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Resumo 

 

 

As organizações se esforçam em planejar processos de aprendizagem formais e cada vez mais 

reconhecem a importância da aprendizagem informal, apesar da dificuldade de explicitar de 

forma quantitativa sua contribuição ao desempenho organizacional. A partir de Pantoja 

(2004), vários pesquisadores têm estudado estratégias de aprendizagem informal (EAI) e seus 

antecedentes. A principal contribuição deste trabalho é utilizar as EAI como preditoras da 

aprendizagem individual dos profissionais de enfermagem, ou seja, um contexto profissional 

ainda não pesquisado, e a possibilidade de avaliar a validade preditiva das EAI, que são: 

reprodução, reflexão intrínseca, reflexão extrínseca, busca de ajuda em material escrito, busca 

de ajuda interpessoal e aplicação prática. As estratégias foram mensuradas por um 

instrumento com trinta e três afirmativas. As EAI foram utilizadas como preditoras da 

aprendizagem individual, mensuradas por 18 itens, sendo consideradas variáveis latentes de 

segunda ordem, com as seguintes dimensões: frequência, importância da aprendizagem 

individual e estoque de aprendizagem individual. Os dados foram coletados em quatro 

hospitais e analisados de forma dicotômica (público x privados), e participaram dessa 

pesquisa 486 respondentes (enfermeiros e técnicos de enfermagem). A análise dos dados foi 

realizada pela modelagem em equações estruturais com estimação por mínimos quadrados 

parciais, permitindo a avaliação do modelo de mensuração (validade convergente, 

discriminante e confiabilidade) e do modelo estrutural (significância dos coeficientes 

estruturais e tamanho do efeito – R
2
). No ambiente público, as variáveis latentes apresentaram 

variância média extraída entre 0,47 e 0,76 (validade convergente), a raiz quadrada da 

variância média extraída foi superior às correlações entre as variáveis latentes (validade 

discriminante) e a confiabilidade composta superior a 0,71. No ambiente privado, as variáveis 

latentes apresentaram variância média extraída entre 0,56 e 0,76 (validade convergente), a raiz 

quadrada da variância média extraída foi superior às correlações entre as variáveis latentes 

(validade convergente) e a confiabilidade composta superior a 0,83. Quanto ao modelo 

estrutural, no hospital público, foi observado que, na percepção desses profissionais, há 

alguma possibilidade de aprendizagem individual (média = 7,41 e desvio padrão = 2,17, numa 

escala de 1 a 10). Mas apenas a estratégia ajuda interpessoal apresentou influência 

significativa com a aprendizagem individual. Nos hospitais privados, foi observado que 

também existe essa percepção da aprendizagem individual (média = 8,83 e desvio padrão = 

1,08, numa escala de 1 a 10). E todas as estratégias apresentaram relação significante com a 

aprendizagem individual, exceto a reprodução, que apresentou relação negativa com a 

aprendizagem individual (coeficiente estrutural = - 0,358, p < 0,01). Esses resultados podem 

ser explicados do ponto de vista prático pela situação atual das organizações: o hospital 

público teve recentemente sua administração trocada, um novo modelo de gestão está sendo 

implantado, principalmente no corpo de enfermagem, que vem afetando os seus processos de 

trabalho e, consequentemente, seus processos de aprendizagem. Os hospitais privados 

apresentam um modelo de gestão do corpo de enfermagem bem consolidado. Estão presentes 

nesse ambiente selos de acreditação em qualidade e os processos de aprendizagem dos 

profissionais de enfermagem também são fortemente estimulados pela organização. 
 

Palavras chave: Aprendizagem Informal, Estratégias de Aprendizagem Informal, 

Aprendizagem dos Profissionais de Enfermagem, Modelagem em Equações Estruturais. 



 
 

Abstract 

 

 

Organizations strive to plan formal learning processes and increasingly recognize the 

importance of informal learning, although it is difficult to explain quantitatively their 

contribution to organizational performance. From Pantoja (2004), several researchers have 

studied informal learning strategies (ILS) and its antecedents. The main contribution of this 

work is to use the ILS as predictors of individual learning of nursing professionals. In other 

words, a professional context not yet researched and the possibility of evaluating the 

predictive validity of the ILS: reproduction, intrinsic reflection, extrinsic reflection, seeking 

help with written material interpersonal help and practical application. These strategies were 

measured by an instrument containing thirty-three statements. The following ILS were used as 

predictors of individual learning,  measured by 18 items, and it was considered as second-

order latent variables with the following dimensions: the frequency, the importance of 

individual learning and the stock of individual learning. The data was collected in four 

hospitals and analyzed in a dichotomic way (public vs. private). In this study, 486 respondents 

participated (nurses and technical nursing). The data analysis was performed by means of 

structural equation modeling with partial least squares estimation, allowing the evaluation of 

the measurement model (convergent validity, discriminant and reliability) and the structural 

model (significance of the structural coefficients and effect size - R
2
). In public environment, 

the latent variables had average variance extracted between 0,47 and 0,76 (convergent 

validity), the square root of the average variance extracted was greater than the correlations 

between the latent variables (discriminant validity) and composite reliability was above 0,71. 

In private environment, the latent variables had average variance extracted between 0,56 and 

0,76 (convergent validity), the square root of the average variance extracted was greater than 

the correlations between the latent variables (convergent validity) and composite reliability 

was above 0 , 83. As for the structural model, the public hospital showed that, in the 

perception of these professionals, there is some possibility of individual learning (mean = 

7,41 and SD = 2,17 on a scale of 1 to 10). But only the strategy interpersonal help had 

significant influence on individual learning. In private hospitals, it was observed that there is 

also this perception of individual learning (mean = 8,83 and SD = 1.08 on a scale of 1 to 10). 

Furthermore, all strategies have a significant relationship with the individual learning, except 

reproduction, which showed negative relationship with individual learning (structural 

coefficient = - 0,358, p <0.01). These results can be explained from the practical point of view 

of the organizations current situation. The public hospital had recently changed its 

management, for a new management model is being implemented, especially in the nursing 

staff, which has affected the work processes of professionals and, consequently, their learning 

processes. Private hospitals already have a well established management model for the 

nursing staff. Seals in quality and accreditation processes of learning of nursing professionals 

were present in this process, and are also strongly encouraged by the organization. 

 

 

Key words: Informal Learning, Informal Learning Strategies, Learning of Professional 

Nursing, Structural Equation Modeling. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

  

A discussão sobre o que promove a aprendizagem no ambiente organizacional é uma 

questão cada vez mais em pauta.  Para Bontis, Crossan e Hulland (2002), as organizações têm 

sido pressionadas a conseguir melhores resultados em seus processos produtivos, dentro de 

um contexto de mercado extremamente volátil e, assim, percebem nas estratégias de 

aprendizagem uma alternativa para incrementar seus processos produtivos e resultados.  

No meio corporativo, torna-se comum afirmar que o recurso mais valioso é seu 

capital humano, em meio a um cenário de mudança e crescente complexidade. O 

conhecimento, principalmente de seus funcionários, desempenha papel central na estratégia 

de qualquer negócio. 

 Os profissionais, independentemente da área de atuação, também percebem que é 

necessário investir em seus processos de aprendizagem, e acabam tomando para si parte da 

responsabilidade por sua formação profissional. Isso se dá dentro das organizações, por meio 

das ações diárias, em sua prática profissional e com estratégias de aprendizagem, ou 

externamente, com cursos de atualização profissional disponíveis no mercado.   

