos de trabalho. Mantido 
AGE27. Nossa equipe testa novos métodos de trabalho. Mantido 
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COMPORTAMENTOS DE APRENDIZAGEM GRUPAL 
Definição conceitual: processo contínuo de ação e reflexão, caracterizado por questionar, buscar feedback, 
experimentar, refletir sobre resultados e discutir erros (EDMONDSON,1996). 

Itens Originais Situação 
AGE28. Juntos, nós (membros da equipe) planejamos testar novos métodos de 
trabalho. 

Mantido 
Fonte: Escala elaborada por Savelsbergh, Heijden e Poell (2009) adaptada por Onça e Bido (2015) 
 
Quadro 4: Itens pertencentes a escala de Satisfação com a Equipe de Trabalho 

SATISFAÇÃO COM A EQUIPE DE TRABALHO 
Definição conceitual: Resposta emocional positiva, que resulta da avaliação que os indivíduos fazem do seu 
trabalho ou das experiências proporcionadas por este (LOCKE, 1976). Como a satisfação com a equipe de 
trabalho é vista em uma perspectiva multidimensional, consideraram a possibilidade da satisfação estar 
voltada especificamente ao trabalho em equipe e, nesse sentido, ela é uma característica afetiva dos membros 
relacionada ao trabalho em grupo (PUENTE-PALÁCIOS; BORGES-ANDRADE, 2005). 

ITENS PARA APLICAÇÃO 
SET1. Estou satisfeito com a forma em que trabalhamos juntos na minha equipe. 
SET2. Tenho sentimentos positivos sobre a forma como trabalhamos juntos na minha equipe. 
SET3. Confio completamente nos membros da minha equipe. 
SET4. Em relação aos membros da minha equipe de trabalho, eu sinto confiança de que manteremos boas 
relações no futuro. 
SET5. Sinto-me bem a respeito do relacionamento que mantenho com os membros da minha equipe de 
trabalho. 

Fonte: Escala construída por Van der Vegt, Emans e Van de Vliert (1999), traduzida e adaptada por Puente-
Palacios e Borges-Andrade (2005)  

Os itens da escala que mensura a interdependência de tarefas, apesar de já terem sido 
adaptados para a acultura brasileira, também foram submetidos à análise de juízes e 
profissionais da área que sugeriram modificações a fim de captar o contexto, foco da pesquisa. 
Dois itens da escala foram excluídos: IT4 a partir da avaliação dos juízes especialistas e outro 
com os resultados do pré-teste IT5. Os itens originais e a versão final aplicada às equipes de 
enfermagem podem ser visualizados no Quadro 5, bem como os itens excluídos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



67  

  

Quadro 5: Itens de Interdependência de Tarefas reformulados a partir do pré-teste 
INTERDEPENDÊNCIA DE TAREFAS 

Definição conceitual: Interdependência de tarefas refere-se à necessidade de realização do trabalho em 
conjunto, por parte dos membros da equipe, para atingir a meta estabelecida. 
Procedências Itens originais Versão preliminar 
Escala original Meu desempenho depende de receber 

informações fornecidas pelos meus colegas. 
IT1. Meu desempenho depende de 
receber informações fornecidas pelos 
meus colegas pessoalmente ou por 
escrito. 

Escala original Para obter o material e insumos necessários 
para a realização do meu trabalho, eu 
dependo dos meus colegas. 

IT2. Para ter acesso fácil aos materiais 
e insumos necessários para a realização 
do meu trabalho, eu dependo da 
organização dos meus colegas. 

Escala original Eu dependo de ajuda e suporte dos meus 
colegas para poder realizar o meu trabalho. 

IT3. Dependendo do procedimento, eu 
preciso de auxílio de meus colegas. 

Escala original Meu desempenho no trabalho é 
profundamente afetado pelo desempenho dos 
meus colegas. 

IT4. Meu desempenho no trabalho é 
influenciado pelo desempenho dos 
meus colegas.  

 
Escala original Para poder realizar um trabalho de maneira 

adequada, eu dependo dos meus colegas. 
(excluído) 

Fonte: Escala elaborada por Van Der Vegt, Emans e Vliert (1999) adaptada por Puente-Palacios (2008) 
 

Já a escala de segurança psicológica passou pelo processo de adaptação cultural e 
semântica e as escalas destinadas a capturar a percepção das equipes de enfermagem sobre a 
estímulos de aprendizagem grupal e prontidão para a aprendizagem grupal foram 
construídas tendo em vista as novas definições conceituais realizadas pela autora.  

Segundo Cha et al. (2007), o processo de tradução de escalas é uma parte importante 
dos estudos transculturais. Nestes estudos, os pesquisadores precisam traduzir escalas de um 
idioma para outro utilizando técnicas combinadas ou não. Os problemas identificados por Cha 
et al. (2007) na tradução de escalas são: 1) problemas com o vocabulário - quando palavras não 
existem na língua alvo; 2) não é possível traduzir a frase “ao pé da letra”; 3) violação de 
equivalência gramatical; 4) equivalência experiencial e 5) duas línguas têm a mesma palavra 
com significados diferentes. 

Cha et al. (2007) ressaltam a importância da tradução de qualidade para garantir a 
equivalência do conteúdo entre as escalas originais e as traduzidas. A consulta ao comitê de 
juízes no início do processo, a repetição de testes ampliando a amostragem e a combinação da 
natureza do estudo com as técnicas escolhidas são indicadores de sucesso na tradução de 
escalas, de acordo com o autor. 

Isto porque, segundo Cha et al. (2007), é necessário procurar ter o domínio e a validade 
de conteúdo; validade de face (facilidade de utilização; nível de leitura, clareza dos itens, das 
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instruções e no formato de respostas) e número abrangente de itens (quanto maior o número de 
dimensões, maior o número de itens).  
 Neste estudo, optou-se pela combinação de duas técnicas para validação da escala: a) 
tradução das escalas por bilíngues e b) consulta ao comitê de juízes especialistas no assunto e 
a profissionais da população alvo da pesquisa (enfermeiros, técnicos de enfermagem e 
auxiliares de enfermagem). 
 No total, participaram 2 tradutores, 15 profissionais de equipes de enfermagem e 3 juízes 
especialistas. Foram convidados 4 juízes, no total, mas um deles não participou. Os juízes foram 
escolhidos e convidados tendo em vista o profundo conhecimento no tema de estudo. No 
Apêndice I podem ser visualizadas as contribuições para cada item das escalas. Os juízes foram 
distinguidos pelos códigos: Av.1, Av.2 e Av.3.  

O número de profissionais especialistas foi definido a partir das instruções de 
Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) que indicam, no mínimo, um número de cinco para 
validade de face. Neste estudo, a consulta aos profissionais prosseguiu até esgotarem as 
indicações de problemas. 

Por isso, a escala que mensurou o construto segurança psicológica passou por uma 
nova adaptação após a tradução. Os itens foram adaptados para o contexto de equipes de 
enfermagem (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem) no contexto hospitalar 
brasileiro, com tarefas do dia-a-dia, mantendo o foco nas equipes. Do conjunto de itens, três 
foram excluídosOs itens pertencentes a escala de segurança psicológica podem ser visualizados 
no Quadro 6:  

 
Quadro 6: Itens pertencentes a escala de Segurança Psicológica 

SEGURANÇA PSICOLÓGICA 
Definição conceitual: “a crença comum dos membros da equipe é um lugar seguro para assumir riscos 
interpessoais” (EDMONDSON,1999, p.354). 

Itens Originais (traduzidos) Versão preliminar 
Se cometo um erro na minha equipa, isso é tido contra 
mim.  

SP1. Se cometemos um erro na minha equipe, isso 
é usado contra nós.  

Os membros da minha equipe são capazes discutir 
problemas e assuntos difíceis.  

SP2. Os membros da minha equipe são capazes 
discutir problemas e assuntos difíceis. 

Os membros da minha equipe, às vezes rejeitam outros 
por estes serem diferentes. 

SP3. Os membros da minha equipe, às vezes, 
rejeitam outros por estes serem diferentes. 

É seguro correr riscos na minha equipe.  SP4. É seguro correr riscos na minha equipe. 
É difícil pedir ajuda a outros elementos da sua equipe.  SP5. É difícil pedir ajuda a outros elementos da 

nossa equipe. 
Ninguém na minha equipe age deliberadamente para 
minimizar os meus esforços. 

SP6. Ninguém na minha equipe age 
deliberadamente para diminuir os meus esforços. 
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SEGURANÇA PSICOLÓGICA 
Definição conceitual: “a crença comum dos membros da equipe é um lugar seguro para assumir riscos 
interpessoais” (EDMONDSON,1999, p.354). 

Itens Originais (traduzidos) Versão preliminar 
No trabalho com a minha equipe as minhas 
competências e talentos são valorizados e utilizados.  

SP7. No trabalho com a minha equipe as minhas 
competências e talentos são valorizadas e 
utilizadas. 

Fonte: Escala elaborada por Edmondson (1999) adaptada por esta autora 
 
A escala de estímulos para a aprendizagem grupal originária do estudo de Sessa et al. 

(2011) a qual este estudo inspirou-se, é composta de 3 a 5 itens e alguns deles com baixa carga 
fatorial (menor que 0,70) no estudo original.  

Contudo, na escala original que procurava captar os estímulos para a aprendizagem 
grupal identificou-se que os itens estavam direcionados à frequência com que a equipe fica 
triste/confusa com o estímulo percebido. O item: “Nós estávamos empolgados com a 
oportunidade de trabalharmos juntos como uma equipe” (SESSA et al., 2011, p.153) é um 
exemplo desta confusão. Ele foi substituído por: “Há oportunidades de trabalharmos juntos 
como uma equipe colaborativa”. Isto porque, a mensuração do construto deve estar destinada 
à frequência com que o estímulo ocorre, em conformidade com a sua definição conceitual.  
 Optou-se, então, em construir uma nova escala para mensurar os estímulos para a 
aprendizagem grupal. Tanto na construção, quanto na tradução de escalas, o objetivo é obter 
itens de consistência com o domínio teórico. Por isso, foi realizada revisão de literatura para a 
construção dos itens da escala de estímulos para a aprendizagem grupal e prontidão para a 
aprendizagem grupal com objetivo de haver validade de conteúdo e de face.  

A revisão da literatura orientou a distinção entre os construtos, seus antecedentes e 
consequentes, e a unidimensionalidade das variáveis. Foram realizadas também consultas a 
profissionais pertencentes a equipes de enfermagem com o objetivo de captar itens específicos 
do contexto do estudo. 

Uma vez definida a existência da multidimensionalidade da escala para avaliar os 
estímulos para a aprendizagem grupal (estímulos positivos e negativos para a aprendizagem 
grupal) e a unidimensionalidade prontidão para a aprendizagem grupal, partiu-se, para a 
construção e escolha de itens com boas propriedades psicométricas nas pesquisas anteriores, 
conforme orientam Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) e Cha et al. (2007). Esta etapa foi 
possível de ser realizada com base no referencial teórico, na escrita pelos autores e consulta a 
juízes especialistas. 
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Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) chamaram a atenção para a redação dos itens 
quanto à clareza, redundância, afirmativas ou negativas e escolha de formato de respostas.  A 
clareza da linguagem precisa estar de acordo com o nível de leitura da população alvo, os itens 
precisam ser curtos e simples, sem jargão e gírias da moda e que não propiciem dupla 
interpretação.  

A clareza dos itens também foi abordada por Cha et al. (2007) que declaram que ela foi 
atingida quando o item é compreendido por todos da mesma forma e, para isso, também 
destacam a importância de sentenças curtas e simples, na voz ativa, uso de substantivos ao invés 
de pronomes e termos específicos. Evitar escrita coloquial, subjetivismo, advérbios e 
proposições indicando tempo ou posição, pronomes possessivos além de termos e frases vagas, 
orientam Cha et al. (2007).   

Com a versão preliminar das escalas para avaliar as variáveis do modelo de estudo 
consultou-se os 3 juízes especialistas, 11 enfermeiros e 4 auxiliares de enfermagem de 
instituições de saúde públicas e privadas que responderam ao questionário e foram incumbidos 
de ressaltar dificuldades na compreensão da instrução, dos itens e da escala de respostas.  

Foram detectados, nesta fase, que os respondentes ora entenderam a instrução como 
destinada a equipe composta por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, auxiliares de 
enfermagem, ora como destinada à equipe exclusiva de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Quanto aos itens, as dificuldades de compreensão dos respondentes estão expostas 
no Apêndice I. 

Foi realizada uma nova versão para os itens que apresentaram problemas com o objetivo 
de melhorar a clareza das sentenças e serem compreendidos por todos da mesma forma. O passo 
seguinte foi a revisão da escala por especialistas no assunto e na construção dos itens. Esta fase 
foi apontada por Netemeyer, Bearden e Sharma (2003) como passo importante para obter 
validade da escala ao capturar o alvo ou construir mais precisamente ou eficientemente as 
medidas existentes.  

Melhorias semânticas nos itens foram sugeridas pelos especialistas e contribuíram para 
uma nova versão da escala que pôde ser aplicada às equipes de enfermagem e submetidas os 
resultados à validade discriminante e convergente, a partir da análise fatorial confirmatória.  

Os itens construídos e a versão preliminar da escala para avaliar os estímulos negativos 
para a aprendizagem grupal, estímulos positivos para a aprendizagem grupal e a 
prontidão para a aprendizagem grupal podem ser visualizados nos Quadros 7, 8 e 9. Os itens 
originais, os excluídos e a versão preliminar também podem ser visualizados no Apêndice I, 
que descreve os problemas identificados no pré-teste com enfermeiros e as sugestões dos juízes. 
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Quadro 7: Itens de EN para a AG reformulados a partir do pré-teste 
ESTÍMULOS NEGATIVOS PARA A APRENDIZAGEM 

Definição conceitual: Pressões, mudanças no grupo (saída e entrada de membros), discordâncias e conflitos 
quanto às tarefas do dia-a-dia percebidos e entendidos pelo grupo como influenciadores do trabalho, de uma 
forma tal que o grupo não pode continuar a trabalhar da mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso 
aprender. 
Procedências Itens originais Versão preliminar 

Sessa et al. (2011, 
p.153) 

Inicialmente, nós estávamos confusos com as 
instruções. 

ENA1. As instruções de trabalho para 
as tarefas novas de nossa equipe são 
confusas. 

 
Item novo 

 ENA2. Erros de procedimento 
provocam novas maneiras de realizar as 
tarefas. 

Sessa et al. (2011, 
p.153) 

Nos sentimos pressionados para fazer isso. ENA3. Nossa equipe sente-se 
pressionada para realizar nossos 
trabalhos. 

Sessa et al. (2011, 
p.153) 

Nós sentimos que não tínhamos tempo 
suficiente para fazer um bom trabalho. 

ENA4. Nossa equipe sente que não tem 
tempo suficiente para realizar um bom 
trabalho. 

(ONÇA et al., 
2014,  p.14) 

Nós discordamos sobre o processo de 
realização do trabalho (ou como fazer) 

ENA5. Nossa equipe discorda sobre o 
processo de realização dos trabalhos. 

(ONÇA et al., 
2014,  p.14) 

Nós temos conflitos de ideias sobre as 
tarefas de trabalho 

ENA6. Nossa equipe possui conflitos 
de ideias sobre as tarefas de trabalho. 

 
Item novo 

 ENA7. A rotatividade da equipe de 
trabalho muda o jeito de nossa equipe 
trabalhar. 

 
Item novo 

 ENA8. A mudança na escala de 
trabalho atrapalha a rotina de trabalho. 

 
Item novo 

 ENA9. Quando há troca de materiais 
no almoxarifado ou farmácia, há 
revisão do procedimento de trabalho. 

 
Item novo 

 ENA10. Após ocorrer acidente de 
trabalho há revisão dos procedimentos 
adotados. 

Fonte: Escala elaborada pela autora. 
 
 
Quadro 8: Itens de EN para a AG reformulados a partir do pré-teste 

ESTÍMULOS POSITIVOS PARA A APRENDIZAGEM 
Definição conceitual: Treinamentos, desafios e oportunidades de trabalho em grupo percebidos e entendidos 
pelo grupo como influenciadores do trabalho, de uma forma tal que o grupo não pode continuar a trabalhar da 
mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso aprender. 
Procedências Itens originais Versão preliminar 

 
Sessa et al. (2011, 

p.153) 
Nós estávamos empolgados com a 
oportunidade de trabalharmos juntos 
como uma equipe. 

EPA1. Há oportunidades de a equipe 
trabalhar junta como uma equipe 
colaborativa. 

 
Sessa et al. (2011, 

p.153) 
Estávamos todos muito motivados para 
ganhar a competição. 

EPA2. Os desafios que são propostos para 
a nossa equipe são alcançáveis. 

 
Item novo 

 EPA3. A realização de treinamentos 
indicados internamente ao nosso ambiente 
são bem vindos pela nossa equipe. 