 No ambiente hospitalar, a contribuição dos processos de aprendizagem vai além de 

somente contribuir para aos resultados organizacionais, esses processos de aprendizagem 

também estão estreitamente relacionados à segurança dos pacientes assistidos, já que a 

aprendizagem é uma das formas pelo qual os profissionais da saúde aprimoram sua técnica 

profissional. 

Após uma revisão da literatura, Coelho-Junior e Borges-Andrade (2008) relatam que o 

conceito de aprendizagem utilizado no âmbito do trabalho está necessariamente relacionado a 

três abordagens: a aprendizagem relacionada à mudança de comportamento resultante de 

treino ou experiência, a aprendizagem relacionada ao desenvolvimento de capacidades e 

estruturas inatas ao indivíduo e a aprendizagem relacionada à aquisição, retenção e 

organização do conhecimento por meio das interações sociais. 

Como afirma Pantoja (2004), a aprendizagem dentro das organizações está fortemente 

associada aos processos de treinamento e desenvolvimento. Entretanto, nem todas as 

estratégias de aprendizagem podem ser consideradas ações formais, visto que há outras 

formas de transmissão de conhecimento pelas quais os indivíduos podem aprender. Dessa 

forma, a aprendizagem no ambiente de trabalho pode estar presente em conversas entre 
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funcionários, por meio de pesquisas a materiais escritos disponibilizados pela empresa, na 

observação de comportamentos dos demais membros da equipe, via instruções de superiores, 

consulta a colegas de trabalho mais experientes, entre outras. 

Assim, os processos de aprendizagem formal e informal são práticas presentes nas 

organizações. Porém, como apontam Malcolm, Hodkinson e Colley (2003), não é possível 

definir claramente os limites da aprendizagem formal e informal na prática, mas somente 

identificar atributos desses processos. Contudo, contribuir para a disseminação de estratégias 

informais de aprendizagem demandará das empresas um conhecimento refinado sobre o perfil 

de seus trabalhadores, a natureza do trabalho em questão e a essência dos conhecimentos a 

serem transmitidos. Dessa maneira, será possível contribuir para que os trabalhadores utilizem 

estratégias de aprendizagem mais efetivas. 

A definição sobre o conceito de estratégias informais de aprendizagem está longe de 

ser um consenso entre os pesquisadores da área. Conti e Fellenz (1991) contribuem para o 

entendimento do conceito, ao definirem que as estratégias de aprendizagem são técnicas ou 

habilidades que os indivíduos optam por usar a fim de realizar uma tarefa específica de 

aprendizagem. Estão relacionadas às técnicas escolhidas para processos específicos de 

aprendizagem, variando conforme indivíduo, conteúdo e objetivo a ser atingido. 

Nesse contexto, com esta pesquisa, intenciona-se contribuir para o entendimento dessa 

questão, por meio da definição das estratégias de aprendizagem informal que profissionais de 

enfermagem de quatro Instituições Hospitalares utilizam para seu desenvolvimento 

profissional. Ademais, mensurar e validar a utilização das estratégias de aprendizagem 

informal como preditoras da aprendizagem individual dos profissionais de enfermagem, em 

um contexto profissional ainda não pesquisado.  

As organizações hospitalares fazem parte de um segmento que não tem sido 

privilegiado nas pesquisas desenvolvidas no campo da aprendizagem nas organizações 

(GODOY; ANTONELLO, 2011). Desse modo, escolheu-se esse ambiente e os profissionais 

de enfermagem como sujeitos da pesquisa desenvolvida. 
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1.1 Problema e Objetivos 

 

 

No contexto desta pesquisa, a questão central a ser respondida é: “Quais são as 

estratégias de aprendizagem informal que os profissionais de Enfermagem utilizam em seus 

ambientes de trabalho para aprender?” 

Dessa forma, foram estabelecidos alguns objetivos que contribuirão na elucidação da 

questão acima apresentada. 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre as estratégias de aprendizagem 

informal no ambiente de trabalho com a aprendizagem individual percebida pelos 

profissionais de enfermagem. 

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

A partir do objetivo geral, foram estabelecidos alguns objetivos específicos, no 

sentido de contribuir para a elucidação do problema: 

 Mensurar a aprendizagem individual no ambiente de trabalho a partir da percepção 

dos profissionais de enfermagem; 

 Mensurar as estratégias de aprendizagem dos profissionais de enfermagem em 

ambientes hospitalares distintos; 

 Avaliar as relações entre as estratégias de aprendizagem informal no trabalho e a 

aprendizagem individual percebida. 
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1.2 Justificativa 

 

 

Alguns autores que trabalham com a temática das estratégias de aprendizagem 

(WARR; DOWNING, 2000; ABBAD; SALLORENZO, 2001; HOLMAN; EPITROPAKI; 

FERNIE, 2001; PANTOJA, 2004; BEVILÁCQUA-CHAVES, 2007) concordam que esse 

tema está ganhando cada vez mais presença na pauta de discussões do mundo corporativo, 

apesar da escassez de estudos na área, pois há até poucos anos, essa discussão estava presente 

somente na área da educação e psicologia. 

No início dos trabalhos, foi feita uma pesquisa sobre estudos relacionados ao tema, 

no período entre agosto de 2010 e agosto de 2011. Poucos estudos foram encontrados com 

temas relacionados, e nenhum especificamente com a temática de estratégias de aprendizagem 

informal dos profissionais de Enfermagem, tanto em base de dados nacionais quanto 

internacionais.  

Para efeito dessa busca, foram utilizadas palavras-chave, como: estratégias de 

aprendizagem, aprendizagem de enfermeiros e estratégias informais de aprendizagem, nas 

bases nacionais Google Acadêmico, Scielo, Capes; nas bases internacionais, Ebsco e 

ProQuest, foram utilizadas learning strategies, informal learning strategies, learning of 

nurse. Essa investigação pode contribuir para o entendimento de quais estratégias de 

aprendizagem são usadas por esses profissionais no seu ambiente de trabalho e contribuir com 

esse segmento econômico para instrumentalizações de estratégias de aprendizagens mais 

efetivas. 

Dessa forma, a pesquisa é justificada, pois se trata de uma temática atual e de pouca 

investigação, a qual pode trazer contribuições para o entendimento dessa questão no ambiente 

corporativo, mais precisamente no ambiente hospitalar, local de desenvolvimento da pesquisa. 

O ambiente hospitalar, onde os profissionais de enfermagem - sujeitos desta pesquisa - 

atuam, é um segmento altamente complexo e especializado. É um negócio que se propõe a 

salvar vidas humanas, onde indivíduos acometidos por diferentes patologias buscam algum 

tipo de tratamento para seus problemas de saúde, tratamentos ambulatoriais ou procedimentos 

cirúrgicos de diferentes complexidades. 

O segmento hospitalar está fortemente inspirado no paradigma científico, pois muitas 

pesquisas científicas são realizadas nesse ambiente em busca de novas descobertas para 

melhores tratamentos, somados ao desenvolvimento de muita tecnologia para dar suporte a 
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novos procedimentos de assistência, buscando cada vez mais a segurança e a qualidade na 

assistência ao paciente. Contudo, é necessário que os profissionais atuantes desse segmento 

estejam cada vez mais bem preparados para acompanhar todas essas evoluções. 

Uma das maneiras de se conseguir a preparação de profissionais para sua prática 

profissional é a capacitação contínua. Nesse contexto, é necessário fomentar o processo de 

aprendizagem dos profissionais enfermeiros nos ambientes hospitalares, já que a segurança do 

paciente por eles assistidos está estreitamente relacionada com a capacitação profissional. 