 
Item novo 

 
Há indicações de treinamentos vindas de 
nosso(a) líder que são bem-vindas. 

EPA4. A realização de treinamentos 
indicados  externamente ao nosso 
ambiente são bem vindos para a nossa 
equipe. 
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ESTÍMULOS POSITIVOS PARA A APRENDIZAGEM 
Definição conceitual: Treinamentos, desafios e oportunidades de trabalho em grupo percebidos e entendidos 
pelo grupo como influenciadores do trabalho, de uma forma tal que o grupo não pode continuar a trabalhar da 
mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso aprender. 
Procedências Itens originais Versão preliminar 

 
Item novo 

Há introdução de novas tecnologias que 
facilitam nosso trabalho. 

EPA5. Há introdução de novas tecnologias 
que facilitam o trabalho da nossa equipe. 

 
Item novo 

Nós refletimos sobre modos de 
melhorarmos nossos processos. 

EPA6. Em nossa equipe, refletimos sobre 
os modos de melhorarmos os processos de 
trabalho. 

Item novo  EPA7. Em nossa equipe, recebemos 
prêmios por assiduidade da equipe. 

Fonte: Escala elaborada pela autora 
 
 
Quadro 9: Itens de Prontidão para a AG reformulados a partir do pré-teste 

PRONTIDÃO PARA A APRENDIZAGEM GRUPAL 
Definição conceitual: Prontidão para a aprendizagem grupal é o grau em que as equipes reconhecem que 
precisam aprender alguma coisa a fim de realizar o seu trabalho de forma mais eficaz. 
Procedências Itens originais Versão preliminar 

Item novo Quando algo é necessário para melhorar o 
nosso trabalho, reconhecemos rapidamente a 
necessidade de aprendê-lo. 

PAG1. Nossa equipe reconhece 
rapidamente a necessidade de aprender 
algo que possa melhorar nosso 
trabalho. 

Item novo Assim que surge um novo tipo de trabalho, 
reconhecemos logo o que precisamos 
aprender. 

PAG2. Nossa equipe logo reconhece o 
que precisa ser aprendido quando surge 
um procedimento ou instrução nova. 

Item novo Quando os protocolos que usamos muda, 
nossa equipe sabe que é preciso aprender 
logo. 

PAG3. Quando os protocolos ou 
procedimentos sofrem mudanças, nossa 
equipe tem consciência que é 
necessário reaprender. 

Item novo Quando os materiais que usamos muda, 
nossa equipe não tem noção de que precisa 
aprender com urgência. (R) 
 

PAG4. Quando ocorrem mudanças no 
tipo de material utilizado, nossa equipe 
sente a necessidade de aprender  a usá-
lo com urgência. 

Item novo Para a realização de um trabalho mais eficaz, 
reconhecemos que é necessário adquirir mais 
conhecimentos e habilidades. 

PAG5. Nossa equipe reconhece a 
necessidade de adquirir conhecimentos 
e habilidades para realizar o trabalho de 
modo mais eficaz. 

Fonte: Escala elaborada pela autora. 
 
Os itens das escalas foram codificados com as iniciais do construto e numerados para 

facilitar a identificação. Por exemplo, na assertiva: “SP1. Se cometemos um erro na minha 
equipe, isso é usado contra nós”, SP1 significa item 1 do construto segurança psicológica.
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4.1.2    Pré-teste 
Um pré-teste foi realizado com os itens preliminares das escalas para que fossem 

avaliadas as validades convergente, discriminante e confiabilidade dos itens que seriam 
aplicados às equipes de enfermagem para avaliação do modelo de estudo. 

Participaram deste pré-teste, 26 profissionais da área de estudo (16 enfermeiros e 10 
técnicos de enfermagem) de um único hospital de natureza privado, do tipo geral e maternidade, 
de grande porte, situado na região metropolitana de São Paulo. A média de idade dos 
participantes do pré-teste foi de 37,2 anos, predominantemente do sexo feminino e pós-
graduados.   

 Todos participantes do pré-teste trabalhavam no período diurno, a maioria trabalhava 
entre 1 e 5 anos no hospital, mas nenhum deles há menos de um ano. Em relação à quantidade 
de pessoas na equipe, a predominância foi equipes com 10 integrantes (enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem). A Tabela 1 descreve os participantes do pré-teste: 
 
Tabela 1: Descrição dos participantes do pré-teste (n=26) 

Dados de Identificação Classificações N Porcentagem 
 
Função 

 
Enfermeiros 

 
16 

 
61,54 % 

 Técnicos de enfermagem 10 38,46 % 
    
Idade  De 26 a 30 anos 1 3,84 % 
 De 31 a 35 anos 10 38,46 % 
 De 36 a 40 anos 9 34,63 % 
 De 41 a 45 anos 4 15,39 % 
 De 46 a 50 anos 2 7,68 % 
    
Sexo Masculino 4 15,4 % 
 Feminino 22 84,6 % 
    
Escolaridade Técnico de Enfermagem 8 30,77 % 
 Graduação 7 26,92 % 
 Pós-Graduação 11 42,31 % 
    
Tempo de trabalho no hospital De 1 a 2 anos 6 23,09 % 
 De 3 a 5 anos 10 38,46 % 
 De 6 a 10 anos 7 26,93 % 
 De 11 a 15 anos 1 3,84 % 
 Acima de 15 anos 2 7,68 % 
    
Quantidade de pessoas na equipe De 4 a 5 integrantes 3 11,54 % 
 De 6 a 7 integrantes 5 19,23 % 
 De 8 a 9 integrantes 8 30,77 % 
 10 integrantes 10 38,46 % 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 A avaliação da amostra revelou não haver dados faltantes (missing values) ou dados 
atípicos (outliers). Partiu-se, então, para a AFC que avaliou a validade convergente, 
discriminante e confiabilidade dos itens das escalas. 
 Os itens referentes às escalas de prontidão para a aprendizagem grupal, 
interdependência de tarefas e satisfação com a equipe de trabalho mostraram ter validade 
convergente e discriminante e todos os foram mantidos. Na escala de comportamentos de 
aprendizagem grupal, 11 itens mostraram haver altas cargas em outros fatores, próximos à 
carga no fator ao qual pertenciam. Mas optou-se por manter todos os itens porque a escala já 
havia sido aplicada em outros contextos (ONÇA; BIDO, 2015, ONÇA) e os itens mantiveram-
se com boa carga fatorial, com validade convergente e discriminante. Como se tratava de uma 
amostra pequena e específica, hipotetizou-se que os resultados poderiam estar associados 
àquele conjunto de casos.  
 A AFC dos itens das escalas de estímulos positivos para a aprendizagem, estímulos 
negativos para a aprendizagem e segurança psicológica demonstrou haver falta de validade 
convergente e discriminante entre os itens das escalas, por isso, recorreu-se à AFE (Análise 
Fatorial Exploratória) usando o pacote SPSS para identificar os melhores itens de cada escala.  

A análise dos componentes principais dos itens da escala de estímulos negativos para 
a aprendizagem extraiu o primeiro componente principal com 6 itens. Foram excluídos, então, 
4 itens da escala para garantir a validade convergente e discriminante dos itens. Os itens 
excluídos foram: ENA1, ENA2, ENA9 e ENA10. Com a exclusão dos itens, o alfa foi de 0,86. 
A Tabela 2 apresenta o resultado da análise dos componentes principais da escala que avalia os 
estímulos negativos para a aprendizagem. 
Tabela 2: Resultado da análise dos componentes principais dos itens da EN para AG 
  

Componentes principais 
1 2 3 

 
ENA7  

,781  
-,088 

 
,340 

ENA3 ,779 -,078 -,393 
ENA5 ,745 -,230 ,341 
ENA8 ,743 -,269 ,491 
ENA6 ,733 -,241 -,360 
ENA4 ,656 -,254 -,018 
ENA10 ,253 ,775 ,423 
ENA9 ,372 ,734 -,166 
ENA2 ,489 ,645 -,023 
ENA1 ,535 ,115 -,630 

Fonte: Resultados da Análise dos componentes principais: 3 componentes extraídos com autovalor maior que 1, não 
rotacionado. 
Nota 1: Os itens em destaque foram mantidos.  
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Da mesma forma, a análise dos componentes principais dos itens da escala de estímulos 
positivos para a aprendizagem demonstrou que 4 itens compunham o primeiro componente 
principal extraído. Procedeu-se à exclusão de 3 itens (EPA5, EPA6 e EPA7). Com a exclusão 
destes itens, a escala de estímulos positivos para a aprendizagem passou a ser composta por um 
conjunto de 4 itens com validade convergente e discriminante. A Tabela 3 apresenta os 
resultados da análise dos componentes principais. O alfa da escala passou a ser 0,89. 
Tabela 3: Resultado da análise dos componentes principais dos itens da EP para AG 
  

Componentes principais 
1 2 

 
EPA1  

,898 
 

-,132 
EPA4 ,842 -,237 
EPA3 ,826 -,050 
EPA2 ,796 -,230 
EPA6 ,438 ,777 
EPA5 ,432 ,718 
EPA7 -,153 ,709 

Fonte: Resultados da Análise dos componentes principais: 2 componentes extraídos com autovalor maior que 1, não 
rotacionado. 
Nota 1: Os itens em destaque foram mantidos.   A análise dos componentes principais dos itens da escala de segurança psicológica 
também demonstrou que 4 itens compunham o primeiro componente principal extraído. 
Procedeu-se à exclusão de 3 itens (SP4, SP3 e SP7). Com a exclusão destes itens, a escala de 
segurança psicológica passou a ser composta por um conjunto de 4 itens com validade 
convergente e discriminante e alfa de 0,77. A Tabela 4 apresenta os resultados da análise dos 
componentes principais: 

 
Tabela 4: Resultado da análise dos componentes principais dos itens da Escala Segurança 
Psicológica  
  

Componentes principais 
1 2 

 
SP5_rev  

,768 
 

,281 
SP1_rev ,735 ,115 
SP6_rev ,679 ,364 
SP2 -,651 ,574 
SP4 -,460 ,421 
SP3_rev ,546 ,705 
SP7 -,560 ,652 

Fonte: Resultados da Análise dos componentes principais: 2 componentes extraídos com autovalor maior que 1, não 
rotacionado. 
Nota 1: Os itens em destaque foram mantidos.  
Nota 2: Itens SP5, SP1 e SP6 são reversos. 
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4.2     Coleta de dados 
Para a coleta de dados, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa em 14/11/2014 e obteve aprovação em 27/11/14. O Parecer Consubstanciado sob 
número 889.426 encontra-se no Anexo A. 

Os instrumentos foram disponibilizados em um formulário (em papel) aos membros das 
equipes de enfermagem dos hospitais participantes. Como procedimento, primeiramente, se 
obteve a autorização das instituições para aplicação dos questionários mediante a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) destinado a Instituição (Apêndice J).  

Após ter sido autorizado, a pesquisadora entrou em contato pessoalmente com os líderes 
das equipes convidando-os a participar e, tendo a concordância, foi perguntado se o trabalho 
dos enfermeiros daquela ala ou departamento é grupal. Todos os líderes de equipe confirmaram 
ser o trabalho desta natureza. Deu-se prosseguimento à aplicação dos questionários às equipes. 

As equipes foram convidadas a responderem ao questionário durante o horário de 
trabalho e mediante a assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
para os sujeitos de pesquisa (Apêndice K).  

Na mensagem de apresentação do formulário foram indicados os objetivos da pesquisa 
e as instruções para o preenchimento, mas, foram também explanados pessoalmente a fim de 
que fosse assegurado que as respostas estivessem direcionadas realmente à equipe de 
enfermagem a qual o membro pertencia e evitando que fossem levados em conta, no ato da 
resposta, grupos de saúde (multiprofissionais como médicos, secretária, instrumentadores, 
psicólogos, por exemplo) ou equipes de enfermagem de outro turno subordinadas ao mesmo 
líder.   

Também foi explicado que os resultados seriam analisados coletivamente, de modo que 
as respostas individuais não seriam divulgadas. Além disso, foi informado que as respostas dos 
indivíduos da mesma equipe seriam agregadas por média para compor os resultados daquela 
equipe.  

A cada equipe foi entregue dois envelopes contendo os questionários e os TCLEs 
separadamente. Os envelopes foram identificados externamente com número do hospital (1 ou 
2), área do hospital a equipe pertence (p.ex.: Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, 
Internação etc.), período de trabalho e identificação do plantão (A ou B; par ou ímpar). Da 
mesma forma, os questionários de dados demográficos continham as mesmas informações 
expressas no envelope. Tanto a identificação do envelope quanto as informações do 
questionário sociodemográfico foram suficientes para que se pudesse manter reunidos os 
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questionários respondidos pela equipe. Os questionários e TCLEs foram retirados após uma 
semana da entrega. O período total de aplicação do questionário foi de 15 dias (de 29 de 
fevereiro a 14 de março de 2016).  

A devolução dos questionários e dos TCLEs foram feitas separadamente para assegurar 
o sigilo da identidade do pesquisado evitando deste modo a identificação do autor das 
informações.  

 
4.3     Análise dos dados  

Após a coleta, foi realizado o exame para avaliar se haviam dados faltantes (missing 
values) e dados atípicos (outliers). Do total, foram identificados 19 missings que tiveram o 
seguinte tratamento: os itens faltantes receberam valores médios da equipe de trabalho seguindo 
as orientações de Hair et al. (2014) que indica que o dado faltante é substituído por uma outra 
fonte que é considerada semelhante. Assim, quando haviam três respostas para o item e um 
deles era missing, a média dos outros dois respondentes ao item foi atribuída ao item faltante. 
Não houveram dados atípicos (outliers). 

Em seguida, foram calculados os resultados para cada equipe, através da média 
aritmética dos itens das escalas conforme orientam LeBreton e Senter (2007) para amostras a 
serem analisadas no nível grupal. Os resultados das equipes entraram para o estudo, na medida 
em que, perceberam que há dependência entre os membros para a realização das tarefas, aferida 
pela escala específica de interdependência de tarefas. Antes, porém, a AFC (Análise Fatorial 
Confirmatória) dos itens da referida escala revelou haver um item (IT4) com baixa carga 
fatorial.  

Procedeu-se à avaliação dos componentes principais no software SPSS, versão 21, que 
demonstrou haver um só fator com 3 itens. Decidiu-se pela exclusão do item IT4 e uma nova 
AFC revelou haver validade discriminante entre os demais itens, podendo ser utilizados para a 
avaliação da interdependência de tarefas das equipes de enfermagem participantes. O alfa após 
a exclusão do item foi 0,61. 

Equipes que tiveram valores de interdependência de tarefas abaixo do ponto médio da 
escala (4,0) foram eliminadas do estudo. Com este critério, 10 equipes não participaram da 
investigação. Portanto, para a avaliação do modelo de estudo, participaram 87 equipes.  

A avaliação da validade dos itens das escalas do modelo de estudo foi realizada por meio 
da AFC (validade convergente, validade discriminante e confiabilidade).  
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O modelo estrutural foi estimado por meio do método Partial Least Squares Path 
Modeling (PLS-PM) por ser considerado mais propício para estudos exploratórios (CHIN; 
NEWSTED, 1999, p.312) e foi utilizado o software SmartPLS 2.0.M3 (RINGLE et al., 2005).  

Foi experimentada a análise baseada em covariâncias (equivalente ao LISREL, AMOS, 
Mplus, EQS etc.), por meio do pacote lavaan (BEAUJEAN, 2014), mas ocorreu um aviso 
(warning) de que a amostra era pequena para rodar o método WLSMV, que é o recomendado 
para casos de não normalidade, o que reforçou a decisão pelo método PLS-PM. 
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5 RESULTADOS 
 Apresenta-se, nesta seção, os resultados relativos à caracterização da amostra, avaliação 
do modelo de mensuração (validade convergente e confiabilidade dos construtos e o modelo 
estrutural). 
 
5.1   População e amostra do estudo  

Para a realização do estudo, o questionário foi aplicado a 140 equipes de enfermagem 
compostas por enfermeiros, enfermeiros trainees, técnicos e auxiliares de enfermagem 
pertencentes a dois hospitais particulares da região metropolitana do Estado de São Paulo, aqui 
denominados como Hospital 1 e Hospital 2.  

O hospital 1 possui certificação de qualidade de âmbito nacional e plano implementado 
de remuneração por competências às equipes de enfermagem. Treinamentos são permanentes a 
partir de um Programa de Educação Continuada para enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem neste hospital que está em processo de mudança de diretoria iniciado há cerca de 
2 anos. 

O hospital 2 foi recentemente adquirido por uma rede hospitais, mas não possui 
certificação de qualidade nem planos de recompensas às equipes de enfermagem. Treinamentos 
são oferecidos para líderes de departamentos. Neste hospital, equipes de enfermagem com alta 
assiduidade são premiadas com valores em dinheiro. Este hospital está em fase de mudança da 
presidência.  