Um hospital é constituído predominantemente por profissionais de enfermagem; trata-

se de Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros que compõem o quadro de profissionais da 

saúde. Segundo dados da ANAHP (Associação Nacional dos Hospitais Privados, 2010), 50% 

dos profissionais da saúde que atuam em hospitais são Técnicos de Enfermagem e 

Enfermeiros. 

Embora seja amplamente reconhecida a importância desses profissionais no ambiente 

hospitalar, os profissionais de enfermagem vêm sendo apontados como causadores de 

inúmeros danos aos pacientes. Como relata Porto (2011), foram registradas, só no Estado de 

São Paulo, 980 queixas contra profissionais de enfermagem entre 2005 e 2010, e desses casos, 

20 causaram morte ou dano definitivo ao paciente. Em São Paulo, a cada dois dias, um 

profissional de enfermagem é acusado de erro durante atendimento. Assim sendo, é necessária 

a capacitação contínua desses profissionais, para ajudar a minimizar tais acontecimentos.  

 

 

1.3 Estrutura do Trabalho de Pesquisa 

 

 

Este trabalho está estruturado conforme abaixo:  

Capítulo 1 - Introdução: apresentação do contexto de pesquisa, objetivos de 

investigação e justificativa;  

Capítulo 2 - Referencial Teórico: apresentação do referencial a ser utilizado na 

pesquisa. Serviram como base os estudos de Elkjaer e Wahlgren (2006) e Illeris (2004), para a 

compreensão das nuances dos processos de aprendizagem no mundo corporativo; Merriam 

(2001), Knowles (1998) e Illeris (2003), para o entendimento da aprendizagem de indivíduos 

adultos; Kim (1998) e Ellström (2006), para questões referentes à aprendizagem individual; 
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Marsick e Watkins (2001); Malcom, Hodkinson e Colley (2003), para a diferenciação dos 

processos formais e informais de aprendizagem; e Warr e Downing, 2000, Holman; 

Epitropaki; Fernie, 2001, Pantoja, 2004, Bevilácqua-Chaves 2007, para o entendimento das 

estratégias informais de aprendizagem no ambiente de trabalho. 

Capítulo 3 - Modelo Conceitual e as Hipóteses da Pesquisa: apresentação do modelo 

conceitual que norteou o processo investigativo e as hipóteses levantadas no processo de 

pesquisa. 

Capítulo 4 – Metodologia: apresentação da trajetória metodológica, da forma como 

foram mensurados os constructos, o instrumento de coleta de dados, as considerações sobre a 

população e amostra, a coleta e a análise dos dados obtidos na pesquisa. 

Capítulo 5 – Resultados: apresentação da caracterização da amostra e dados 

demográficos dos respondentes, resultados obtidos nos diferentes ambientes de coleta de 

dados, avaliação do modelo estrutural e teste das hipóteses da pesquisa. 

Capítulo 6 – Discussão dos Resultados e Conclusões: apresentação dos aspectos 

principais que justificam os resultados da pesquisa, limitações do estudo realizado e 

recomendações para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para dar suporte a esta pesquisa, procurou-se entender a aprendizagem informal no 

ambiente de trabalho e as estratégias utilizadas para sua efetivação. O processo de 

aprendizagem no ambiente organizacional ocorre na dinâmica de interação de um ambiente 

propício à aprendizagem, formatado ou não pela organização, mas que resultará em alguma 

forma de aprendizagem e nos processos individuais de aprendizagem dos trabalhadores.  

 

 

2.1 O ambiente hospitalar e suas particularidades 

 

 

 

A Comissão de Peritos em Assistência Médica da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em reunião realizada em Genebra, no período de 18 a 23 de junho de 1956, definiu o 

hospital como parte integrante de uma organização médica e social, cuja missão consiste em 

proporcionar à população uma assistência médico-sanitária completa, tanto curativa quanto 

preventiva, e os serviços externos irradiam até o âmbito familiar; o hospital é também um 

centro de formação de pessoal da saúde e de investigação biológica e psicossocial. 

As instituições hospitalares passam por recorrentes transformações, principalmente 

impulsionadas pelos avanços da medicina moderna, questões de ordem econômica e 

exigências de padrões de qualidade nos serviços prestados. Nas últimas décadas, essas 

organizações deixaram de desempenhar o papel de abrigo terminal de enfermos, para se 

transformar na mais respeitada instituição para o tratamento das enfermidades e promoção da 

vida.  

Os avanços da medicina moderna, com suas pesquisas científicas e novas 

tecnologias, transformaram as organizações hospitalares em centros de trabalhos complexos, 

onde são exigidos dos profissionais que lá atuam constantes atualizações de conhecimentos e 

habilidades, a fim de prestar melhores tratamentos a seus pacientes. 



19 
 

Questões de ordem econômica também permeiam esse ambiente. É um segmento que 

tem forte atuação governamental, intermediando as relações entre hospitais, operadoras de 

saúde e cidadãos, regulamentando essa atividade empresarial. 

Padrão de qualidade é outra temática cada vez mais presente nessas organizações. 

Existem hoje no mercado da saúde várias certificações que atestam a qualidade dessas 

empresas, sejam elas de atuação nacional ou internacional. Essas certificações garantem a 

qualidade da assistência prestada aos pacientes por meio de padrões previamente definidos 

pela metodologia escolhida. Essas certificações serão detalhadas na sequência.  

As unidades hospitalares apresentam-se das mais diferentes formas quanto à sua 

natureza, mas é possível estabelecer perfis e qualificá-las segundo critérios de: natureza, 

tipologia, porte, resolubilidade (baixa/alta complexidade dos atendimentos) e padrões de 

qualidade. 

No Brasil, essa classificação fica sob responsabilidade do Ministério da Saúde, órgão 

governamental responsável por toda a legislação do setor. Para o Ministério da Saúde, 

hospital é um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária em regime de 

internação, a uma determinada clientela, ou de não internação, no caso de ambulatório ou 

outros serviços (BRASIL, 2009). Para esse órgão, os hospitais podem ser qualificados 

segundo os critérios apresentados no quadro 1: 
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Quadro 1: Critérios de classificação das unidades hospitalares 

Critérios Classificação Descritivo 

Natureza 

Beneficente Hospital privado, instituído e mantido por contribuições e doações 

particulares, destinado à prestação de serviços a sociedade. Não 

remunera os membros de sua diretoria, aplica integralmente os 

seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus 

objetivos sociais, e seus bens, revertem-se em proveito de outras 

instituições do mesmo gênero. 
Filantrópico Hospital privado, que atende a população, respeitando a legislação 

em vigor. Não remunera os membros de sua diretoria nem de seus 

órgãos consultivos, e os resultados financeiros revertem 

exclusivamente à manutenção da instituição. 
Privado ou 

Particular 

Hospital na qual seu o patrimônio pertence a uma pessoa natural 

ou jurídica de direito privado, não instituída pelo poder público. 

Público Hospital de patrimônio da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Tipologia 

Especializado Hospital destinado a prestar assistência em especialidades 

específicas. 

Geral Hospital destinado a prestar assistência, nas quatros especialidades 

básicas: clínicas médica, cirúrgica, gineco-obstétrica e pediátrica. 

Porte 

Pequeno Hospital com capacidade instalada de até 50 leitos. 

Médio Hospital com capacidade instalada de 51 a 150 leitos. 

Grande Hospital com capacidade instalada de 151 a 500 leitos. 

Resolubilidade 

Baixa 

Complexidade 

A atenção básica tem a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização. Trata-se de programas 

domiciliares, na qual equipes de saúde multidisciplinares visitam a 

comunidade na qual está inserida e prestam cuidados básicos de 

atenção a saúde e proteção a vida. 

Média 

Complexidade 

Compõe-se por ações e serviços que visam a atender aos 

principais problemas de saúde, são práticas clínicas que 

necessitam de profissionais especializados e o uso de recursos 

tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. São 

procedimentos ambulatoriais, tais como: cirurgias ambulatoriais 

especializadas; procedimentos traumato-ortopédicos; exames 

ultra-sonográficos, entre outros. 

Alta 

complexidade 

Referem-se ao conjunto de procedimentos na qual são necessários 

o emprego de alta tecnologia e alto custo para seu atendimento 

dos pacientes. São serviços qualificados que integram aos demais 

níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média 

complexidade). São por exemplo, atendimentos a paciente 

portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de 

diálise); assistência ao paciente oncológico; cirurgia 

cardiovascular, entre outras. 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Brasil (2009). 

 

Padrões de Qualidade 

Os padrões de qualidade são definidos por meio das acreditações hospitalares. São 

processos de avaliação da sistemática de trabalho presente nos hospitais, cujo objetivo é 

validar as práticas presentes, visando a aprimorar padrões de segurança dos procedimentos 

prestados aos pacientes.  
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Trata-se de um sistema voluntário e periódico, pelo qual os hospitais são avaliados 

em todas suas áreas internas. Ademais, é uma ação coordenada por uma organização ou 

agência não governamental encarregada do desenvolvimento e implantação de uma 

metodologia própria, reconhecida pela comunidade médica/hospitalar e autorizada a atuar 

pelo Ministério da Saúde. Seus princípios têm um caráter eminentemente educativo, voltados 

à melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização ou controle oficial, ação essa 

responsabilidade do Estado (BRASIL, 2002). 

 

Certificações Nacionais: as acreditações nacionais são realizadas pela Organização 

Nacional de Acreditação (ONA), organização não governamental, cujo objetivo é promover a 

implantação de um processo permanente de avaliação e de certificação da qualidade dos 

serviços de saúde dos hospitais brasileiros. A Certificação ONA apresenta-se em três níveis: 

segurança e estrutura (nível 1), organização (nível 2) e práticas de gestão de qualidade (nível 

3) (BRASIL, 2002). 

 

- ONA 1: As exigências deste nível contemplam o atendimento aos requisitos básicos da 

qualidade na assistência prestada ao cliente, nos procedimentos que o hospital propõe. São 

avaliadas questões como: a existência de recursos humanos compatíveis com a complexidade, 

qualificação adequada dos profissionais, instalações sanitárias em conformidade com a 

legislação, responsabilidade técnica dos profissionais médicos, entre outros quesitos 

essenciais ao funcionamento de uma organização hospitalar (BRASIL, 2002).  

Princípio: SEGURANÇA  

• habilitação do corpo funcional;  

• atendimento aos requisitos fundamentais de segurança para o cliente nas ações assistenciais 

e procedimentos médico-sanitários;  

• estrutura básica (recursos) capaz de garantir assistência para a execução coerente de suas 

tarefas. (BRASIL, 2002). 

 

- ONA 2: Para esse nível, são exigidas ações de planejamento na organização, principalmente 

sistematizações na assistência. Referem-se à documentação, corpo funcional, treinamentos 

técnicos e comportamentais, controle estatístico para a tomada de decisão, práticas de 

auditoria interna para melhoria contínua, entre outros (BRASIL, 2002).  

Princípio: SEGURANÇA e ORGANIZAÇÃO  
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• existência de normas, rotinas e procedimentos documentados, atualizados, disponíveis e 

aplicados;  

• evidências da introdução e utilização de uma lógica de melhoria de processos nas ações 

assistenciais e nos procedimentos médicos-sanitários;  

• evidências de atuação focalizada no cliente/paciente (BRASIL, 2002). 

- ONA 3: São exigidas políticas institucionais de melhoria contínua em termos de: estrutura, 

novas tecnologias, atualização técnico-profissional, ações assistenciais e procedimentos 

médico-sanitários, evidências objetivas de utilização da tecnologia da informação, 

disseminação global e sistêmica de rotinas padronizadas e avaliadas com foco na busca da 

excelência. (BRASIL, 2002) 

Princípio: SEGURANÇA, ORGANIZAÇÃO E PRÁTICAS DE GESTÃO E 

QUALIDADE  

• evidências de vários ciclos de melhoria em todas as áreas, atingindo a organização de modo 

global e sistêmico;  

• utilização de sistema de informação institucional consistente, baseado em taxas e 

indicadores, que permitam análises comparativas com referenciais adequados e a obtenção de 

informação estatística e sustentação de resultados;  

• utilização de sistemas de aferição da satisfação dos clientes (internos e externos) e existência 

de um programa institucional da qualidade e produtividade implantado, com evidências de 

impacto sistêmico (BRASIL, 2002). 

Certificações Internacionais: No Brasil, estão presentes duas certificações 

hospitalares internacionais, a Accreditation Canada e a Joint Commission. São metodologias 

também de certificação de padrões de qualidade hospitalar que seguem metodologias 

próprias, reconhecidas pela comunidade médica internacional. No Brasil, estão presentes por 

meio de consórcios de certificação com entidades certificadoras nacionais.  

Tanto na Accreditation Canadan quanto na Joint Commission, o principal foco 

desses processos de acreditação é a segurança do paciente nos procedimentos prestados nos 

hospitais.  

São realizadas auditorias diagnósticas com o objetivo de analisar todos os 

procedimentos assistenciais realizados e, a posteriore, a intervenção, com sugestão de 

melhoria e alinhamento de procedimentos de assistência em consonância com os padrões 

internacionais de assistência a saúde. 
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Neste trabalho, serão mencionadas quatro instituições hospitalares que se configuram 

de diferentes formas quanto a esses critérios elencados acima: hospitais de diferentes portes, 

natureza e nível de complexidade. Todas essas características serão descritas mais 

detalhadamente na seção metodologia. 

 

 

2.2 Aprendizagem no local de trabalho 

 

 

A discussão sobre questões relacionadas à aprendizagem no mundo corporativo já se 

faz presente há alguns anos. Nos últimos 15 anos, vem atraindo cada vez mais a atenção de 

pesquisadores e gestores, tornando-se uma questão de análise em relação a certos 

posicionamentos organizacionais, conceito importante para orientar os entendimentos de 

algumas práticas nos locais de trabalho (ELKJAER; WAHLGREN, 2006). 

A aprendizagem no local de trabalho não se configura como um único conceito, já 

que têm sido desenvolvidas diversas pesquisas com diferentes nuances. Contudo, a 

aprendizagem no local de trabalho tem sua base conceitual na educação de adultos, com foco 

no indivíduo como aprendiz e em como se dá essa aprendizagem nos ambientes corporativos 

em meio às práticas profissionais (ELKJAER; WAHLGREN, 2006). 

A mudança de paradigma que acompanha o processo de aprendizagem é fator 

relevante para o entendimento do conceito de aprendizagem no local de trabalho, já que essa 

forma de aquisição de conhecimento deixa os bancos escolares e passa a estar inserida no 

mundo do trabalho, em que está presente seu objeto de estudo, o indivíduo adulto. Assim, o 

foco recai sobre o trabalho como contexto para possibilitar a aprendizagem (ELKJAER; 

WAHLGREN, 2006). 