Quanto à caracterização hierárquica das equipes de enfermagem, nos dois hospitais 
investigados, os auxiliares e técnicos são subordinados aos enfermeiros. A rotatividade foi 
considerada alta pelos gestores de recursos humanos dos dois hospitais participantes. 

Do total de questionários aplicados às equipes de enfermagem dos hospitais, obteve-se 
uma taxa de retorno de 66,67% do Hospital 1 e 78,87% do Hospital 2 (4 equipes foram excluídas 
por terem tido apenas um profissional participante). Desta forma, inicialmente, entraram para 
o estudo, 97 equipes de enfermagem, (com total de 212 trabalhadores) compostas com, no 
mínimo, 2 profissionais (enfermeiro, enfermeiro trainee, técnico e/ou auxiliares de 
enfermagem).  

A amostra obtida foi de conveniência. As equipes de enfermagem foram avaliadas 
quanto ao grau de interdependência de tarefas, como critério de exclusão, por meio da Escala 
de Interdependência de Tarefas de Van Der Vegt, Emans e Vliert (1999), adaptada para o Brasil 
por Puente Palácios (2008). Foram estudadas apenas as equipes que perceberam possuir a 
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dependência do trabalho entre os colegas. No total, 87 equipes foram avaliadas pelo modelo 
de estudo, 188 profissionais pertencentes às equipes de enfermagem. 

Conforme cálculos a partir do programa G*Power 3 (FAUL et al., 2007) considerando 
5 preditores (Figura 1), o poder estatístico foi de 80%, nível de significância de 5% (HAIR Jr 
et al., 2005) e tamanho de efeito médio – f² = 0,158, que equivale a R² = 13,6% (COHEN, 
1977, p.413-414). Ao se incluir o efeito moderador, a quantidade de preditores sobe para seis e 
o efeito mínimo detectável como significante vai para f² = 0,169, que equivale a R² = 14,5%. 
Como o modelo superou este valor, entende-se que o tamanho da amostra foi suficiente pa ra 
testar as hipóteses. 

Da amostra de 188 participantes pertencentes às 87 equipes de enfermagem avaliadas 
no modelo de mensuração, 79 pertenciam ao Hospital 1 e 109 ao Hospital 2. A amostra foi 
prioritariamente feminina (145 participantes = 77,13%), com idade entre 31 e 40 anos (58,5% 
= 110 participantes); trabalhadores na função de técnicos de enfermagem (62,8%=118 
participantes); com nível de escolaridade médio (57,4%=108 técnicos de enfermagem) e 
trabalhando entre 1 a 4 anos no hospital pesquisado (44,2%=83 participantes).  

A Tabela 5 descreve os participantes do estudo: 
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Tabela 5: Descrição dos participantes do estudo (n=188) 
Dados de Identificação Classificações N Porcentagem 
 
Função 

 
Enfermeiros 

 
59 

 
31,38 % 

 Enfermeiros Trainee 5 2,66 % 
 Técnicos de Enfermagem 118 62,77 % 
 Auxiliares de Enfermagem 6 3,19 % 
    
Idade  De 20 a 25 anos 18 9,57 % 
 De 26 a 30 anos 31 16,49 % 
 De 31 a 35 anos 56 29,79 % 
 De 36 a 40 anos 54 28,72 % 
 De 41 a 45 anos 15 7,98 % 
 De 46 a 50 anos 9 4,79 % 
 Acima de 50 anos 5 2,66 % 
    
Sexo Masculino 43 22,87 % 
 Feminino 145 77,13 % 
    
Escolaridade Técnico de Enfermagem 108 57,44 % 
 Graduação 29 15,43 % 
 Pós-Graduação 51 27,13 % 
    
Tempo de trabalho no hospital De 4 meses a 11 meses 8 4,26 % 
 De 1 a 2 anos 33 17,55 % 
 De 3 a 4 anos 50 26,60 % 
 De 5 a 6 anos 29 15,43 % 
 De 7 a 8 anos 23 12,23 % 
 De 9 a 10 anos 10 5,32 % 
 De 11 a 15 anos 22 11,70 % 
 De 16 a 20 anos 7 3,72 % 
 De 21 a 27 anos 6 3,19 % 

Fonte: Elaborado pela autora  
Quanto às equipes de enfermagem, 40,2% pertenciam ao hospital 1 (35 equipes) e 59,8% 

ao hospital 2 (52 equipes). Da amostra, 62,1% das equipes pertenciam ao período diurno de 
trabalho – matutino, vespertino e integral (54 equipes) e 37,9% ao período noturno (33 equipes). 

Obteve-se, na amostra, equipes de 3 a 12 trabalhadores, pertencentes a postos de 
enfermagem (32 equipes = 36,8 %); pronto socorro (17 equipes = 19,5%); UTI (14 equipes = 
16,1%); exames (7 equipes = 8,0%); centro cirúrgico (6 equipes = 6,9%); berçário (5 equipes = 
5,8%) e da enfermagem do trabalho, ambulatório, centro cirúrgico (2 equipes de cada local, 
totalizando 6,9%). 

A tabela 6 descreve as equipes pertencentes do estudo: 
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Tabela 6: Descrição das equipes participantes do estudo (n=87) 
Dados de Identificação Classificações N Porcentagem 
 
Hospital 

 
Hospital 1 

 
35 

 
40,23 % 

 Hospital 2 52 59,77 % 
    
Período de trabalho Diurno (matutino, vespertino e integral) 54 62,07 % 
 Noturno 33 37,93 % 
    
Quantidade de pessoas na equipe 3 trabalhadores  5 5,75 % 
 4 trabalhadores 9 10,34 % 
 5 trabalhadores 9 10,34 % 
 6 trabalhadores 11 12,64 % 
 7 trabalhadores 5 5,75 % 
 8 trabalhadores 15 17,25 % 
 9 trabalhadores 13 14,94 % 
 10 trabalhadores 15 17,24 % 
 11 trabalhadores 3 3,45 % 
 12 trabalhadores 2 2,30 % 
    
Local de trabalho Postos de Enfermagem 32 36,78 % 
 Pronto Socorro 17 19,54 % 
 UTI 14 16,09 % 
 Enfermagem do Trabalho 2 2,30 % 
 Ambulatório 2 2,30 % 
 Exames 7 8,04 % 
 Centro cirúrgico 6 6,90 % 
 CME 2 2,30 % 
 Berçário  5 5,75 % 

Fonte: Elaborado pela autora 
Legenda: CME (Centro de Materiais e Esterilização)  
5.2   Estatísticas descritivas das variáveis latentes  
 Foram calculadas as médias dos fatores das escalas utilizadas, bem como os desvios-
padrão e os valores mínimos e máximos. Os resultados estão apresentados na Tabela 7: 
 
Tabela 7: Médias, desvios-padrão dos fatores avaliados neste estudo (n=87 equipes) 

Variáveis Mínimo Máximo Média DP 
CAGCS - Co-construção de sentido 2,33 7,00 4,92 1,09 
CAGEP - Explorando diferentes perspectivas 2,00 6,67 4,87 1,04 
CAGAE - Análise de erros 2,00 7,00 5,01 1,18 
CAGCE - Comunicação de erros 1,67 7,00 5,09 1,16 
CAGRP - Reflexões sobre processos 2,33 6,67 4,83 1,07 
CAGRR - Reflexão sobre resultados 2,67 7,00 5,01 1,03 
CAGCF - Comportamento de busca de feedback 2,00 7,00 4,48 1,14 
CAGE - Experimentação 2,00 7,00 4,75 1,22 
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Variáveis Mínimo Máximo Média DP 
Prontidão para a aprendizagem grupal 2,40 7,00 5,63 0,84 
Estímulos negativos para a aprendizagem 1,17 6,17 3,30 1,21 
Estímulos positivos para a aprendizagem 2,00 7,00 5,57 0,85 
Segurança psicológica 2,60 6,80 4,84 0,92 
Interdependência de Tarefas 4,00 7,00 5,20 0,83 
Satisfação com a equipe de trabalho 2,75 6,00 4,62 0,83 
Comportamento de AG – Média das Médias 2,75 6,92 4,87 0,90 
Nota 1: Escala de 1 a 7. Apenas um item (IT4) foi eliminado, e todas as análises só consideraram equipes com IT médio igual 
ou superior a 4. 
Nota 2: As variáveis codificadas com o prefixo CAG referem-se aos fatores de Comportamentos de aprendizagem grupal. 
  

Observa-se na Tabela 7 que os resultados revelaram tendência geral das equipes 
participantes de apresentarem comportamentos de aprendizagem grupal e prontidão para a 
aprendizagem grupal, perceberem estímulos positivos para a aprendizagem, sentirem-se 
seguras psicologicamente e satisfeitas com a equipe de trabalho além de perceberem que há 
interdependência de tarefas entre os membros da equipe.  

No entanto, os resultados revelaram que as equipes estudadas percebem baixa 
frequência de estímulos negativos para a aprendizagem grupal. Isto quer dizer que percebem 
baixa frequência de pressões, mudanças no grupo (saída e entrada de membros), discordâncias 
e conflitos quanto às tarefas do dia-a-dia influenciando o trabalho, de uma forma tal que o grupo 
não pode continuar a trabalhar da mesma forma e ser bem-sucedido, ou seja, é preciso aprender. 
 Para avaliação do modelo estrutural, o modelo foi estimado pelo software SmartPLS 
versão 3.2.3 em três rodadas, que são detalhadas a seguir.  
 
5.3   Estimação do modelo SmartPLS – 1ª Rodada 
 Inicialmente, antes de se testar o modelo estrutural no SmartPLS, foi avaliada a 
unidimensionalidade de cada variável latente de primeira ordem por meio da análise de 
componentes principais (CONWAY; HUFFCUT, 2003, p.149), e na Tabela 8 observa-se que 
todas as dimensões apresentaram autovalor superior a 1 e variância extraída superior a 50% no 
primeiro componente extraído, o que indica validade convergente, e o segundo componente 
principal resultou em autovalor inferior a 1, indicando a unidimensionalidade de cada dimensão 
dos comportamentos de AG. 
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Tabela 8: Avaliação da unidimensionalidade por meio da análise de componentes principais 
Variável latente 1º autovalor  

(% variância extraída) 2º autovalor 

CAG Co-construção de sentido 2,260   (75,3%) 0,464 
CAG Explorando diferentes perspectivas 2,224   (74,1%) 0,429 
CAG Análise dos erros 2,251  (75,0%) 0,426 
CAG Comunicação de erros 2,390  (79,7%) 0,379 
CAG Reflexão sobre os processos 2,325   (77,5%) 0,359 
CAG Reflexão sobre os resultados 2,419   (80,6%) 0,372 
CAG Busca de feedback 1,246  (62,3%) 0,754 
CAG Experimentação 2,375   (79,2%) 0,455 
Segurança psicológica 2,023   (50,6%) 0,868 
Prontidão para a aprendizagem grupal 3,328   (66,6%) 0,732 
Estímulos negativos para a aprendizagem grupal 3,480   (58,0%) 0,789 
Estímulos positivos para a aprendizagem grupal 2,505   (62,6%) 0,943 
Satisfação com a equipe de trabalho 3,270   (65,4%) 0,607 
Interdependência de tarefas 1,663   (55,4%) 0,762 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Extração dos componentes principais sem rotacionar.   
Nota 2: Foi retirado apenas o item IT4. 
Nota 3: As variáveis codificadas com o prefixo CAG referem-se aos fatores de Comportamentos de aprendizagem 
grupal.  
  Os resultados da Tabela 8 indicam que há validade convergente (variância extraída 
superior a 50%) e para cada variável latentes (VL), separadamente, seus itens medem apenas 
uma dimensão. Entretanto, este procedimento não avaliada a validade discriminante (cargas 
cruzadas), o que foi feito no SmartPLS e é explicado a seguir. 
 O modelo estrutural foi estimado com a abordagem de Wetzels, Odekerken-Schröder e 
Oppen (2009) e Hair et al. (2014) repetindo os itens das variáveis latentes de primeira ordem 
na variável latente de segunda ordem. 
 Desta forma, houve problema de validade discriminante entre as dimensões da variável 
comportamentos de aprendizagem grupal e a sua correlação com a variável satisfação com a 
equipe de trabalho estava muito acima do esperado (r = 0,9), sugerindo algum problema com a 
abordagem de se repetir os itens na variável latente de segunda ordem.  

Por isso, foi decidido usar na segunda rodada, a abordagem em dois passos (two step 
approach), conforme orientam Wilson e Henseler (2007), que é explicada na próxima seção. 
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5.4   Estimação do modelo no SmartPLS – 2ª Rodada 
 Para os comportamentos de aprendizagem grupal, os itens foram agrupados (escores 
fatorais obtidos na análise de componentes principais) em suas dimensões, para diminuir a 
quantidade de parâmetros a serem estimados, e se evitar a falta de validade discriminante 
apresentada na 1ª rodada, o que é conhecido como abordagem em duas etapas para estimação 
de VL de 2ª ordem (WILSON, HENSELER, 2007, p.791-792). 
 
 A figura 2 apresenta as cargas fatoriais e os coeficientes estruturais padronizados do 
modelo estrutural e são discutidos na próxima seção. 
 
Figura 2: Coeficientes padronizados do modelo estrutural – 2ª rodada

  
Nota: Variável comportamentos de aprendizagem grupal de 2ª ordem   
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 A figura 3 apresenta os valores-t do modelo de mensuração e estrutural, e são 
discutidos na próxima seção. 
 
Figura 3: Valores-t do modelo estrutural – 2ª rodada 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Valores-t estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota: Comportamentos de aprendizagem grupal é uma VL de 2ª ordem, isto é, seus itens são escores fatoriais 
obtidos na análise de componentes principais.  
 
5.4.1   Avaliação do modelo de mensuração da 2ª rodada 
 Para avaliação do modelo de mensuração, foram calculadas as variâncias médias 
extraídas (AVE – Average variance extracted), a confiabilidade composta, o alfa de Cronbach 
e as correlações entre as variáveis latentes, que podem ser visualizados na Tabela 9: 
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Tabela 9: Matriz de correlações entre as variáveis latentes 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Os valores em negrito na diagonal são a raiz quadrada da variância média extraída, como estes valores são 
maiores do que as correlações (valores abaixo da diagonal), há validade discriminante (HAIR Jr. et al., 2014).  
  Apesar de todos os itens apresentarem cargas fatoriais significantes (Valores-t 
superiores a 1,96 na Figura 3), a validade convergente (ou AVE) da VL Comportamentos de 
AG está abaixo dos valores recomendados (HAIR Jr. et al., 2014), a saber: AVE maior que 0,5 
e cargas fatoriais superiores a 0,7. 
  Para aumentar a AVE da VL comportamentos de AG (a variância média extraída – 
AVE), poderiam ser eliminados do modelo de mensuração os itens com cargas mais baixas, 
mas isto prejudicaria a validade de conteúdo do construto (cada item é uma dimensão dos 
comportamentos de AG) e a comparabilidade com estudos anteriores (ONÇA; BIDO, 2015; 
ONÇA; BIDO; CARVALHO, 2015; SAVELSBERGH; HEIJDEN; POELL, 2009; 
SAVELSBERGH; POELL; HEIJDEN, 2015). Por este motivo, foi decidido usar outro 
procedimento, agrupar os itens em parcelas, como é recomendado por Little (2013, p.20-25). 
  O procedimento de Little (2013) para agrupar os itens em parcelas consistem em agregar 
os itens que apresentam maior correlação item-total com os itens que apresentam menor 
correlação item-total. 
  Para se decidir sobre como proceder a essa agregação, foi realizada a análise de 
confiabilidade dos itens (dimensões) dos comportamentos de AG, já que a correlação item-total 
é calculada junto com o alfa de Cronbach no SPSS e estes resultados foram comparados com 
as cargas fatoriais obtidas da análise de componentes principais (ACP). 

Variável Latente Comport_AG ENA EPA PAG SET SP
Comport_AG 0,622
ENA -0,262 0,749
EPA 0,359 -0,314 0,790
PAG 0,434 -0,390 0,583 0,815
SET 0,301 -0,320 0,262 0,370 0,808
SP 0,119 -0,421 0,363 0,289 0,290 0,708

Average Variance Extracted (AVE) 0,387 0,562 0,623 0,663 0,652 0,501
Composite Reliability 0,831 0,884 0,868 0,908 0,903 0,796
Cronbach's Alpha 0,770 0,854 0,796 0,874 0,867 0,670
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  A ACP dos comportamentos de AG confirmou a unidimensionalidade do construto 
(autovalor maior que 1 no primeiro CP e menor que 1 no segundo) e a análise de confiabilidade 
mostrou que as correlações item-total são coerentes com as cargas fatoriais (Tabela 10).  
  Assim, as parcelas foram criadas agrupando-se (média) o item com carga fatorial (e 
correlação item-total) mais alta com outro item de carga mais baixa, e assim sucessivamente, 
até se formar quatro parcelas, que foram usadas posteriormente na estimação do modelo 
estrutural revisado (2ª rodada). Por exemplo, a parcela AG_p1 foi definida como a média dos 
escores fatoriais das dimensões AGCF e AGRP. 
 
Tabela 10: Cargas fatorais e correlação item-total para dimensões dos comportamentos de AG 

Item Carga fatorial 
no 1º CP 

Correlação 
item-total Parcela 

CAGCF_fat - Comportamento de busca de feedback 0,671 0,593 AG_p1 
CAGCS_fat - Co-construção de sentido 0,780 0,709 AG_p2 
CAGCE_fat - Comunicação de erros 0,792 0,721 AG_p3 
CAGE_fat -   Experimentação 0,797 0,734 AG_p4 
CAGEP_fat - Explorando diferentes perspectivas 0,815 0,748 AG_p4 
CAGRR_fat - Reflexão sobre resultados 0,842 0,781 AG_p3 
CAGAE_fat - Análise de erros 0,878 0,825 AG_p2 
CAGRP_fat - Reflexões sobre processos 0,889 0,841 AG_p1 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Primeiro componente principal extraiu 65,7% de variância total, com autovalor igual a 5,3, enquanto o 
segundo componente principal apresentou autovalor igual a 0,8.  
Nota 2: A parcela AG_p1 é a média dos itens CAGCF_fat e CAGRP_fat, as demais seguiram o mesmo 
procedimento para agregação.  
  Como o modelo da 2ª rodada também não estava adequado do ponto de vista da 
mensuração, partiu-se para dois testes: 1) retirou-se os 3 itens com cargas baixas (CAGCF_fat; 
CAGCS_fat e CAGEP_fat) da variável comportamentos de aprendizagem grupal e 2) 
manteve-se todos os itens de comportamentos de aprendizagem grupal e agrupou-os em quatro 
parcelas. 

Ao avaliar o modelo estrutural, identificou-se que os resultados usando parcelas ficou 
melhor porque explica mais % de variância e mantém todas as dimensões dos comportamentos 
de aprendizagem grupal. Por isso, manteve-se os resultados do teste 2, que é apresentada a 
seguir. Os resultados do teste 1 encontra no Apêndice L. 
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5.5   Estimação do modelo no SmartPLS – modelo final (3ª rodada) 
 Como a abordagem anterior (two step approach) não resultou em validade convergente 
para a variável latente de segunda ordem, havia a opção de excluir as dimensões com menor 
carga fatorial, mas isto além de prejudicar a validade de conteúdo e a própria definição 
operacional da variável comportamentos de aprendizagem grupal, mostrou-se com menor poder 
de explicação da variância conforme dito anteriormente. Por isso, na terceira rodada, as oito 
dimensões de comportamentos para a aprendizagem grupal da segunda rodada foram agrupadas 
em quatro parcelas e mensuradas como está na figura 4, que apresenta as cargas fatoriais e os 
coeficientes estruturais padronizados. 
 
Figura 4: Coeficientes padronizados do modelo ajustado – 3ª rodada 

  
 
 A figura 5 apresenta os valores-t do modelo de mensuração e estrutural, e são discutidos 
na próxima seção. 
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Figura 5: Valores-t do modelo revisado 
 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: Comportamentos de AG é uma VL de 2ª ordem, isto é, seus itens são parcelas obtidas a partir dos 
escores fatoriais calculados na 1ª rodada.  
 
5.5.1   Avaliação do modelo de mensuração do modelo final 
  A validade convergente foi considerada adequada, pois todos os itens apresentaram 
cargas fatoriais significantes (Tabela 11) e variância média extraída superior a 0,5 (Tabela 11). 
A validade discriminante também foi adequada, pois a raiz quadrada da variância média 
extraída é superior às correlações entre as VL (Tabela 11), e as cargas fatoriais são superiores 
à cargas cruzadas (Tabela 12). 
  A confiabilidade foi considerada adequada com valores de confiabilidade composta 
superior a 0,8, quando o mínimo recomendado é de 0,7 (HAIR Jr. et al., 2014, p.102).  
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Tabela 11: Matriz de correlações entre as variáveis latentes

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Correlações superiores a |0,210| são significantes a 5%. Comportamentos de AG foi modelado como uma 
variável latente de segunda ordem (HAIR et al., 2014).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável Latente Comport_AG ENA EPA PAG SET SP
Comportamentos AG 0,774
ENA -0,271 0,737
EPA 0,242 -0,318 0,789
PAG 0,402 -0,399 0,567 0,812
SET 0,341 -0,332 0,261 0,373 0,807
SP 0,145 -0,416 0,360 0,283 0,283 0,709

Average Variance Extracted (AVE) 0,600 0,542 0,622 0,659 0,651 0,503
Composite Reliability 0,857 0,875 0,868 0,906 0,903 0,799
Cronbach's Alpha 0,777 0,854 0,796 0,874 0,867 0,670
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Tabela 12: Matriz de cargas cruzadas 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota: Todas as cargas fatorais são significantes a 5%.  
  Como o modelo estrutural estimado na 3ª rodada estava adequado do ponto de vista da 
mensuração, procedeu-se à avaliação do modelo estrutural na próxima seção. 
  

Itens Comportamentos 
AG ENA EPA PAG SET SP

AG_p1_de_4 0,758 -0,162 0,112 0,333 0,260 0,117
AG_p2_de_4 0,773 -0,214 0,149 0,342 0,198 0,050
AG_p3_de_4 0,761 -0,278 0,237 0,277 0,279 0,067
AG_p4_de_4 0,804 -0,187 0,247 0,295 0,313 0,211
ENA3 -0,258 0,823 -0,186 -0,275 -0,206 -0,363
ENA4 -0,203 0,829 -0,296 -0,269 -0,352 -0,350
ENA5 -0,085 0,806 -0,185 -0,303 -0,295 -0,261
ENA6 -0,222 0,722 -0,282 -0,365 -0,254 -0,283
ENA7 0,042 0,569 -0,029 -0,079 -0,051 -0,376
ENA8 -0,096 0,630 -0,205 -0,296 -0,108 -0,364
EPA1 0,213 -0,161 0,697 0,280 0,069 0,250
EPA2 0,147 -0,322 0,821 0,434 0,212 0,284
EPA3 0,199 -0,233 0,827 0,551 0,264 0,282
EPA4 0,185 -0,308 0,803 0,525 0,290 0,315
PAG1 0,435 -0,391 0,264 0,808 0,383 0,195
PAG2 0,319 -0,366 0,465 0,871 0,302 0,196
PAG3 0,282 -0,298 0,598 0,793 0,175 0,226
PAG4 0,237 -0,248 0,614 0,779 0,327 0,242
PAG5 0,291 -0,267 0,497 0,805 0,292 0,315
SET_1 0,250 -0,374 0,262 0,309 0,829 0,308
SET_2 0,226 -0,299 0,303 0,296 0,864 0,301
SET_3 0,399 -0,201 0,218 0,327 0,758 0,151
SET_4 0,166 -0,249 0,186 0,368 0,773 0,178
SET_5 0,283 -0,206 0,063 0,220 0,803 0,191
SP1_rev 0,121 -0,291 0,194 0,167 0,101 0,559
SP3_rev 0,117 -0,287 0,235 0,223 0,206 0,763
SP5_rev 0,074 -0,310 0,402 0,239 0,264 0,808
SP6_rev 0,118 -0,309 0,161 0,168 0,198 0,682



93  

  

5.5.2   Avaliação do modelo estrutural 
  Os resultados das Figuras 4 e 5, quanto ao modelo estrutural, foram detalhados na Tabela 
13. 
 
Tabela 13: Resultados do modelo estrutural – 3ª rodada 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: As linhas cinzas e em negrito são os coeficientes significantes a 5%. 
Legenda: ENA = Estímulos negativos à aprendizagem   
  Dos quatro preditores dos comportamentos de aprendizagem grupal, apenas a prontidão 
para a aprendizagem grupal se mostrou significante (0,348; p<0,05) e um tamanho de efeito 
que pode ser considerado médio na classificação de Cohen (1988). E comportamentos de 
aprendizagem grupal e segurança psicológica foram significantes na previsão da satisfação com 
as equipes de trabalho. Estes resultados serão discutidos em profundidade após a análise do 
efeito das variáveis de controle e dos efeitos moderadores. 
 
 
5.5.3   Avaliação do modelo estrutural – efeito das variáveis de controle   
 A estimação do modelo estrutural envolveu variável de segunda ordem e inclusão de 
variável de controle (tamanho da equipe e hospital). No entanto, não foi necessário controlar o 
viés do método.  
 O viés do método (CMB – common method bias) pode ocorrer quando a variável 
dependente e as independentes são obtidas a partir da mesma fonte (respondente), resultando 
em uma subestimação ou superestimação da correlação entre essas variáveis latentes 
(PODSAKOFF; MACKENIE; PODSAKOFF, 2012).  
 Como todas escalas usadas nesta pesquisa foram de sete pontos, as respostas dos 
participantes foram elevadas ao nível meso calculando a média dos itens por equipe e houve 

Relação estrutrual VIF Coeficiente 
estrutural

Erro 
padrão Valor-t Valor-p R² R² 

ajustado
ENA -> Comport. AG 1,352 -0,136 0,162 0,841 0,401
EPA -> Comport. AG 1,577 0,006 0,133 0,042 0,966
PAG -> Comport. AG 1,6 0,348 0,121 2.882 0,004
SP -> Comport. AG 1,3 -0,012 0,139 0,084 0,933

Comport. AG -> SET 1,022 0,306 0,102 2.994 0,003
SP -> SET 1,022 0,239 0,12 1,992 0,046

17,6% 13,6%

17,2% 15,2%
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um equilíbrio entre a quantidade de itens avaliados com a frequência “nunca a sempre” e 
“discordo totalmente a concordo totalmente”, a saber: a escala que avaliou comportamentos de 
aprendizagem grupal, estímulos para a aprendizagem grupal (estímulos positivos e negativos) 
e prontidão para a aprendizagem grupal mediam a frequência (1 a 7 nunca/sempre) e as escalas 
que mensuraram a satisfação com a equipe de trabalho, a segurança psicológica e a 
interdependência de tarefa (1 a 7 DT/CT), descartou-se a possibilidade de ocorrer o viés de 
método. 
 A inclusão de variáveis de controle é recomendada por Atinc, Simmering e Kroll (2012). 
Neste estudo, a inclusão do “tamanho da equipe” como variável de controle seguiu tanto o 
resultado de pesquisa anterior quanto a lógica da inclusão. Ortega (2010) encontrou que o 
tamanho das equipes de enfermagem foi negativamente correlacionada com os comportamentos 
de aprendizagem (r = -,017, p<0,01). Isto porque, segundo a autora, equipes maiores precisam 
de mais tempo e esforço para comunicar e se organizar do que equipes menores, o que acaba 
reduzindo as chances de interagir e compartilhar informações. Campion, Medsker e Higgs 
(1993) também encontraram relação positiva e significante entre tamanho da equipe e a 
satisfação do empregado. Estudou-se, então, o efeito do “tamanho da equipe” sobre os 
comportamentos de aprendizagem grupal e a variável critério:  satisfação com a equipe de 
trabalho e esperou-se que os seguintes resultados: quanto maior o “tamanho da equipe”, menor 
será a ocorrência de comportamentos de aprendizagem grupal e satisfação com a equipe de 
trabalho. 
 “Hospital” foi incluído devido a amostra de equipe ter sido coletada em mais que um 
hospital (Hospitais 1 e 2) embora ambos tenham a mesma natureza, porte e tipo, divergiam 
quanto à: pertencer a rede de hospitais, possuir certificações, existência de programas de 
remuneração por competências, estilo e frequência de treinamentos. A inclusão de “hospital” 
como variável de controle teve como objetivo remover qualquer efeito que esta variável pudesse 
ter nas relações testadas no modelo estrutural.                                          

Para avaliar o efeito das variáveis de controle (hospital e tamanho da equipe) foram 
estimados três modelos: (i) só com as variáveis de controle, (ii) com todos os preditores e todas 
as variáveis de controle e (iii) com todos os preditores e apenas a variável de controle 
significante), que são detalhados a seguir. 
 
Modelo só com as variáveis de controle 

A Figura 6 e a Tabela 14 apresentam os resultados do modelo com as variáveis de 
controle, observa-se que apenas o tamanho da equipe teve efeito significante (-0,346; p<0,001). 



95  

  

Quando se exclui a variável de controle hospital, mantendo apenas o tamanho da equipe 
relacionado ao comportamento de AG resulta em um coeficiente estrutural igual a -0,276 (p = 
0,002) e R² igual a 7,6%. 

 
Figura 6: Coeficientes padronizados e valores-t só com as variáveis de controle 

  
Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: Comportamentos de AG é uma VL de 2ª ordem, isto é, seus itens são parcelas obtidas a partir dos 
escores fatoriais calculados na 1ª etapa.  
 
Tabela 14: Resultados do modelo estrutural – modelo revisado 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: A linhas cinza e em negrito contém coeficiente significante a 5%. 
Nota 3: Todos os valores de VIF foram iguais a 1,333, portanto, a multicolinearidade não é um problema (AHRI 
Jr. et al., 2014).  
 
Modelo estrutural completo com todas as variáveis de controle 
  Nas figuras 7 e 8 e na Tabela 15 são apresentados os resultados do modelo estrutrual 
completo (ainda sem os efeitos de moderação). Os resultados são coerentes com as análises 

Relação estrutural Coeficiente 
estrutural

Erro 
padrão Valor-t Valor-p R² R² 

ajustado
Hospital -> Comportamentos AG 0,206 0,123 1,679 0,093
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,346 0,087 3,965 0,000

Hospital -> SET 0,159 0,156 1,023 0,307
Tamanho_equipe -> SET -0,179 0,203 0,882 0,378

11,3% 9,2%

3,8% 1,5%
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anteriores, mostrando que apenas o tamanho da equipe e a prontidão para a aprendizagem têm 
significância estatística para explicar a variância dos comportamentos de aprendizagem grupal. 
 
Figura 7: Coeficientes padronizados do modelo estrutural com variáveis de controle 

  
Fonte: Dados da pesquisa  
 
Figura 8: Valores-t do modelo estrutural com variáveis de controle 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: Comportamentos de AG é uma VL de 2ª ordem, isto é, seus itens são parcelas obtidas a partir dos 
escores fatoriais calculados na 1ª etapa. 
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Tabela 15: Resultados do modelo estrutural – com variáveis de controle 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: As linhas cinza e em negrito contém coeficiente significante a 5%. 
Nota 3: Todos os valores de VIF são menores que 1,66, portanto, a multicolinearidade não é um problema (HAIR 
Jr. et al., 2014).  
 
 Comparando a Tabela 14 com a 15, que foi acrescentado ENA, EPA, PAG, SP, o R² 
ajustado do comportamento de aprendizagem grupal aumentou de 9,2% para 25,5%, ou seja, 
16,3% de explicação. Enquanto o R² ajustado da satisfação com as equipes de trabalho 
aumentou de 1,5% para 13,7%, ou seja, 12,2% de explicação. Esses resultados serão reavaliados 
após a exclusão da variável de controle não significante (hospital) a seguir. 
 
Modelo com todos os preditores e a variável de controle significante 
  Nos últimos dois modelos (Tabela 15 e Tabela 16) a única variável de controle 
significante (p<0,05) foi o tamanho da equipe, por isso, o modelo a seguir (Figuras 9 e 10 e 
Tabela 16) foi estimado descartando as relações não significantes da variável de controle 
hospital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação estrutural Coeficiente 
estrutural

Erro 
padrão Valor-t Valor-p R² R² 

ajustado
Hospital -> Comportamentos AG 0,149 0,102 1,468 0,142
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,392 0,091 4,306 0,000
ENA -> Comportamentos AG -0,129 0,161 0,800 0,424
EPA -> Comportamentos AG -0,007 0,122 0,059 0,953
PAG -> Comportamentos AG 0,414 0,112 3,706 0,000
SP -> Comportamentos AG -0,059 0,124 0,472 0,637

Hospital -> SET 0,065 0,104 0,627 0,531
Tamanho_equipe -> SET 0,033 0,112 0,296 0,767
Comportamentos AG -> SET 0,309 0,105 2,927 0,003
SP -> SET 0,243 0,119 2,047 0,041

30,7% 25,5%

17,7% 13,7%
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Figura 9: Coeficientes padronizados do modelo com a variável de controle significante 

  
Fonte: Dados da pesquisa  
 
Figura 10: Valores-t do modelo com as variáveis de controle significantes 

 Fonte: Dados da pesquisa  
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Tabela 16: Resultados do modelo estrutural – com variável de controle significante 
 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: β = coeficiente estrutural; f² = tamanho do efeito (0,02 = pequeno; 0,15 = médio e 0,25 = grande 
(HAIR Jr. et al, 2014)); ΔR² = contribuição de cada variável independente para a explicação da variância da 
variável dependente. 
Nota 1: Valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: As linhas cinza e em negrito contém coeficiente significante a 5% (hipóteses confirmadas) 
Nota 3: Todos os valores de VIF (fator de inflação da variância) são menores que 1,66, portanto, a 
multicolinearidade não é um problema (HAIR Jr. et al., 2014).  
 