Para Elkjaer e Wahlgren (2006), o conceito de aprendizagem no local de trabalho é 

caracterizado por três perspectivas: o significado que recai sobre o processo de aprendizagem, 

a compreensão do trabalho como um ambiente passível de aprendizagem e o interesse em 

relacionar a aprendizagem para o trabalho com mudanças na vida profissional. 

Conforme Illeris (2004), a aprendizagem no local de trabalho acontece na dinâmica de 

interação de um ambiente propício à aprendizagem, formatado pela organização e pelos 
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processos individuais de aprendizagem dos trabalhadores. O autor destaca a existência de três 

principais componentes que viabilizam essa aprendizagem: um ambiente de aprendizagem 

técnico-organizacional, com condições que viabilizem os processos de aprendizagem, um 

ambiente social propício, características sociais, políticas e culturais que facilitem a 

aprendizagem, e processos de trabalho que estimulem a criação de novos comportamentos e 

valorizem experiências dos trabalhadores. Esse modelo é apresentado na figura 1, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Modelo de aprendizagem dos trabalhadores 

Fonte: Illeris (2004, p. 432) 

 

Assim, Illeris (2004) propõe um modelo holístico para o entendimento do processo de 

aprendizagem no trabalho. Nesse modelo, o aspecto central para o entendimento da 

aprendizagem é a dialética entre questões sociais e as esferas individuais da aprendizagem. É 

necessário distinguir e conectar o nível social e individual da aprendizagem no ambiente 

organizacional. É fundamental manter relações entre os conteúdos da aprendizagem 

individual com os aspectos do ambiente técnico/organizacional e entre a dinâmica da 

aprendizagem e o ambiente social e cultural envolvidos nos processos. Isso é ilustrado na 

figura 2, abaixo: 
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Figura 2 – Aprendizagem na vida 

Fonte: Illeris (2004, p. 432) 

 

 

Como relata Friedman (2001), a aprendizagem no local de trabalho também está 

relacionada com o compartilhamento de experiências que os trabalhadores desenvolvem entre 

si, baseadas em seu background de conhecimentos e experiências profissionais, o que, em sua 

grande maioria, é desencadeado por necessidades de respostas a novos desafios identificados 

no ambiente de trabalho. Segundo esse autor, para que essa aprendizagem seja efetivada, é 

necessária a existência de estruturas organizacionais que permitam essa troca de experiências 

e promovam contato com novas formas de conhecimento, e um ambiente social e cultural que 

fomente e facilite o processo de aprendizagem. 

Ainda para Friedman (2001), esse ambiente social e cultural pode ser definido como 

um “mundo comportamental”, em que estariam contempladas questões psicológicas, 

comportamentais e fatores contextuais.  Os fatores comportamentais estariam relacionados às 

ações observáveis,  suscetíveis de promover a aprendizagem, os fatores psicológicos às 

questões cognitivas e emocionais facilitadoras dessas ações e os fatores contextuais às normas 

da organização ou culturas passíveis de favorecer e reforçar essas condições psicológicas.  

Dessa forma, o conceito de aprendizagem no ambiente de trabalho está estreitamente 

relacionado ao meio ambiente em que estiver inserido, mas sem perder o foco de que a 

aprendizagem é um processo individual,  é o sujeito que aprende por suas ações, experiências, 

reflexões e capacita-se para suas atividades profissionais. O local de trabalho é o ambiente 

Identidades 

do trabalho 

Práticas do 

 trabalho 
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onde se dá a aprendizagem individual, cabendo às organizações formatarem estratégias e 

ambientes propícios a fomentar a aprendizagem. 

Entendido o conceito de aprendizagem no ambiente de trabalho, será realizada a 

abordagem de questões relacionadas às características do processo de aprendizagem dos 

profissionais de enfermagem, analisando principalmente as particularidades existentes nesse 

contexto de trabalho. 

 

 

2.3 Aprendizagem dos profissionais de enfermagem 

 

 

 

A discussão do processo de aprendizagem dos profissionais de enfermagem no 

ambiente de trabalho, principal objetivo deste estudo, perpassa diversas questões, entre elas a 

necessidade de analisar a dinâmica do trabalho, suas características e particularidades e o 

perfil dos profissionais em questão, já que esses aspetos influenciarão nas estratégias de 

aprendizagem adotadas pelos profissionais.  

A natureza do trabalho do profissional de enfermagem é marcada por normas e 

procedimentos que padronizam sua prática profissional. Nesses ambientes, não há muito 

espaço para criatividade ou inovação na atuação profissional, visto que é necessário atuar de 

acordo com as regras estabelecidas pela organização. Todavia, o processo de aprendizagem, 

mesmo nesse ambiente fortemente padronizado, é questão relevante, e merece atenção tanto 

dos profissionais enfermeiros quanto das organizações hospitalares. 

Para Kurcgant, Castilho e Leite (1994), o trabalho da enfermagem configura-se em 

um modelo estandardizado, organizado segundo métodos e processos repetitivos e 

normatizados, limitando o profissional na utilização de sua habilidade criativa e, 

consequentemente, tornando-o pouco crítico e reflexivo, tanto sobre seu processo de 

aprendizagem quanto sobre sua prática profissional. 

Essa normatização do trabalho dos profissionais de enfermagem se dá por meio dos 

protocolos de cuidados ao paciente, em que cada atividade a ser desenvolvida é determinada 

institucionalmente e segue padrões estabelecidos internacionais, com base em pesquisas 

médicas, cabendo aos enfermeiros pouca possibilidade de intervenções ou modificações em 

sua prática profissional.  
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Os avanços tecnológicos pelos quais o segmento da saúde constantemente passa 

também é um fator decisivo na estratégia de aprendizagem desses trabalhadores, já que, em 

nível individual, toda essa disseminação de novas tecnologias vem gerando a necessidade de o 

profissional enfermeiro dominar todo o conhecimento de sua área, obrigando-o cada vez mais 

a buscar novas estratégias de aprendizagem no seu local de trabalho (KURCGANT; 

CASTILHO; LEITE, 1994). 

De acordo com Gelbecke e Capella (1994), é necessário que profissional de 

enfermagem vá além da execução de normas e rotinas em sua prática profissional, que 

repense suas estratégias de aprendizagem, possibilitando a continuação de sua formação no 

transcorrer de sua jornada de trabalho.  

O desenvolvimento dos profissionais de enfermagem acontece nos hospitais, por 

meio da educação continuada. Esse é o serviço focado na capacitação, desenvolvimento e 

aprimoramento profissional, e grande parte das ações desenvolvidas têm por objetivo 

instrumentalizar os profissionais, principalmente em questões técnicas, para uma prática 

profissional segura e de qualidade. 

Davini (1994) define a educação continuada em enfermagem como um conjunto de 

experiências vivenciadas pelos profissionais, subsequente à sua formação acadêmica, 

possibilitando-o manter, aumentar ou melhorar sua competência para o trabalho. 

Segundo Carvalho (2002), a educação continuada concebe a aprendizagem como um 

processo dinâmico, contínuo, global, pessoal, gradativo e cumulativo. Para isso, a estratégia 

de aprendizagem formatada pelo setor de educação continuada deve criar espaço de discussão, 

propor estratégias e prever recursos, proporcionando aos profissionais de enfermagem o 

domínio de situações, tecnologias e saberes do seu ambiente, possibilitando o pensar e a busca 

de soluções criativas para problemas existentes. 