Foram confirmadas as hipóteses de relação direta (H3, H6 e H7) com efeitos de tamanho 
entre pequeno e médio: H3: prontidão para a aprendizagem grupal explicou 16,9% dos 
comportamentos de aprendizagem grupal; H6: comportamentos de aprendizagem grupal 
explicou 10,4% da satisfação com a equipe de trabalho e H7: segurança psicológica explicou 
6,7% da satisfação com a equipe de trabalho.  

 
5.5.4   Avaliação do modelo estrutural – efeito das variáveis moderadoras 
  Como EPA e ENA não tiveram relação significante com os comportamentos de AG, 
todos os efeitos moderadores também não apresentaram efeitos significantes, o que é 
exemplificado na Figura 11 e detalhado na Tabela 17.  

Portanto, foram confirmadas as hipóteses de relação direta (H3, H6 e H7) com efeitos 
de tamanho entre pequeno e médio, mas não foram confirmadas as hipóteses de moderação (H2 
e H4).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação estrutural Hipót. β Erro 
padrão Valor-p f² ΔR² = β*r R² R² 

ajustado
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,344 0,089 0,000 0,158 9,4%
ENA -> Comportamentos AG H1a (+) -0,157 0,154 0,310
EPA -> Comportamentos AG H1b (+) -0,028 0,120 0,813
PAG -> Comportamentos AG H3 (+) 0,421 0,106 0,000 0,151 16,9%
SP -> Comportamentos AG H5 (+) -0,068 0,127 0,594

Comportamentos AG -> SET H6 (+) 0,306 0,105 0,004 0,111 10,4%
SP -> SET H7 (+) 0,238 0,119 0,046 0,067 6,7%

28,8% 24,5%

17,2% 15,2%
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Figura 11: Modelo com efeito moderador 

  
Fonte: Resultados da pesquisa 
Nota: Os efeitos moderadores foram testados um a um e os resultados estão na Tabela 10. 
   

(p > 0,5) 

(p > 0,5) 
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Tabela 17: Avaliação dos efeitos moderadores 

 Fonte: Dados da pesquisa. 
Nota 1: Valores-t e valores-p estimados por bootstrap com 5000 reamostragens e opção construct level changes. 
Nota 2: As linhas cinza e em negrito contém coeficientes não significantes a 5%.  
  Como uma exploração final, foi testado se havia efeito moderador do tamanho da equipe 
na relação CAG – Comportamentos de AG, o que não foi confirmado (p > 0,5). 
 Com os resultados, obteve-se o seguinte modelo de pesquisa: 
 

 

Relação estrutural Coeficiente 
estrutural

Erro 
padrão Valor-t Valor-p

Comportamentos AG -> SET 0,306 0,102 3,001 0,003
ENA -> Comportamentos AG -0,144 0,154 0,934 0,350
EPA -> Comportamentos AG 0,008 0,139 0,055 0,956
Moderating (EPA*FAG) -> Comportamentos AG 0,042 0,081 0,517 0,605
PAG -> Comportamentos AG 0,442 0,117 3,781 0,000
SP -> Comportamentos AG -0,083 0,133 0,629 0,530
SP -> SET 0,238 0,117 2,036 0,042
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,350 0,093 3,771 0,000

Comportamentos AG -> SET 0,306 0,103 2,970 0,003
ENA -> Comportamentos AG -0,182 0,159 1,150 0,250
EPA -> Comportamentos AG -0,032 0,126 0,255 0,799
Moderating (ENA*FAG) -> Comportamentos AG 0,117 0,139 0,843 0,399
PAG -> Comportamentos AG 0,409 0,110 3,705 0,000
SP -> Comportamentos AG -0,066 0,128 0,517 0,605
SP -> SET 0,238 0,119 1,997 0,046
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,330 0,094 3,504 0,000

Comportamentos AG -> SET 0,306 0,100 3,053 0,002
ENA -> Comportamentos AG -0,157 0,154 1,023 0,306
EPA -> Comportamentos AG -0,029 0,122 0,237 0,813
Moderating (EPA*SP)  -> Comportamentos AG -0,007 0,105 0,062 0,950
PAG -> Comportamentos AG 0,422 0,108 3,907 0,000
SP -> Comportamentos AG -0,069 0,128 0,542 0,588
SP -> SET 0,238 0,121 1,978 0,048
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,344 0,090 3,832 0,000

Comportamentos AG -> SET 0,306 0,101 3,047 0,002
ENA -> Comportamentos AG -0,151 0,146 1,036 0,300
EPA -> Comportamentos AG -0,022 0,123 0,176 0,860
Moderating (ENA*SP) -> Comportamentos AG -0,070 0,130 0,540 0,589
PAG -> Comportamentos AG 0,416 0,108 3,862 0,000
SP -> Comportamentos AG -0,072 0,125 0,573 0,567
SP -> SET 0,238 0,121 1,977 0,048
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,336 0,089 3,762 0,000
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Figura 12: Modelo conceitual de estudo após avaliação 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de Savelsberg, Heidjen e Poell (2009), Edmondson (1996, p.21) e Van der 
Vegt, Emans e Van de Vliert (1999), Puente-Palacios e Borges-Andrade (2005). 
Legenda: Em negrito as hipóteses de relação direta confirmadas a partir da avaliação do modelo estrutural (H3, 
H6 e H7). 
Nota: Comportamentos de Aprendizagem Grupal: 4 parcelas formadas pelos 8 comportamentos de AG: Co-
construção de sentido; Explorar diferentes perspectivas; Análise dos erros; Comunicação de erros; Reflexão sobre 
os processos; Reflexão sobre os resultados; Busca de feedback; Experimentação.  
 
 
 
 
 
  

Satisfação 
com a equipe 
de trabalho 

Prontidão para a 
aprendizagem 

grupal 

 

H3 (+) H6 (+) 

Variável de controle: 
 
- Tamanho da equipe  

Segurança 
psicológica 

Comportamentos 
de aprendizagem 

grupal 

H7 (+) 

(0,421; p<0,05) (0,306; p<0,05) 

(0,238; p<0,05) 
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6  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar empiricamente os comportamentos de 
aprendizagem grupal como mediadores das relações entre os estímulos positivos e negativos, 
da prontidão para a aprendizagem e da segurança psicológica com a satisfação das equipes de 
trabalho elevadas ao nível meso de análise.  

Como resultado, obteve-se níveis acima da média (4 na escala de 1 a 7) para todas as 
variáveis estudadas, exceto para os estímulos negativos para a aprendizagem. Isto quer dizer 
que as equipes de enfermagem estudadas se percebem com elevados níveis de comportamentos 
de aprendizagem grupal (de comportamentos relativos à busca de feedback, co-construção de 
sentido, comunicação de erros, experimentação, exploração de diferentes perspectivas, reflexão 
sobre os resultados, análise de erros e reflexão sobre processos). 

São equipes que se percebem estimuladas positivamente para a aprendizagem grupal, 
com oportunidades de trabalharem como uma equipe colaborativa, capazes de alcançarem os 
desafios propostos e recebem bem treinamentos. Possuem altos níveis de reconhecimento que 
precisam aprender alguma coisa a fim de realizar o seu trabalho de forma mais eficaz, se sentem 
seguras psicologicamente e nutrem sentimentos positivos sobre a forma como trabalham junto. 

Os testes das hipóteses revelaram que a prontidão para a aprendizagem grupal prediz 
comportamentos de aprendizagem grupal (H3: 0,421; p<0,05). Da mesma forma, 
comportamentos de aprendizagem grupal (H6: 0,306; p<0,05) e segurança psicológica da 
equipe (H7: 0,238; p<0,05) predizem a satisfação com equipe de trabalho enfermagem.  
 Assim, quando maiores forem os níveis de prontidão para a aprendizagem grupal, 
maiores serão os níveis de comportamentos de aprendizagem grupal das equipes de 
enfermagem estudadas (β = 0,421). Ou seja, quanto mais as equipes reconhecerem que é 
necessário aprender algo para realizarem o trabalho de forma eficaz, maiores serão os níveis de 
ação e reflexão das equipes. Ao conversarem, as equipes de enfermagem poderão experimentar 
e modificar o significado original chegando a novos significados do trabalho colaborativo. Em 
discussões coletivas, poderão refletir, comunicar e analisar erros para impedi-los. Ao rever 
pressupostos e métodos de trabalho podem criar novos e olhar para as experiências do passado 
ou futuras ações para avaliá-las, podendo aprender com elas. 

Quanto mais elevados os níveis de comportamentos de aprendizagem grupal das equipes 
de enfermagem, maiores serão os níveis de satisfação com a própria equipe (β = 0,306). Este 
resultado confirma os achados de Ortega (2010).  
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Acrescenta-se aqui, que quando forem considerados os oito comportamentos de 
aprendizagem grupal identificados por Savelsbergh, Heijden e Poell (2009): a) Co-construção 
de sentido; b) Explorar diferentes perspectivas; c) Análise dos erros; d) Comunicação de erros; 
e) Reflexão sobre os processos; f) Reflexão sobre os resultados; g) Busca de feedback e h) 
Experimentação, o aumento da satisfação com a equipe de trabalho se mantém comparando 
com resultados de estudos anteriores. 

E, por fim, quanto maior a segurança psicológica das equipes de enfermagem, maiores 
serão os níveis de satisfação com a equipe de trabalho (β = 0,238). Este resultado confirma os 
achados de Witteman (1991) que revelou que a satisfação da equipe tende a aumentar quando 
os membros expressam livremente a sua opinião sem receio que tal implique na sua exclusão 
do grupo. Da mesma forma, este estudo acrescentou o conhecimento de que quando forem 
considerados os oito comportamentos de aprendizagem grupal, o aumento da satisfação com a 
equipe de trabalho se mantém.  

Não se confirmou o efeito moderador de prontidão para a aprendizagem grupal na 
relação entre os estímulos para a aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem 
grupal previsto na hipótese (H2), nem o efeito direto dos estímulos para a aprendizagem grupal 
nos comportamentos de aprendizagem grupal (H1). É possível que estas hipóteses não tenham 
sido confirmadas porque os estímulos para a aprendizagem podem ser facilitadores de 
mudanças (resultados), conforme encontraram Sessa et al. (2011) no estudo que avaliou os 
estímulos para a aprendizagem grupal e processos de aprendizagem grupais vistos como 
resultados. Nesse estudo, avaliou-se comportamentos de aprendizagem grupal em uma 
perspectiva de ação e reflexão. 

A segurança psicológica também não moderou a relação entre os estímulos para a 
aprendizagem grupal e os comportamentos de aprendizagem grupal. De fato, vários estudos 
demonstraram haver um efeito direto entre a segurança psicológica e os comportamentos de 
aprendizagem grupal como no estudo de Ortega et al. (2010) que avaliou a predição tendo em 
vista os cinco comportamentos de aprendizagem grupal identificados por Edmondson (1996).  

Ainda, neste estudo, também não se confirmou a predição entre segurança psicológica 
e comportamentos de aprendizagem grupal contrariando os achados de Ortega (2010) e 
Timmermans (2011a).  

Encontrou-se que o tamanho da equipe é um preditor de comportamentos de 
aprendizagem: quanto maior o número de membros na equipe, mais baixos serão os níveis de 
comportamentos de aprendizagem grupal. Este resultado também confirma outros achados na 
literatura como o estudo de Ortega (2010). 
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Os resultados deste estudo contribuem para a literatura por oferecer conhecimentos 
originais sobre antecedentes e consequentes de comportamentos de aprendizagem grupal e o 
oferecimento à literatura de definições conceituais inéditos dos construtos: a) estímulos para a 
aprendizagem grupal e seus fatores (estímulos positivos e negativos) e b) prontidão para a 
aprendizagem grupal.  

Para os gestores de recursos humanos, os resultados deste estudo podem ser proveitosos 
ao oferecer indicadores para o aumento da satisfação com a equipe de enfermagem e da 
incidência de comportamentos de aprendizagem grupal. Investir no aumento da prontidão para 
a aprendizagem grupal poderá elevar a ocorrência de comportamentos de aprendizagem grupal 
e investir no desenvolvimento dos comportamentos de aprendizagem grupal e da segurança 
psicológica poderá aumentar a satisfação com a equipe de trabalho, melhorando a qualidade 
dos serviços prestados, reduzindo erros e a rotatividade de equipes nos hospitais. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Um dos principais objetivos deste estudo foi analisar as variáveis antecedentes:  
estímulos para a aprendizagem grupal (positivos e negativos), a prontidão para a aprendizagem 
grupal e segurança psicológica e a variável consequente: satisfação com a equipe de trabalho 
de comportamentos de aprendizagem grupal.  

Como em estudos anteriores, as variáveis antecedentes são consideradas “entrada” para 
o modelo E-P-R, comportamentos de aprendizagem de aprendizagem grupal, “processos” e a 
variável consequente como “resultados”. 

O estudo analisou equipes de enfermagem compostas por enfermeiros, enfermeiros 
trainees, técnicos e auxiliares de enfermagem no nível grupal por se tratarem de um trabalho 
que envolve tanto o gerenciamento de processos orientados para a produção de cuidados de 
enfermagem quanto para a inovação. Equipes de enfermagem estão em constante mudança em 
sua composição devido a elevados índices de rotatividade de seus membros.  

Como pode-se melhorar a qualidade dos serviços prestados com o desenvolvimento de 
comportamentos de aprendizagem grupal e diminuir a rotatividade aumentando a satisfação 
com as equipes de trabalho, este estudo contribui para uma melhor compreensão do trabalho 
coletivo de equipes de enfermagem.  

Contudo, pondera-se: uma vez que o desenvolvimento de comportamentos de 
aprendizagem grupal das equipes de enfermagem seja elementar para a melhoria da qualidade 
dos serviços prestados aos pacientes assistidos pelas equipes de enfermagem, é esperado que 
os membros melhor qualificados queiram atingir novos níveis na carreira profissional deixando 
a equipe para ir em direção à realização profissional e aumentando, consequentemente, os 
índices de rotatividade.  

E, se por um lado, os resultados de estudos anteriores identificaram que uma equipe 
estável melhora a qualidade dos serviços prestados uma vez que, quanto mais estável for a 
equipe, maiores serão os níveis de comportamentos de aprendizagem grupal, por outro lado, é 
importante refletir até que ponto a estabilidade pode ser uma barreira à criatividade das equipes 
de enfermagem. Novos membros de uma equipe podem contribuir com conhecimentos, 
experiências, métodos e processos inovadores, aumentando os comportamentos de 
aprendizagem grupal e a satisfação com a equipe de trabalho. 

Em conformidade com estudos anteriores, esta pesquisa identificou que é possível 
encontrar nos enfermeiros, enfermeiros trainees, técnicos e auxiliares de enfermagem, 
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processos grupais de trabalho e podem ser denominadas “equipes de enfermagem”. No entanto, 
nem sempre o trabalho em equipe é tido como benéfico para uma organização. Por exemplo, 
quando o desempenho é avaliado coletivamente, é possível que alguns membros sintam que 
foram prejudicados pelo baixo desempenho de outros membros. Da mesma forma, membros 
podem concluir que outros membros menos criativos ou atuantes na equipe tenham se 
beneficiado dos resultados grupais. 

Conforme o esperado, encontrou-se que, em suas características, as equipes de 
enfermagem agem e refletem continuamente, ou seja, possuem comportamentos de 
aprendizagem grupal. Encontrou-se também que equipes de enfermagem podem: ser 
estimuladas positivamente para aprenderem coletivamente; reconhecer que é necessário 
aprender coletivamente; sentir que a equipe é um lugar seguro para correr riscos e terem 
respostas emocionais positivas frente às experiências proporcionadas pelo trabalho. Contudo, 
não se pode tomar tais resultados como características de todas as equipes uma vez que os 
resultados revelam a média das respostas das equipes de enfermagem.  

É importante que as instituições de saúde identifiquem os diferentes níveis da prontidão 
para a aprendizagem grupal, da segurança psicológica, dos comportamentos de aprendizagem 
grupal e da satisfação com as equipes de trabalho das equipes e por equipes que compõem o 
quadro de gestão para o devido direcionamento de investimentos com treinamento. 

Foi surpreendente não encontrar fortes indícios de que as equipes de enfermagem são 
estimuladas negativamente para a aprendizagem grupal uma vez que o ambiente hospitalar é 
reconhecido na literatura por haver sobrecarga de trabalho e pressão. Porém, o modelo mental 
compartilhado, característico do trabalho em equipe, pode atuar como um mecanismo de 
coordenação das equipes de trabalho, reduzindo o estresse dos membros das equipes. Altos 
níveis de estresse dos membros de um grupo reduzem os níveis de comportamentos de 
aprendizagem grupal, conforme resultados de estudos anteriores. Como encontrou-se elevados 
níveis de comportamentos de aprendizagem grupal, é possível que na amostra deste estudo, os 
níveis de estresse dos membros das equipes participantes não sejam significativos. 

Ainda como resultados deste estudo, comportamentos de aprendizagem grupal teve 
prontidão para a aprendizagem grupal como antecedente e a satisfação com a equipe de trabalho 
como consequente. Encontrou-se que segurança psicológica foi preditora de satisfação com a 
equipe de trabalho. E, avaliando o contexto, tamanho da equipe mostrou ser preditor de 
comportamentos de aprendizagem grupal. Os resultados revelaram efeitos entre pequenos e 
médios. 
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Diante de tais resultados, considera-se que é necessário que as equipes de enfermagem 
reconheçam que precisam aprender para realizarem o trabalho de forma eficaz. Quando a equipe 
reconhece a necessidade do aprendizado, podem aprender diferentes modos de operação, 
adquirir novas competências e conhecimentos, e, em seguida, usá-las de maneiras diferentes e 
criativas porque exercem atividade cognitiva a partir de modelos mentais compartilhados. 

É nesta dinâmica de ação e reflexão e ao sentir que o ambiente da equipe é seguro para 
correr riscos interpessoais que as equipes de enfermagem nutrem emoções positivas em relação 
às experiências proporcionadas pela equipe que é a satisfação com a equipe de trabalho. 

No entanto, embora a satisfação com a equipe de trabalho possa ser um fator de retenção 
dos membros das equipes na organização, não pode ser tida como determinante na redução da 
rotatividade. Políticas de recursos humanos voltadas à remuneração e à gestão humana em 
organizações de saúde devem ser igualmente consideradas quando o objetivo é manter equipes 
estáveis.  

Outro resultado surpreendente foi a não confirmação da predição da segurança 
psicológica em relação aos comportamentos de aprendizagem grupal. Diferentes estudos 
encontraram níveis altos de variância entre os construtos. Mas, no presente trabalho, estudou-
se oito comportamentos de aprendizagem grupal enquanto outros estudos levaram em 
consideração um número menor de comportamentos. No presente estudo, há uma 
predominância de comportamentos reflexivos de aprendizagem grupal o que pode ter 
ocasionado o diferente achado. Com isso, identifica-se que a exploração de diferentes 
perspectivas, a comunicação de erros e a busca de novos significados do trabalho podem ter 
influenciado de sobremaneira a relação entre as variáveis que quando aumenta a segurança 
psicológica das equipes de trabalho, não aumentam os comportamentos de aprendizagem 
grupal. Novos estudos que considerem os comportamentos de aprendizagem grupal como 
variáveis de primeira ordem poderão ajudar no esclarecimento destes resultados e compará-los 
com os achados anteriores. 

Não se confirmou as hipóteses de moderação, no presente estudo. Esperava-se que os 
comportamentos de aprendizagem grupal aumentassem ao serem estimulados positiva e 
negativamente quando as equipes apresentassem prontidão para a aprendizagem grupal. Mas, 
os estímulos para a aprendizagem grupal (positivos e negativos) não foram preditores de 
comportamentos de aprendizagem grupal eliminando a possibilidade de moderação 
hipotetizada. Uma possível explicação para este fato é que os estímulos para a aprendizagem 
grupal podem estar associados à adaptação das equipes e não necessariamente à um trabalho 
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reflexivo, que busca a melhoria contínua e que é próprio de equipes com elevados níveis de 
prontidão para a aprendizagem grupal.  

Da mesma forma, esperava-se que os comportamentos de aprendizagem grupal 
aumentassem ao serem estimulados para a aprendizagem grupal e quando as equipes 
apresentassem segurança psicológica. Mas, como os estímulos para a aprendizagem grupal e a 
segurança para a aprendizagem grupal não foram preditores de comportamentos de 
aprendizagem grupal não há moderação. Como neste estudo avaliou-se os comportamentos de 
aprendizagem grupal com um número maior e atualizado de comportamentos do que em 
estudos anteriores, é possível inferir que a exploração de diferentes perspectivas, comunicação 
de erros e busca de novos significados do trabalho não aumentam quando aumentam os 
estímulos para a aprendizagem grupal e a segurança das equipes de trabalho. 

Este estudo corrigiu definições de variáveis que possuíam confusões conceituais 
(estímulos e prontidão para a aprendizagem grupal) e ofereceu definições inéditas para variáveis 
do estudo (estímulos positivos e negativos para a aprendizagem grupal). Com isso, contribuiu 
para que futuros estudos possam avançar nos conhecimentos porque permitirão comparações 
entre resultados. 

Outro aspecto que colabora para a comparação de resultados deste estudo com futuras 
pesquisas é o rigor metodológico empregado com o uso de instrumentos confiáveis e aplicação 
de técnicas de avaliação que capturam o contexto do nível de análise (grupal): a) com a 
eliminação de equipes que não se perceberam com interdependência de tarefas; b) com a 
aplicação da escala de comportamentos de aprendizagem que permite a avaliação de maior 
quantidade de comportamentos que outras escalas que têm sido empregadas para a avaliação 
do construto e c) ao elevar os itens das escalas ao nível grupal por meio da média das respostas 
por equipe.  
 Entretanto, partindo de resultados já encontrados na literatura, é importante a realização 
de outros estudos que avaliem os níveis de aprendizagem como o individual e organizacional. 
A análise das relações dos comportamentos de aprendizagem grupal com variáveis do níveis 
individual e organizacional poderão contribuir para um conhecimento mais amplo do tema tão 
importante para a eficácia organizacional. 
 Diante de tais considerações, sugere-se a seguinte agenda de pesquisa: 
 

 Analisar a relação entre comportamentos de aprendizagem grupal e rotatividade; 
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 Analisar a relação entre comportamentos de aprendizagem grupal e ascensão 
profissional; 

 Analisar a relação entre a estabilidade da equipe e a criatividade dos membros da equipe; 
 Avaliar em que medida o trabalho grupal torna-se produtivo e não produtivo para 

organizações; 
 Analisar a relação entre os estímulos para a aprendizagem grupal, modelo mental 

compartilhado de equipes e estresse dos membros da equipe; 
 Analisar a relação entre segurança psicológica e comportamentos de aprendizagem 

grupal como variável de primeira ordem; 
 Analisar a relação entre os estímulos para a aprendizagem grupal e comportamentos de 

aprendizagem grupal como variável de primeira ordem; 
 Analisar a relação entre estímulos para a aprendizagem grupal e adaptação das equipes 

a mudanças radicais e incrementais; 
 Analisar a relação entre motivação do empregado e os comportamentos de 

aprendizagem grupal; 
 Analisar a relação entre a cultura organizacional e os comportamentos de aprendizagem 

grupal. 
 
Ressalta-se que, como as equipes de enfermagem estudadas não se percebem com 

elevados níveis de estímulos negativos para a aprendizagem grupal, faz-se necessários estudos 
com equipes que percebam níveis mais altos destes estímulos no ambiente de trabalho para se 
conhecer os efeitos moderadores entre estes estímulos e os comportamentos de aprendizagem 
grupal e a predição. Considera-se que esta foi uma limitação deste estudo. 

Outras limitações do estudo são: a amostra utilizada não permite a generalização dos 
resultados, o delineamento cross sectional da coletada de dados, também não permite se fazer 
inferências causais, por isso, estudos qualitativos e longitudinais poderiam esclarecer em 
profundidade (como e em que condições ocorrem) as relações identificadas nesta pesquisa. 

Por um lado, o teste do modelo estrutural por métodos baseados na covariância 
(LISREL, AMOS, EQS, lavaan, Mplus etc.) demandam um tamanho de amostra que foi 
inviável para a presente pesquisa, mas, por outro lado, havendo recursos suficientes e empresas 
que sejam homogêneas o suficiente para agrupar suas equipes na mesma análise, é recomendado 
o teste do modelo com estes métodos de estimação.  
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Apesar de Onça e Bido (2015) terem medido os comportamentos de aprendizagem 
grupal com a abordagem de Wetzels et al. (2009) – repetindo os itens das VL de 1ª ordem na 
VL de 2ª ordem – esta abordagem não produziu resultados corretos na presente pesquisa, por 
isso, maiores investigações metodológicas sobre a adequação deste método de mensuração de 
VL de ordem superior são necessárias, porque não foi possível identificar se o problema de 
estimação ocorreu porque a amostra era pequena, porque os dados foram agrupados no nível de 
equipe, porque as dimensões dos comportamentos de aprendizagem grupal são altamente 
correlacionados ou ainda se a grande quantidade de itens repetidos na VL de 2ª ordem produziu 
alguma capitalização no acaso. 
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APÊNDICE A – Questionário para mensurar comportamentos de aprendizagem grupal  
 
São apresentadas, a seguir, alguns comportamentos que EQUIPES DE TRABALHO podem usar 
para aprender algo novo no trabalho (tarefas, processos, etc.). Por favor, leia as afirmativas e 
avalie o quanto (de 1 a 7, sendo 1=Nunca e 7=Sempre) a SUA EQUIPE DE TRABALHO 
(enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem) tem esses comportamentos para 
aprender no local onde vocês trabalham. 
Os itens tratam sobre o que A SUA EQUIPE DE TRABALHO FAZ para adquirir novos  
conhecimentos e habilidades, e NÃO sobre o que você faz, isoladamente. Para responder cada 
questão, utilize a escala: 

 
1 

Nunca 
2 3  

 
4 
 

 
5 

 
6  

 
 

7 
Sempre 

 
 

Frases Respostas 
AGCS1. As informações de membros da equipe são complementadas com informações de outros membros do grupo.  

AGCS2. Os membros da equipe chegam a conclusões coletivamente, a partir das ideias que são discutidas no grupo.  

AGCS3. Os membros da equipe trabalham informações e ideias uns dos outros.  
AGEP4. Os membros da equipe escutam cuidadosamente uns aos outros.  
AGEP6. Se um membro da equipe dá sua opinião, ele (a), na sequência, pergunta pela opinião dos outros.  

AGEP7. Nós, membros da equipe, encorajamos uns aos outros a olhar para o nosso trabalho a partir de diferentes perspectivas.  

AGAE8. Depois de um erro, os membros da equipe analisam em conjunto qual foi a causa.  
AGAE9. Na minha equipe de trabalho, nós acreditamos que é útil analisar os erros.  
AGAE10. Se algo deu errado, a equipe de trabalho reserva  um tempo para pensar sobre isso.  

AGCE13. Os membros da equipe discutem sobre os erros com a nossa equipe, porque erros e suas soluções podem transmitir informações importantes.  

AGCE14. Na nossa equipe, erros são discutidos entre os membros.  
AGCE15. Erros são discutidos abertamente, na nossa equipe.  
AGRP17. Como uma equipe, nós discutimos regularmente sobre a eficácia da nossa colaboração.  

AGRP18. Nossa equipe frequentemente reavalia nossos procedimentos de trabalho.  
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AGRP19. Nós regularmente reservamos um tempo para refletir sobre como podemos melhorar nossos métodos de trabalho.  

AGRR20. Em nossa equipe, nós examinamos o que podemos aprender a partir de nossas conquistas.  

AGRR21. Em nossa equipe, nós verificamos se nossas ações provocaram o que nós esperávamos inicialmente.  

AGRR22. Em nossa equipe nós avaliamos os resultados de nossas ações.  
AGCF24. Nós, membros da equipe, analisamos nosso desempenho de acordo com outras equipes.  

AGCF25. Nós, membros da equipe, pedimos feedback interno e externo das partes interessadas nos nossos resultados.  

AGE26. Em nossa equipe, nós temos experiência com outros métodos de trabalho.  
AGE27. Nossa equipe testa novos métodos de trabalho.  
AGE28. Juntos, nós (membros da equipe) planejamos testar novos métodos de trabalho.  
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APÊNDICE B – Questionário para mensurar satisfação com as equipes de trabalho 
 
A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever a satisfação com a SUA EQUIPE DE TRABALHO (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem). Por favor, utilize a escala abaixo para apontar a frequência com que as situações descritas ocorrem em SUA EQUIPE DE TRABALHO, registrando a sua resposta na coluna específica ao lado. 

1 
Discordo 

Totalmente 
2 3  

 
4 

Concordo 
 

5 
 

6  
 

7 
Concordo  

Totalmente 
 

Frases Respostas 
SET1. Estou satisfeito com a forma em que trabalhamos juntos na minha equipe.  
SET2. Tenho sentimentos positivos sobre a forma como trabalhamos juntos na minha equipe.  

SET3. Confio completamente nos membros da minha equipe.  
SET4. Em relação aos membros da minha equipe de trabalho, eu sinto confiança de que manteremos boas relações no futuro.  

SET5. Sinto-me bem a respeito do relacionamento que mantenho com os membros da minha equipe de trabalho.  
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APÊNDICE C – Questionário para mensurar segurança psicológica   
 
A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever como é a segurança psicológica 
na SUA EQUIPE DE TRABALHO (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem). Por favor, utilize 
a escala abaixo para apontar a frequência com que as situações descritas ocorrem em SUA EQUIPE DE 
TRABALHO, registrando a sua resposta na coluna específica ao lado. 

1 Discordo  Totalmente 2 3   4 Concordo 
 5  6   

7 Concordo  Totalmente 
 

Frases Respostas 
SP1. Se cometemos um erro na minha equipe, isso é usado contra nós.   
SP3. Os membros da minha equipe, às vezes, rejeitam outros por estes serem diferentes.  
SP5. É difícil pedir ajuda a outros elementos da nossa equipe.  
SP6. Ninguém na minha equipe age deliberadamente para diminuir os meus esforços.  
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APÊNDICE D – Questionário para mensurar estímulos para a aprendizagem grupal 
 
A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever como o trabalho é estimulado na SUA EQUIPE DE TRABALHO (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem). Por favor, utilize a escala abaixo para apontar a frequência com que as situações descritas ocorrem em SUA EQUIPE DE TRABALHO, registrando a sua resposta na coluna específica ao lado.  

 1 Nunca 2 3   4  
 5  6   

 7 Sempre 
 

Frases Respostas 
ENA3. Nossa equipe sente-se pressionada para realizar nossos trabalhos.  
ENA4. Nossa equipe sente que não tem tempo suficiente para realizar um bom trabalho.  
ENA5. Nossa equipe discorda sobre o processo de realização dos trabalhos.  
ENA6. Nossa equipe possui conflitos de ideias sobre as tarefas de trabalho.  
ENA7. A rotatividade da equipe de trabalho muda o jeito de nossa equipe trabalhar.  
ENA8. A mudança na escala de trabalho atrapalha a rotina de trabalho.  
EPA1. Há oportunidades de a equipe trabalhar junta como uma equipe colaborativa.  
EPA2. Os desafios que são propostos para a nossa equipe são alcançáveis.  
EPA3. A realização de treinamentos indicados internamente ao nosso ambiente são bem vindos pela nossa equipe.  

EPA4. A realização de treinamentos indicados  externamente ao nosso ambiente são bem vindos para a nossa equipe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128  

  

APÊNDICE E – Questionário para mensurar a prontidão para a aprendizagem grupal 
 
A seguir você encontrará uma série de sentenças que procuram descrever uma forma como se dá o trabalho na SUA EQUIPE DE TRABALHO (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem). Por favor, utilize a escala abaixo para apontar a frequência com que as situações descritas ocorrem em SUA EQUIPE DE TRABALHO, registrando a sua resposta na coluna específica ao lado.   

 
1 

Nunca 
2 3  

 
4 
 

 
5 

 
6  

 
 

7 
Sempre 

 
Frases Respostas 

PAG1. Nossa equipe reconhece rapidamente a necessidade de aprender algo que possa melhorar nosso trabalho.  

PAG2. Nossa equipe logo reconhece o que precisa ser aprendido quando surge um procedimento ou instrução nova.  

PAG3. Quando os protocolos ou procedimentos sofrem mudanças, nossa equipe tem consciência que é necessário reaprender.  

PAG4. Quando ocorrem mudanças no tipo de material utilizado, nossa equipe sente a necessidade de aprender a usá-lo com urgência.  

PAG5. Nossa equipe reconhece a necessidade de adquirir conhecimentos e habilidades para realizar o trabalho de modo mais eficaz.  
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APÊNDICE F – Formulário de Levantamento de variáveis sócio demográficas 
 ATENÇÃO: As respostas serão agrupadas por equipe, por isso, as informações abaixo são importantes. Não analisaremos os dados individualmente, e ninguém será identificado. 