Assim, o serviço de educação continuada deve buscar diferentes estratégias de 

aprendizagem, visando a extrapolar o simples repassar de conhecimentos, despertando a 

consciência crítica e ajudando a alicerçar uma prática de assistência ao paciente de forma 

competente (TOGNI, 2009). 

Para a American Nurses Association (ANA), o processo de aprendizagem dos 

profissionais de enfermagem deve acontecer ao longo de sua vida profissional, pois está 

estreitamente relacionado à melhoria de sua prática profissional. É por meio do 

desenvolvimento das bases educacionais e incremento das experiências profissionais que os 

enfermeiros melhoram os cuidados na assistência prestados aos pacientes e desenvolvem-se 

profissionalmente (BRUNT, 2001). 
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Dessa forma, é necessário fomentar o processo de aprendizagem dos profissionais 

enfermeiros nos ambientes hospitalares, já que a segurança do paciente por eles assistidos está 

estreitamente relacionada com a capacitação profissional. E esse processo de aprendizagem 

pode ocorrer de diversas formas, bastando que as organizações hospitalares encontrem as 

melhores estratégias de aprendizagem para seu corpo de enfermagem. 

 

Há muitos meios diferentes para atender às necessidades de desenvolvimento 

profissional contínuo. Meios formais incluem educação continuada, 

desenvolvimento pessoal, formação acadêmica e atividades de pesquisa. No entanto, 

muitas pessoas também continuam o seu crescimento profissional através de meios 

informais, como consulta, leitura profissional, aprendizagem experiencial e 

aprendizagem auto-dirigida. Vários fatores podem influenciar o desenvolvimento 

profissional dos enfermeiros. Estes incluem fatores ambientais, tais como mudanças 

demográficas do cliente e alteração nos sistemas de assistência à saúde, os 

consumidores de saúde, e o crescente corpo de conhecimento. Características dos 

profissionais também influenciam os enfermeiros nas escolhas das atividades para 

atender às necessidades de desenvolvimento profissional. Estilos de aprendizagem, 

educação, experiência, bagagem cultural e motivação são algumas características 

individuais que possivelmente influenciam a escolha das estratégias de 

aprendizagem (BRUNT, 2001, p. 47, tradução nossa). 

 

  

Frente ao exposto, reconhece-se que a qualificação do profissional de enfermagem é 

condição sine qua non para uma assistência médico/hospitalar segura e de qualidade. E o 

processo de aprendizagem no ambiente de trabalho passa a ser uma ação necessária a essa 

categoria profissional. Assim sendo, é necessário que as organizações hospitalares 

contemplem, em suas estratégias de negócios, programas de treinamento e desenvolvimento, 

sejam eles estruturados por meio de ações formais ou informais, mas que tenham o objetivo 

de melhorar a qualificação de seus profissionais enfermeiros para o trabalho. 

Para efeito deste estudo, serão abordadas as estratégias informais como forma de 

aprendizagem no ambiente de trabalho, com o intuito de trazer contribuições a esse campo de 

estudo e indicativos práticos às organizações hospitalares. 

 

 

2.4  Aprendizagem de indivíduos adultos 

 

 

A questão sobre como se dá a aprendizagem de adultos está em pauta nas discussões 

de acadêmicos e práticos desde 1920, quando esse tipo de educação tornou-se uma 

necessidade e uma prática profissional. E até os dias atuais, não há uma única resposta à 
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indagação de como os adultos aprendem, um único modelo ou teoria que explique todas as 

nuances do processo de aprendizagem desses indivíduos (MERRIAM, 2001). 

Para Illeris (2003), no processo de aprendizagem de adultos, a questão central recai 

sobre o fato de que esses indivíduos responsabilizam-se por todo o processo de aprendizagem, 

em contraste com as crianças, que têm seu processo de aprendizagem tutelado por seus 

mestres; os adultos tomam para si a responsabilidade por suas ações, comportamentos e 

aprendizagem. 

Para esse autor, os adultos adotam uma postura cética sobre o conteúdo da 

aprendizagem que lhes é apresentado, em que apenas os conteúdos que lhes forem urgentes ou 

necessários, em sua conceituação, serão passiveis de aprendizagem. Esse comportamento 

pode apresentar-se de forma consciente ou inconsciente, norteando o processo de 

aprendizagem. Desse modo, o processo de aprendizagem de adultos perpassa pelas questões: 

  Os adultos aprendem o que querem aprender, o que julgam ser significativo;  

  Baseiam-se em recursos pré-existentes para a aprendizagem dos novos 

conhecimentos; 

 Assumem a responsabilidade pelo seu aprendizado; 

 Não se submetem à aprendizagem de conteúdos pelos quais não tenham 

interesse, que, segundo seus critérios, não sejam significativos ou importantes. 

Todo o processo de aprendizagem de adultos está relacionado às suas experiências e 

interesses, sejam esses desafios e curiosidades momentâneas que necessitem de respostas 

rápidas ou ações em longo prazo, projetos de vida relacionados às questões familiares, 

profissionais, financeiras, lazer, enfim, questões ligadas à sua história de vida e à sua 

constituição enquanto indivíduo (ILLERIS, 2003).  

Como afirma Merriam (2001), o processo de aprendizagem de adultos está 

relacionado a questões individuais e ambientais que permeiam todo o processo, destacando a 

existência de conjuntos de teorias, modelos e princípios que contribuem para o entendimento 

desse fenômeno. A autora defende dois importantes modelos que contribuim para o 

entendimento desse fenômeno a andragogia e a aprendizagem auto-dirigida.  

Um dos principais expoentes dos estudos no campo da aprendizagem de adultos é 

Malcolm Knowles, com o desenvolvimento da andragogia. O autor define a andragogia como 

“a arte e a ciência de ajudar adultos a aprender” (KNOWLES, 1998, p.36). 

Na concepção de Knowles (1998), a aprendizagem de adultos difere da 

aprendizagem de crianças em vários aspectos. Os adultos são submetidos a diversos estímulos 
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que levarão à aprendizagem, processo esse que acontece naturalmente na vida dos indivíduos, 

em suas experiências profissionais, em processos educacionais ou outras formas de estímulos 

às quais são submetidos ao longo de suas vivências. 

O processo de aprendizagem de adultos inicia-se por meio da sua própria experiência 

de vida, e é essa bagagem de conhecimento que os capacitam gradativamente para uma 

posição autônoma em seu processo de aprendizagem. Entretanto, esses indivíduos não podem 

se fechar à aprendizagem de novos conteúdos por presumirem que já possuem conhecimento 

necessário para suas atividades (KNOWLES, 1998). 

Assim, para Knowles (1998) a andragogia está baseada em algumas suposições: 

 Na necessidade de aprender: os adultos precisam entender o significado da 

aprendizagem, necessitam saber porque devem aprender algo antes de se 

propor a aprender. 

 No auto-conceito dos aprendizes: os adultos são responsáveis por suas próprias 

decisões e criam auto-conceito sobre os conteúdos que os cercam. 

 Experiência dos aprendizes: Os adultos acumulam diversas experiências ao 

longo de sua vida, que se tranformam em um recurso de aprendizagem. 

 Prontidão para aprender: os adultos tornam-se prontos para aprender 

conhecimentos relacionados à sua vida real e seu processo de aprendizagem 

passa a estar cada vez mais orientado para as tarefas de desenvolvimentos de 

seus papéis sociais. 