  Sexo 
 (   ) 1. Masculino   (   ) 2. Feminino    

 Idade (em anos completos)   
 

 Função   
 (   ) 1.Enfermeiro (   ) 2. Enfermeiro Trainee (   ) 3. Técnico de enfermagem (   ) 4. Auxiliar de enfermagem (   ) 5. Outro. Qual? _____________________________  

  Escolaridade  

 (   ) 1. Técnico (   ) 2. Superior (   ) 3. Pós graduação  
Tempo de trabalho neste HOSPITAL  (   ) menos de 3 meses (   ) acima de 3 meses: ________anos e ______ meses  
Tempo de trabalho na função atual (   ) menos de 3 meses (   ) acima de 3 meses: ________anos e ______ meses  
Quantas pessoas fazem parte da sua equipe de trabalho (enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem que trabalham diretamente com você) 

  _____________ pessoas 
Local de Trabalho:  (   ) 1 Posto de Enfermagem 2 (   ) 2 Posto de Enfermagem 3 (   ) 3 Posto de Enfermagem 4 (   ) 4 Posto de Enfermagem 5 (   ) 5 Posto de Enfermagem 6 (   ) 6 Posto de Enfermagem 7 (   ) 7 Pronto socorro Adulto (1 e 2) (   ) 8 Pronto socorro Infantil (   ) 9 Pronto socorro Ortopédico (   ) 10 Pronto socorro Ginecológico (   ) 11 UTI Adulto (   ) 12 UTI Pediátrica (   ) 13 Centro Cirúrgico (   ) 14 CME (   ) 15 Berçário (   ) 16 SCIH (   ) 17 Ambulatório (   ) 18 Exames ressonância (   ) 19 Exames hemodinâmica (   ) 20 Exames tomografia (   ) 21 Exames litotripsia (   ) 22 Exames endoscopia (   ) 23 Exames hemodinâmica (   ) 24 Exames RPA (   ) 25 Exames Diagnóstico por imagem                        (continua...)  

 (   ) 26 Posto de Enfermagem andar 2 (   ) 27 Posto de Enfermagem andar 3 (   ) 28 Posto de Enfermagem andar 4 (   ) 29 Posto de Enfermagem andar 5 (   ) 30 Posto de Enfermagem andar 6 (   ) 31 Posto de Enfermagem andar 7 (   ) 32 Enfermagem do Trabalho (   ) 33 Ambulatório 2 (   ) 34 Ambulatório 3 (   ) outro: Qual? __________________________    _______________________________________________  Período: (   ) 1 Manhã            (   ) 5 Diurno (   ) 2 Tarde              (    ) 6 Noturno (   ) 3  Noite (   ) 4 Integral _______________________________________________  Plantão: (   ) 1 Par                                  (    ) 3 Plantão A (   ) 2 Ímpar                              (    ) 4 Plantão B  
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APÊNDICE G – Questionário para avaliar a interdependência de tarefas (critério de inclusão) 
 Em relação às tarefas desempenhadas nas EQUIPES DE TRABALHO (enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem), responda os itens abaixo pensando em que medida você concorda que o fato descrito 
ocorre na SUA EQUIPE DE TRABALHO. Utilize a escala de respostas que segue e escreva o número 
escolhido no espaço respectivo localizado ao final do enunciado de cada item. 

1 
Discordo 

Totalmente 
2 3  

 
4 

Concordo 
 

5 
 

6  
 

7 
Concordo  

Totalmente 
 

Frases Respostas 
IT1. Meu desempenho depende de receber informações fornecidas pelos meus colegas pessoalmente ou por escrito.  

IT2. Para ter acesso fácil aos materiais e insumos necessários para a realização do meu trabalho, eu dependo da organização dos meus colegas.  

IT3. Dependendo do procedimento, eu preciso de auxílio de meus colegas.  
IT4. Meu desempenho no trabalho é influenciado pelo desempenho dos meus colegas.  
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APÊNDICE H – Levantamento do contexto organizacional  
 
1) Qual a natureza do hospital?  
 
A) Público  
B) Privado  
C) Filantrópico  
D) Beneficente  
 
2) Qual o tipo de hospital?  
 
A) Geral   
B) Especializado 
 
3) Qual o porte do hospital?  
 
A) Pequeno  
B) Médio   
C) Grande 
 
4) Possui certificações? 
  
A) Sim   
B) Não  
 
Se sim, qual (is)? Discriminar se são nacionais ou internacionais. 
 
5) Existem planos diferenciados de recompensa às equipes de enfermagem? 
  
A) Sim 
B) Não 
 
Se sim, como funciona?  
 
6) Existe hierarquia nas relações entre os enfermeiros, técnicos e auxiliares? 
 
A) Sim 
B) Não 
 
Se sim, como são? 
 
7) Quais mudanças o hospital teve ultimamente? 
 
8) Quais mudanças estão previstas a curto, médio e longo prazo? 
 
9) O hospital oferece programas de treinamento? Descrever.
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APÊNDICE I – Revisão dos itens das Escalas 
 

ESTÍMULOS NEGATIVOS 
Definição: algo negativo que ocorre, fora ou dentro do grupo da equipe que perturba o status quo da equipe de tal forma que a equipe não pode continuar trabalhando sem 
alterar algo. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens originais 
traduzidas 

Adaptação para o 
contexto de equipes 

de enfermagem 
Problemas 

identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

Inicialmente, nós 
estávamos confusos 
com as instruções 

ENA1. As instruções 
de trabalho para as 
tarefas novas são 
confusas. 

  Av1. Concorda 
Av2. As instruções de 
trabalho para as tarefas novas 
de nossa equipe são 
confusas. 
Av3. As instruções para a 
realização de novas tarefas 
relacionadas ao trabalho são 
confusas (não sei se essa 
sentença caracteriza um 
estímulo) 

ENA1. As instruções de 
trabalho para as tarefas 
novas de nossa equipe 
são confusas. 

 

Nos sentimos 
pressionados para 
fazer isso 

ENA2. Nós sentimo-
nos pressionados para 
fazer nosso trabalho. 

  Av1. Observar o que se 
pretende medir: “nós”: o 
respondente pensa na equipe, 
de uma forma geral. Ou “eu” 
me sinto pressionado, e 
quando for juntar as 
informações do grupo, há um 
indicador geral. 
Av2. Nossa equipe sente-se 
pressionada para realizar 
nossos trabalhos. 
Av3. Os membros da equipe 
se sentem pressionados para 
realizar o trabalho. 

ENA2. Nossa equipe 
sente-se pressionada para 
realizar nossos trabalhos. 

 

Nós sentimos que não 
tínhamos tempo 

ENA3. Nós sentimos 
que não temos tempo 

  Av1. Observar o que se 
pretende medir: “nós”: o 
respondente pensa na equipe, 

ENA3. Nossa equipe 
sente que não tem tempo 
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ESTÍMULOS NEGATIVOS 
Definição: algo negativo que ocorre, fora ou dentro do grupo da equipe que perturba o status quo da equipe de tal forma que a equipe não pode continuar trabalhando sem 
alterar algo. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens originais 
traduzidas 

Adaptação para o 
contexto de equipes 

de enfermagem 
Problemas 

identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

suficiente para fazer 
um bom trabalho 

suficiente para fazer 
um bom trabalho. 

de uma forma geral. Ou “eu” 
me sinto pressionado, e 
quando for juntar as 
informações do grupo, há um 
indicador geral. 
Av2. Nossa equipe sente que 
não tem tempo suficiente 
para fazer um bom trabalho. 
Av3. Os membros da equipe 
sentem que não têm tempo 
suficiente para realizar um 
bom trabalho. 

suficiente para realizar 
um bom trabalho. 

Nós discordamos 
sobre muitas coisas 
ao longo do projeto 

 
(Excluído) 

     

 
 

(Item novo) 
ENA4. Nós 
discordamos sobre o 
processo de 
realização do trabalho 
(ou como fazer) 
(ONÇA et al., 2014,  
p.14) 

  Av1. Observar o que se 
pretende medir: “nós”: o 
respondente pensa na equipe, 
de uma forma geral. Ou “eu” 
me sinto pressionado, e 
quando for juntar as 
informações do grupo, há um 
indicador geral. 
Av2. Nossa equipe discorda 
sobre o processo de 
realização dos trabalhos. 
Av3. Os membros da equipe 
discordam sobre o processo 
de realização do trabalho. 

ENA4. Nossa equipe 
discorda sobre o processo 
de realização dos 
trabalhos. 

 

 
(Item novo) 

ENA5. Nós temos 
conflitos de ideias 

  Av1. Nós temos conflitos de 
ideias sobre a forma de 

ENA5. Nossa equipe 
possui conflitos de ideias 
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ESTÍMULOS NEGATIVOS 
Definição: algo negativo que ocorre, fora ou dentro do grupo da equipe que perturba o status quo da equipe de tal forma que a equipe não pode continuar trabalhando sem 
alterar algo. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens originais 
traduzidas 

Adaptação para o 
contexto de equipes 

de enfermagem 
Problemas 

identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

sobre as tarefas de 
trabalho (ONÇA et 
al., 2014 p.14) 

realizar as tarefas de 
trabalho. 
Av2. Nossa equipe possui 
conflitos de ideias sobre as 
tarefas de trabalho. 
Av3. Os membros da equipe 
têm conflitos de ideias sobre 
a realização das tarefas no 
ambiente de trabalho. 

sobre as tarefas de 
trabalho. 
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ESTÍMULOS POSITIVOS 

Definição: algo positivo que ocorre, fora ou dentro do grupo da equipe que perturba o status quo da equipe de tal forma que a equipe não pode continuar trabalhando sem 
alterar algo. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens originais 
traduzidas 

Adaptação para o 
contexto de equipes 

de enfermagem 
Problemas 

identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

Nós estávamos 
empolgados com a 
oportunidade de 
trabalharmos juntos 
como uma equipe 

EPA1. Há 
oportunidades de 
trabalharmos juntos 
como uma equipe 
colaborativa. 

  Av1. Concorda 
Av2. Em uma equipe 
colaborativa há 
oportunidades para se 
trabalhar juntos. 
Av3. Há a oportunidade da 
equipe trabalhar junta de 
forma colaborativa. 

EPA1. Há oportunidades 
de a equipe trabalhar junta 
como uma equipe 
colaborativa. 

 

Estávamos todos 
muito motivados para 
ganhar a competição 

EPA2. As metas que 
nos são propostas são 
alcançáveis. 

Nem todos 
departamentos 
de um hospital 
tem metas 
definidas. 

EPA2. Os objetivos 
que nos são 
propostos são 
alcançáveis. 

Av1. (Sugestão para 
indivíduo): Os desafios que 
nos são propostos são 
alcançáveis. 
Av2. Os objetivos propostos 
para a nossa equipe são 
atingíveis. 
Av3. As metas propostas para 
a equipe são alcançáveis. 

EPA2. Os desafios que 
são propostos para a nossa 
equipe são alcançáveis. 

 

Nós estávamos 
desorganizados (R) (Excluído)      

 
(Item novo) 

EPA3. Há indicações 
de treinamentos 
vindas de nosso(a) 
líder que são bem-
vindas. 

Treinamentos 
também são 
propostos 
constantement
e pelas 
revendedoras 
de 
ferramentas e 

EPA3. Há 
indicações de 
treinamentos vindas 
de nosso(a) líder ou 
de fora da equipe 
que são bem-
vindas. 

Av1. O que é importante: a 
indicação de treinamento ou a 
realização do treinamento? 
Av2. As indicações de 
treinamentos internas ou 
externas ao nosso ambiente 
são bem-vindas para nossa 
equipe. 

EPA3. A realização de 
treinamentos indicados 
interna ou externamente 
ao nosso ambiente são 
bem vindas para a nossa 
equipe. 
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ESTÍMULOS POSITIVOS 
Definição: algo positivo que ocorre, fora ou dentro do grupo da equipe que perturba o status quo da equipe de tal forma que a equipe não pode continuar trabalhando sem 
alterar algo. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens originais 
traduzidas 

Adaptação para o 
contexto de equipes 

de enfermagem 
Problemas 

identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

aparelhos 
hospitalares 

Av3. As sugestões de 
treinamento propostas pelo 
líder são bem-vindas. 

(Item novo) EPA4. Há introdução 
de novas tecnologias 
que facilitam nosso 
trabalho. 

  Av1. Concorda 
Av2. Em nossa equipe são 
introduzidas novas 
tecnologias que facilitam o 
nosso trabalho. 
Av3. A introdução de novas 
tecnologias facilitam o 
trabalho da equipe. 

EPA4. Há introdução de 
novas tecnologias que 
facilitam o trabalho da 
nossa equipe. 

 

(Item novo) EPA5. Nós refletimos 
sobre modos de 
melhorarmos nossos 
processos. 

  Av1. Nós ou os membros da 
equipe de trabalho refletimos 
sobre modos de melhorarmos 
nossos processos. 
Av2. Em nossa equipe, 
refletimos sobre os modos de 
melhorarmos os processos. 
Av3. A equipe reflete sobre 
novas formas de melhor os 
processos de trabalho. 

EPA5. Em nossa equipe, 
refletimos sobre os modos 
de melhorarmos os 
processos de trabalho. 
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PRONTIDÃO PARA A APRENDIZAGEM GRUPAL 
Definição:  é o grau em que as equipes reconhecem que precisam aprender alguma coisa a fim de realizar o seu trabalho de forma mais eficaz. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens construídos Problemas 
identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

Contribuições especialistas  
Redação final 

 
Observações 

PAG1. Quando algo é 
necessário para 
melhorar o nosso 
trabalho, 
reconhecemos 
rapidamente a 
necessidade de 
aprendê-lo. 

  Av1. Concorda 
Av2. Nossa equipe reconhece 
rapidamente quando são 
necessárias aprendizagem para 
melhorar nosso trabalho. 
Av3. Sem comentários 

PGA1. Quando algo é necessário 
para melhorar o nosso trabalho, 
nossa equipe reconhece 
rapidamente a necessidade de 
aprendê-lo. 

 

PAG2. Assim que 
surge um novo tipo 
de trabalho, 
reconhecemos logo o 
que precisamos 
aprender. 

  Av1. Não fica claro o que “novo 
tipo de trabalho” 
Av2. Nossa equipe logo 
reconhece o que precisa ser 
aprendido quando surge um novo 
trabalho. 
Av3. Sem comentários 

PAG2. Nossa equipe logo 
reconhece o que precisa ser 
aprendido quando surge um 
procedimento ou instrução 
nova. 

 

PAG3. Quando os 
protocolos que 
usamos muda, nossa 
equipe sabe que é 
preciso aprender logo. 

Nem todos 
departamentos de 
um hospital possuem 
protocolos. 

PAG3. Quando 
os protocolos 
que usamos ou 
procedimentos 
que seguimos 
muda, nossa 
equipe sabe 
que é preciso 
aprender algo. 

Av1. Concorda 
Av2. Quando os protocolos ou 
procedimentos sofrem mudanças, 
nossa equipe tem consciência que 
é necessário reaprender. 
Av3. Concorda com a versão 
reformulada. 

PAG3. Quando os protocolos ou 
procedimentos sofrem mudanças, 
nossa equipe tem consciência que é 
necessário reaprender. 

 

PAG4. Quando os 
materiais que usamos 
muda, nossa equipe 
não tem noção de que 
precisa aprender com 
urgência. (R) 

De difícil 
compreensão/gerou 
confusão na 
interpretação 
induzindo ao erro de 
resposta 

PAG4. Quando 
os materiais 
que usamos 
muda,  nossa 
equipe tem 
noção de que 
precisa 

Av1. Concorda 
Av2. Quando os materiais 
utilizados são mudados, nossa 
equipe tem consciência que 
precisa reaprender com urgência. 
Av3. Quando ocorrem mudanças 
no tipo de material utilizado, a 

PAG4. Quando ocorrem mudanças 
no tipo de material utilizado, nossa 
equipe sente a necessidade de 
aprender  a usá-lo com urgência. 
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PRONTIDÃO PARA A APRENDIZAGEM GRUPAL 
Definição:  é o grau em que as equipes reconhecem que precisam aprender alguma coisa a fim de realizar o seu trabalho de forma mais eficaz. 
Escala: 1 = Nunca / 7 = Sempre 

Itens construídos Problemas 
identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

Contribuições especialistas  
Redação final 

 
Observações 

aprender com 
urgência.  
(deixou de ser 
reversa) 

equipe sente a necessidade de 
aprender  a usá-lo com urgência. 

PAG5. Para a 
realização de um 
trabalho mais eficaz, 
reconhecemos que é 
necessário adquirir 
mais conhecimentos e 
habilidades. 

  Av1. O que importa é somente 
um trabalho eficaz? Ou de 
qualidade? 
Av2. Para a realização de um 
trabalho eficaz nossa equipe tem 
consciência da necessidade de 
adquirir mais conhecimentos e 
habilidades. 
Av3. Sem comentários 

PAG5. Para a realização de um 
trabalho eficaz nossa equipe tem 
consciência da necessidade de 
adquirir mais conhecimentos e 
habilidades. 
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INTERDEPENDÊNCIA DE TAREFAS (Critério de inclusão) 

Definição:  Interdependência de tarefas refere-se à necessidade de realização do trabalho em conjunto, por parte dos membros da equipe, para atingir a meta estabelecida 
(VAN DER VEGT et al, 1999). 
Escala: 1 = Discordo Totalmente / 7 = Concordo Totalmente 

Itens adaptados 
para outros 
contextos 

(PUENTE-
PALACIOS, 2002) 

Problemas 
identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

IT1. Meu 
desempenho depende 
de receber 
informações 
fornecidas pelos meus 
colegas. 