 Orientação para a aprendizagem: os adultos são motivados a aprender algo 

novo na medida em que percebem que o conteúdo irá ajudá-los a desempenhar 

tarefas ou lidar com problemas das situações de sua vida cotidiana. 

O outro modelo defendido por Merriam (2001) como um dos pilares para a 

compreenssão da aprendizagem de adultos é a aprendizagem auto-dirigida. Esse modelo 

defende que a aprendizagem de adultos acontece na vida cotidiana desses indivíduos, que é 

sistemático, mas que não há a necessidade de um instrutor ou de estímulos estruturados em 

sala de aula. 

O conceito de aprendizagem auto-dirigida teve como precursor os trabalhos de 

Tough (1971 apud MERRIAM, 2001) e recebeu diversas contribuições, inclusive de Knowles 

(1975 apud MERRIAM, 2001).  

Para a autora, a aprendizagem auto-dirigida pode ser agrupada em três principais 

objetivos: suscitar no aprendiz a capacidade de conduzir seu próprio processo de 
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aprendizagem, tornando-o autônomo e responsável pela aquisição de novos conhecimentos, 

ser tranformadora, possibilitando ao aprendiz comportamentos mais críticos e reflexivos sobre 

seus próprios objetivos e contexto social e promover uma aprendizagem emancipatória e de 

ação social, que resultaria em indivíduos inseridos na coletividade, com posicinamentos 

sócio-políticos bem definidos (MERRIAM, 2001). 

A questão de como os adultos aprendem também se faz presente no mundo 

corporativo, pois grande parte dos esforços na melhoria dos resultados nas empresas perpassa 

pela capacitação de sua força de trabalho. Entender como acontece a aquisição de novos 

conhecimentos ou o aprimoramento das habilidades já existentes é de suma importância para 

as organizações, já que é a partir desse entendimento que são tomadas as decisões de quais as 

melhores estratégias de aprendizagem a ser implementadas nesse ambiente. 

 

 

2.5 Aprendizagem Individual 

 

 

Por mais que se discuta o processo de aprendizagem sob diferentes esferas – grupal 

ou organizacional – é pela aprendizagem individual que o processo se inicia, posto que grupos 

ou organizações são compostos por pessoas, e a capacidade de aprender é uma característica 

intrínseca ao ser humano (ELKJAER; WAHLGREN, 2006). 

Conforme Kim (1998), o processo de aprendizagem pode ser observado em dois 

níveis: operacional e conceitual. A aprendizagem está relacionada a um know-how – o que as 

pessoas aprendem, proporcionando um incremento em seu repertório de conhecimentos e 

habilidades e a capacitação para a ação, e um – know-why – como compreendem e aplicam o 

conteúdo aprendido, possibilitando a realização de articulações entre a prática e o 

conhecimento, um entendimento sobre o significado do trabalho que está realizando, fazendo 

com que o indivíduo reflita sobre sua prática profissional.  

Ainda segundo Kim (1998), o ambiente onde ocorre o processo de aprendizagem está 

permeado por vivências concretas, que o indivíduo observa de forma ativa. A partir desses 

estímulos, ocorrerá uma avaliação de sua experiência pela reflexão, de forma consciente ou 

inconsciente, e será construído um conceito abstrato colocado em prática na sua atuação 

profissional. Uma vez atingidos os resultados esperados, esse comportamento passa a fazer 

parte de seu repertório de ação e fica registrado em seu modelo mental.  
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O modelo mental são as imagens internas que concebem ao indivíduo uma apreensão 

de como o mundo funciona, e que influenciará sua visão e comportamento. Não é, 

necessariamente, representação da realidade, mas sim a forma pela qual o indivíduo apreende 

a realidade, funcionando como uma espécie de código-fonte, que gerenciará a aquisição, a 

retenção, o uso e a eliminação de novas informações e experiências. E os níveis de 

aprendizagem – operacional e conceitual – estão relacionados ao modelo mental (KIM, 1998). 

A aprendizagem operacional está apenas relacionada às mudanças nos procedimentos 

de trabalho, ações para completar tarefas. Já a aprendizagem conceitual leva à reflexão sobre 

o sentido das ações e possíveis mudanças no modelo mental e, por consequência, na forma de 

conceber uma nova prática profissional (KIM, 1998). 

Outro autor que contribui para o entendimento da aprendizagem individual no mundo 

corporativo é Ellström (2006), por meio da distinção de dois conceitos de aprendizagem: a 

aprendizagem reprodutiva (adaptativa) e a aprendizagem criativa (desenvolvimento). Para a 

elucidação desses conceitos, o autor parte de estudos anteriores desenvolvidos por Argyris e 

Schön (1978) e Bateson (1987). 

Segundo Ellström (2006, p. 33), a aprendizagem vem sendo definida como um 

processo instrumental, entendida em termos de como adquirir ou melhorar a capacidade de os 

indivíduos lidarem com situações ou problemas.  Porém, há controvérsias a respeito, posto 

que, muitos estudos, ao longo do tempo, concebem formas de aprendizagem que em nada se 

aproximam com a racionalidade instrumental. “Nestas formas de aprendizagem, há um foco 

em explorar, questionar, resignificar e transformar situações, ao invés de adaptar a realidades 

pré-definidas.” 

Para Ellström (2006), o conceito de aprendizagem reprodutiva (adaptativa) está 

relacionado ao ajuste do sujeito a determinadas situações, proporcionando o domínio de 

conhecimentos específicos a serem utilizados em tarefas ou situações pré-estabelecidas. E na 

aprendizagem criativa (desenvolvimento), o objetivo recai na transformação desse sujeito, 

propondo a exploração e o questionamento das condições de trabalho, resolvendo problemas 

complexos e desenvolvendo novos repertórios comportamentais. 

Todavia, é preciso esclarecer um pouco mais esses conceitos. Conforme Ellström 

(2006), a distinção desses dois tipos de aprendizagem, a adaptativa e a de desenvolvimento, 

não se apresenta de forma exclusiva, pois podem se intercambiar, dependendo da natureza do 

conhecimento a ser aprendido. São apenas dois níveis de aprendizagem complementares, cada 

qual podendo se apresentar dominante ou imperceptível, dependendo da estratégia de 

aprendizagem ou do estímulo do meio. 
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Os dois conceitos de aprendizagem representam duas lógicas presentes ao mundo do 

trabalho: a lógica do desempenho e lógica do desenvolvimento. Como afirma Ellström 

(2006), a aprendizagem adaptativa segue a lógica de desempenho, que se concentra na 

execução de ações eficazes em busca de resultados confiáveis para aos processos de trabalho. 

E a aprendizagem de desenvolvimento tem por objetivo fomentar novas ideias e soluções, 

repensando as práticas profissionais. 

A lógica do desempenho busca a realização de ações eficazes, confiáveis e estáveis 

em longo prazo para as organizações, pela homogeneização das práticas profissionais dos 

trabalhadores, trazendo uma forte ênfase às metas organizacionais, padronização de 

procedimentos de trabalho e evitando possíveis incertezas relacionadas ao desempenho 

organizacional. E aos processos de aprendizagem ficaria a responsabilidade da criação e 

manutenção desses padrões de trabalho, reforçando principalmente os que, até o momento, 

trouxessem os resultados esperados (ELLSTRÖM, 2006). 