Constantemente 
consultam 

prontuários dos 
pacientes ou 

relatórios e, por isso, 
não consideraram 

que recebem 
informações de 

colegas. No entanto, 
os prontuários são 
preenchidos pelos 

colegas. 

IT1. Meu 
desempenho 
depende de 
receber 
informações 
fornecidas 
pelos meus 
colegas 
verbalmente 
ou por escrito. 

Av1. Concorda  
Av2. Meu desempenho depende 
de receber informações 
fornecidas pelos meus colegas 
pessoalmente ou por escrito. 
Av3. O desempenho da equipe 
depende do fluxo de informações 
fornecidas aos seus integrantes. 

IT1. Meu desempenho depende 
de receber informações 
fornecidas pelos meus colegas 
pessoalmente ou por escrito. 

 

IT2. Para obter o 
material e insumos 
necessários para a 
realização do meu 
trabalho, eu dependo 
dos meus colegas. 

Está mais 
relacionada a equipe 
de saúde (receber da 
farmácia, p.ex.) 

IT2. Para ter 
acesso fácil 
aos materiais e 
insumos 
necessários 
para a 
realização do 
meu trabalho, 
eu dependo da 
organização 
dos meus 
colegas. 

Av1. Depende da “organização 
dos colegas” ou “ dos colegas”? 
Ou ainda, da “disposição dos 
colegas”. 
Av2. Para ter acesso fácil aos 
materiais e insumos necessários 
para a realização do meu 
trabalho, eu dependo da 
organização (e?) dos meus 
colegas. 
Av3. A realização do trabalho da 
equipe depende de materiais e 
insumos fornecidos por cada um 
de seus integrantes. 

IT2. Para ter acesso fácil aos 
materiais e insumos necessários 
para a realização do meu 
trabalho, eu dependo da 
organização dos meus colegas. 
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INTERDEPENDÊNCIA DE TAREFAS (Critério de inclusão) 
Definição:  Interdependência de tarefas refere-se à necessidade de realização do trabalho em conjunto, por parte dos membros da equipe, para atingir a meta estabelecida 
(VAN DER VEGT et al, 1999). 
Escala: 1 = Discordo Totalmente / 7 = Concordo Totalmente 

Itens adaptados 
para outros 
contextos 

(PUENTE-
PALACIOS, 2002) 

Problemas 
identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

IT3. Eu dependo de 
ajuda e suporte dos 
meus colegas para 
poder realizar o meu 
trabalho. 

Um lema da 
enfermagem é 
planejamento. Aqui 
pode ser 
interpretado que 
não se planejou caso 
precise do colega. 
Mas, há trabalhos 
que são necessários 
mais que um 
enfermeiro. 

IT3. É possível 
eu depender de 
ajuda e suporte 
dos meus 
colegas para 
poder realizar 
o meu 
trabalho, 
dependendo do 
procedimento. 

Av1. Concorda  
Av2. Dependendo do 
procedimento, eu preciso de 
auxílio de meus colegas. 
Av3. A realização do trabalho da 
equipe depende da ajuda e 
suporte de seus integrantes. 

IT3. Dependendo do 
procedimento, eu preciso de 
auxílio de meus colegas. 

 

IT5. Para poder 
realizar o meu 
trabalho de maneira 
adequada, eu dependo 
dos meus colegas. 

  Av1. Concorda. 
Av2. Repetição. 
Av3. Acho que essa sentença 
poderia ser retirada. Ela é 
praticamente igual a anterior. A 
única diferença está no termo  
“de maneira adequada”, que pode 
sofrer variações de percepção 
pois o nível de adequação pode 
ser diferente de uma pessoa para 
outra. 

 
                    
 
 
 
           (Excluída) 

 

IT4. Meu 
desempenho no 
trabalho é 
profundamente 
afetado pelo 
desempenho dos 
meus colegas. 

(1) Pode dar a ideia 
de que posso ficar 
afetado 
emocionalmente. 
Ex.: se meu colega 
está desanimado, 
também fico. (2)  

 Av1. Meu desempenho no 
trabalho é consideravelmente 
influenciado pelo desempenho 
dos meus colegas. 
Av2. O humor de minha equipe 
(ânimo ou desânimo) afeta muito 
meu desempenho. 

IT5. Meu desempenho no 
trabalho é influenciado pelo 
desempenho dos meus colegas. 
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INTERDEPENDÊNCIA DE TAREFAS (Critério de inclusão) 
Definição:  Interdependência de tarefas refere-se à necessidade de realização do trabalho em conjunto, por parte dos membros da equipe, para atingir a meta estabelecida 
(VAN DER VEGT et al, 1999). 
Escala: 1 = Discordo Totalmente / 7 = Concordo Totalmente 

Itens adaptados 
para outros 
contextos 

(PUENTE-
PALACIOS, 2002) 

Problemas 
identificados -
Profissionais 

 
Nova redação 

 
Contribuições especialistas 

 
Redação final 

 
Observações 

pode dar a  ideia de 
que eu não estou 
conseguindo 

Av3. O desempenho da equipe é 
afetado pelo desempenho de cada 
um de seus integrantes. 
Sugiro retirar o profundamente. 
Adjetivos são inadequados em 
uma escala, pois podem levar a 
percepções diferentes dos 
respondentes. 
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APÊNDICE J – Termo de consentimento livre e esclarecido – Instituição 
    Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Examinando o impacto dos comportamentos de aprendizagem grupal, dos estímulos, da prontidão à aprendizagem e da segurança psicológica na satisfação com a equipe de trabalho” que se propõe a avaliar um modelo de comportamentos de aprendizagem grupal (AG), dois fatores que estimulam esses  processos (EA): positivos e negativos; prontidão para aprendizagem (PA), segurança psicológica e a satisfação das equipes de enfermagem.. Os dados para o estudo serão coletados através do preenchimento de um questionário contendo Escalas que avaliam a aprendizagem grupal, os estímulos para a aprendizagem, a prontidão para a aprendizagem e o desempenho das equipes de enfermeiros e um questionário de fatores sóciodemográficos dos participantes. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes.  Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador Responsável  para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie -Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo.  Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o contato com os Sujeitos de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração.  Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.   Nome do Representante Legal da Instituição:__________________________________________________________   Assinatura do Representante Legal da Instituição: _____________________________________________________  Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas.    São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.       _________________________________________                         _______________________________________________ Silvania da Silva Onça  - Pesq. responsável                  Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido - Orientador Rua Antonio Miolaro n. 75 – B. Sta. Terezinha            Rua da Consolação no. 896 – Pd. João Calvino São Bernardo do Campo – SP  F. 11 99157-4789       São Paulo – F. 2114-8000 Email: silvaniaonca@yahoo.com.br                               Email: diogenesbido@yahoo.com.br  
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APÊNDICE K – Termo de consentimento livre e esclarecido – Sujeito de pesquisa 
 
 
 
 Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Examinando o impacto dos comportamentos de aprendizagem grupal, dos estímulos, da prontidão à aprendizagem e da segurança psicológica na satisfação com a equipe de trabalho.” que se propõe a avaliar um modelo de comportamentos de aprendizagem grupal (AG), dois fatores que estimulam esses  processos (EA): positivos e negativos; prontidão para aprendizagem (PA), segurança psicológica e a satisfação das equipes de enfermagem. Os dados para o estudo serão coletados através do preenchimento de um questionário contendo Escalas que avaliam a aprendizagem grupal, os estímulos para a aprendizagem, a prontidão para a aprendizagem e o desempenho das equipes de enfermeiros e um questionário de fatores sóciodemográficos dos participantes. Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros  participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde já agradecemos a sua colaboração.  Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.    Nome do Sujeito de Pesquisa: ______________________________________________________________________  Assinatura do Sujeito de Pesquisa: ______________________________________________________________________  Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas assim como esclareci as dúvidas apresentadas.   São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.      _________________________________________                         _______________________________________________ Silvania da Silva Onça  - Pesq. responsável                  Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido - Orientador Rua Antonio Miolaro n. 75 – B. Sta. Terezinha            Rua da Consolação no. 896 – Pd. João Calvino São Bernardo do Campo – SP  F. 11 99157-4789       São Paulo – F. 2114-8000 Email: silvaniaonca@yahoo.com.br                               Email: diogenesbido@yahoo.com.br       
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APÊNDICE L – Resultados do teste 1: retirados itens com baixa carga fatorial da variável CAG 
  

 A Figura 13 apresenta os coeficientes padronizados quando foram retirados os 
itens: AGCF_fat, AGCS_fat e AGEP_fat. Com a exclusão, a AVE passou a ser 0,508. 
 
Figura 13: Coeficientes padronizados do modelo estrutural – retirados itens com baixa carga 
fatorial (AGCF_fat; AGCS-fat e AGEP_fat) 
 

   Fonte: Dados da pesquisa  
 Figura 14: Coeficientes padronizados e valores-t só com variáveis de controle  
 

   Fonte: Dados da pesquisa  
 
 A Figura 14 apresenta os resultados dos coeficientes e valores-t só com as variáveis de 
controle ”tamanho da equipe” e “hospital” quando foram excluídos os três itens da variável 
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comportamentos de aprendizagem grupal (AGCF_fat, AGCS_fat e AGEP). A variância média 
extraída foi de 0,494. 
 
 
Tabela 18: Resultados do modelo estrutural – com variáveis de controle 

 Fonte: Dados da pesquisa  
 
 A Tabela 18 mostra os resultados do modelo estrutural com as variáveis de controle 
“hospital” e “tamanho da equipe”. O R² foi menor do que quando os itens de comportamentos 
de aprendizagem grupal foram agrupados em parcelas. 
 
 
Figura 15: Modelo completo com a variável de controle significante 
 

 Fonte: Dados da pesquisa  
 
   
 
 
 

Erro 
padrão Valor-t Valor-p R²

Hospital -> Comport_AG 0,146 0,130 1,126 0,260
Tamanho_equipe -> Comport_AG -0,278 0,119 2,345 0,019

Hospital -> SET 0,159 0,152 1,046 0,296
Tamanho_equipe -> SET -0,179 0,203 0,885 0,376

Coeficiente estrutural

7,1%

3,8%
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Tabela 19: Matriz de correlações entre as variáveis latentes (n = 87) 

 Fonte: Resultados da pesquisa. 
Nota: Valores na diagonal são iguais a raiz quadrada da variância média extraída (AVE). Correlações superiores 
a |0,210| são significantes a 5%, e correlações superiores a |0,274| são significantes a 1%. 
  Observa-se na Tabela 19 que a variância média extraída dos comportamentos de 
aprendizagem grupal foi 0,509. Este valor é menor do que os encontrados quando os itens da 
variável foram agrupadas em parcelas que teve 0,600 de variância média extraída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável latente Comport_AG ENA EPA PAG SET SP Tamanho 
da Equipe

Comport_AG 0,714
ENA -0,238 0,750
EPA 0,358 -0,312 0,790
PAG 0,407 -0,383 0,588 0,815
SET 0,293 -0,325 0,265 0,367 0,807
SP 0,095 -0,417 0,364 0,291 0,292 0,708
Tamanho da Equipe -0,182 -0,047 -0,017 0,143 -0,055 -0,111 1,000

Cronbach's Alpha 0,758 0,854 0,796 0,874 0,867 0,670 1,000
Composite Reliability 0,838 0,884 0,868 0,908 0,903 0,797 1,000
Average Variance Extracted (AVE) 0,509 0,563 0,624 0,664 0,651 0,501 1,000
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Tabela 20: Matriz de cargas cruzadas 
Itens Comport_AG ENA EPA PAG SET SP Tamanho da 

Equipe 
AGAE_fat 0,690 -0,151 0,294 0,234 0,077 0,012 -0,241 
AGCE_fat 0,645 -0,238 0,207 0,182 0,365 0,081 -0,077 
AGE_fat 0,739 -0,250 0,294 0,407 0,167 0,135 -0,045 
AGRP_fat 0,703 0,011 0,246 0,265 0,210 0,098 -0,201 
AGRR_fat 0,784 -0,201 0,239 0,346 0,222 0,015 -0,108 
ENA3 -0,204 0,785 -0,187 -0,256 -0,213 -0,360 -0,113 
ENA4 -0,187 0,813 -0,304 -0,259 -0,358 -0,341 -0,054 
ENA5 -0,123 0,829 -0,192 -0,297 -0,304 -0,267 -0,047 
ENA6 -0,224 0,742 -0,285 -0,365 -0,252 -0,277 0,086 
ENA7 -0,004 0,630 -0,026 -0,072 -0,054 -0,363 -0,053 
ENA8 -0,139 0,682 -0,207 -0,290 -0,112 -0,352 -0,085 
EPA1 0,300 -0,150 0,694 0,299 0,069 0,247 -0,101 
EPA2 0,264 -0,305 0,839 0,457 0,209 0,284 -0,025 
EPA3 0,278 -0,218 0,819 0,564 0,265 0,295 0,096 
EPA4 0,278 -0,317 0,800 0,540 0,299 0,319 -0,016 
PAG1 0,370 -0,376 0,261 0,766 0,379 0,191 0,058 
PAG2 0,298 -0,365 0,464 0,850 0,301 0,197 0,168 
PAG3 0,281 -0,296 0,597 0,802 0,176 0,232 0,027 
PAG4 0,330 -0,244 0,614 0,819 0,326 0,242 0,181 
PAG5 0,359 -0,275 0,498 0,835 0,284 0,317 0,144 
SET1 0,258 -0,365 0,262 0,302 0,848 0,307 -0,059 
SET2 0,221 -0,289 0,303 0,293 0,877 0,306 -0,044 
SET3 0,288 -0,192 0,220 0,325 0,726 0,149 -0,120 
SET4 0,136 -0,245 0,188 0,370 0,777 0,180 0,115 
SET5 0,254 -0,189 0,065 0,222 0,799 0,193 -0,067 
SP1_rev 0,045 -0,284 0,200 0,157 0,108 0,538 -0,118 
SP3_rev 0,146 -0,288 0,234 0,221 0,218 0,789 -0,123 
SP5_rev 0,054 -0,311 0,400 0,258 0,266 0,821 0,003 
SP6_rev 0,005 -0,331 0,160 0,175 0,198 0,648 -0,121 
Tamanho_equipe -0,182 -0,047 -0,017 0,143 -0,055 -0,111 1,000 

Nota: Todas as cargas fatoriais são significantes a 1% (cargas dos itens em suas respectivas VL).  
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Tabela 21: Resultados do modelo estrutural 

 Nota: Comportamentos de AG medidos por 5 itens (AGAE_fat, AGCE_fat, AGE_fat, AGRP_fat e AGRR_fat).  
Comparando os resultados do modelo estrutural com 5 itens da escala de 

comportamentos de aprendizagem grupal (excluídos 3 itens) apresentados na Tabela 21, todos 
os efeitos são um pouco menores do que aqueles obtidos com a mensuração feita por parcelas 
(Tabela 17), mas não muda as conclusões obtidas. 
 
Tabela 22: Resultados do modelo estrutural (Comportamentos de AG medidos por 4 parcelas) 

 Nota: Comportamentos de AG medidos por 4 parcelas.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação estrutural Hipót. β Erro 
padrão Valor-t Valor-p f² ΔR² = β * r R² R² 

ajustado
Tamanho_Equipe_ -> Comport_AG controle -0,250 0,093 2,68 0,007 0,080 4,6%
ENA -> Comport_AG H1a (+) -0,129 0,121 1,07 0,284 0,017
EPA -> Comport_AG H1b (+) 0,168 0,133 1,26 0,208 0,023
PAG -> Comport_AG H3 (+) 0,337 0,131 2,58 0,010 0,090 13,7%
SP -> Comport_AG H5 (+) -0,146 0,135 1,08 0,281 0,021

Comport_AG -> SET H6 (+) 0,267 0,089 3,02 0,003 0,084 7,8%
SP -> SET H7 (+) 0,266 0,110 2,42 0,016 0,083 7,8%

26,0% 21,4%

15,6% 13,6%

Relação estrutural Hipót. β Erro 
padrão Valor-p f² ΔR² = β*r R² R² 

ajustado
Tamanho_equipe -> Comportamentos AG -0,344 0,089 0,000 0,158 9,4%
ENA -> Comportamentos AG H1a (+) -0,157 0,154 0,310
EPA -> Comportamentos AG H1b (+) -0,028 0,120 0,813
PAG -> Comportamentos AG H3 (+) 0,421 0,106 0,000 0,151 16,9%
SP -> Comportamentos AG H5 (+) -0,068 0,127 0,594

Comportamentos AG -> SET H6 (+) 0,306 0,105 0,004 0,111 10,4%
SP -> SET H7 (+) 0,238 0,119 0,046 0,067 6,7%

28,8% 24,5%

17,2% 15,2%
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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