A lógica do desenvolvimento se posiciona de forma a fomentar comportamentos 

emancipadores, incentivando a descoberta, flexibilidade e a inovação, pois seu objetivo é a 

criação de diversidades de pensamentos e ações na busca da heterogeneidade. É uma lógica 

que preza pelo pensamento crítico, exige capacidade de análise e reflexão dos trabalhadores, 

valorizando suas experiências anteriores como possíveis propulsoras de novos conhecimentos. 

Assim, aos processos de aprendizagem, cabe desenvolver sujeitos analíticos preparados para 

questionar, refletir e, se necessário, transformar as práticas estabelecidas pela organização 

(ELLSTRÖM, 2006). 

O ambiente organizacional e a natureza do trabalho também influenciam o tipo de 

aprendizagem adotada, de desempenho ou de desenvolvimento, e sua efetivação estará muito 

alicerçada nessas características. Atividades de trabalho com padrões muito rígidos a serem 

seguidos, definidos por normas legais ou outros fatores limitantes, dificultarão os processos 

de aprendizagem de desenvolvimento, bem como ambientes organizacionais mais tradicionais 

e hierarquizados. Isso porque esse tipo de processo de aprendizagem requer que os aprendizes 

exerçam certa autonomia sobre o processo de trabalho, e a necessidade de se manter as 

tradições poderá inviabilizar esse tipo de aprendizagem (ELLSTRÖM, 2006). 

Para Ellström (2006), a lógica do desempenho e a lógica do desenvolvimento devem 

ser vistas como processos complementares de aprendizagem, ambos necessários, cabendo 

esforços de diferentes esferas (organização e trabalhador) para a criação do equilíbrio entre 

elas, pensando na eficácia de curto e longo prazo dos processos organizacionais. Gestores e 

trabalhadores teriam o desafio de assegurar a estabilidade, a eficiência e os resultados em 
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curto prazo, em conformidade com a lógica de desempenho, e de promover o 

desenvolvimento em longo prazo pela inovação, conforme a lógica do desenvolvimento. 

Os trabalhos desenvolvidos por Argyris e Schön (1996), Bontis et. al. (2002) e Chan 

(2003) também corroboram a ideia de que a aprendizagem no ambiente organizacional ocorre 

a partir da aprendizagem individual de seus membros, ainda que a relação entre os níveis de 

aprendizagem existentes no ambiente corporativo seja pouco explorada em pesquisas 

empíricas. 

Chan (2003) realizou uma pesquisa empírica em um hospital australiano, em que 

analisou a inter-relação entre os três níveis da aprendizagem – individual, grupal e 

organizacional. O instrumento utilizado foi organizado a partir de três outras escalas para 

medir a aprendizagem individual (SUJAN; WEITZ; KUMAR, 1994 apud CHAN, 2003). A 

medição foi operacionalizada por meio de nove (9) itens. 

 Esse mesmo instrumento que se propõe a medir a aprendizagem individual no 

ambiente organizacional foi aplicado no Brasil em outras duas pesquisas empíricas, por Bido 

et al. (2010) e Bido et. al. (2011), quando dividiram esses 9 itens de mensuração da 

aprendizagem individual em duas dimensões: frequência e importância. Essas se referem à 

frequência de oportunidades de aprendizagem a que os sujeitos estão expostos no ambiente de 

trabalho e à importância dos conteúdos aprendidos na percepção dos aprendizes para sua 

prática profissional.   

A aprendizagem individual também tem sido mensurada como o estoque de conteúdo 

adquirido pelos aprendizes em sua prática de aprendizagem. Essa variável foi primeiramente 

mensurada por Bontis, Crossan e Hulland (2002) e adaptada para o Brasil por Valentin (2010) 

e Bido et al. (2010).  

Nesta pesquisa, a aprendizagem individual será medida por meio dos construtos: 

frequência, importância e estoque, ou seja, será utilizada a junção dessas duas escalas, já 

utilizadas em pesquisas anteriores, como uma forma de melhorar a confiabilidade da 

mensuração da aprendizagem individual. Esse modelo será detalhado na seção de 

metodologia. 
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2.6 Aprendizagem Formal e Informal 

 

 

Definir e entender os limites dos processos de aprendizagem formal e informal nas 

organizações não é tarefa fácil, pois muitos esforços são dispensados na formatação de 

estratégias de aprendizagem com o objetivo de proporcionar o incremento na capacidade de 

trabalho dos indivíduos. Assim, as organizações se esforçam para planejar processos de 

aprendizagem formais e cada vez mais reconhecem a importância da aprendizagem informal, 

apesar da dificuldade de se explicitar de forma quantitativa sua contribuição para o 

desempenho organizacional.  

Segundo Malcolm, Hodkinson e Colley (2003), não é possível definir claramente os 

limites da aprendizagem formal e informal na prática, mas é possível identificar atributos 

desses processos. Para esses autores, podem-se elencar três aspectos que contribuirão para 

análise dessa questão, apresentados no quadro 2, abaixo: 

 

 

Quadro 2: Aspectos relacionados à aprendizagem formal e informal 

Aspectos Aprendizagem Formal Aprendizagem Informal 

Processos 

A aprendizagem formal acontece em 

um ambiente preparado para o 

processo, com a mediação de um 

professor que estrutura o conteúdo 

pedagógico que será transmitido ao 

aprendiz. 

Já a aprendizagem informal, a 

aquisição de conhecimento ocorre na 

atividade diária do aprendiz, sem a 

mediação de um professor ou um 

roteiro pedagógico estruturado. 

Localização e 

configuração 

Ocorre em ambientes 

institucionalizados de aprendizagem, 

tais como colégios ou universidades. 

Ocorre no ambiente de trabalho, em 

lugares não institucionalizados para 

esse fim. 

Propósito 

A aprendizagem como atividade fim, 

com o propósito de aquisição de 

novos conhecimentos. 

A aprendizagem como conseqüência 

de outra atividade, seria um 

subproduto de algum outro processo 

realizado pelo indivíduo. 

Conteúdo 

Está relacionada à aquisição de um 

novo conhecimento ou uma nova 

prática. 

Está relacionada ao desenvolvimento 

de alguma nova competência para a 

prática. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Malcolm, Hodkinson e Colley (2003, p. 315) 

 

Marsick e Watkins (2001, p. 1) definem aprendizagem informal e incidental, 

contrastando com a conceituação da aprendizagem formal:  
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A aprendizagem formal é geralmente patrocinada institucionalmente, em sala de 

aula, e altamente estruturada. A aprendizagem informal, uma categoria que inclui a 

aprendizagem incidental, pode ocorrer em instituições, mas não é normalmente em 

sala de aula ou altamente estruturada e o controle da aprendizagem assenta 

essencialmente nas mãos do aluno. Aprendizagem incidental é definida como um 

subproduto de alguma outra atividade, como realização de tarefas, interação 

interpessoal, relacionada a cultura da organização, na tentativa e erro, 

experimentação, ou mesmo de aprendizagem formal. Aprendizagem informal pode 

ser deliberadamente incentivada pela organização ou pode ocorrer em um ambiente 

pouco propício à aprendizagem. Aprendizagem incidental, por outro lado, quase 

sempre ocorre, embora as pessoas  nem sempre estão conscientes dela. 

 

Marsick e Volpe (1999 apud MARSICK; WATKINS, 2001) afirmam que a 

aprendizagem informal pode ser caracterizada por estar relacionada à rotina diária de trabalho, 

por ser provocada por um choque interno ou externo, por não ser muito consciente, por ser 

aleatória e influenciada pelo acaso e por ser um processo indutivo de reflexão e ação, 

relacionado à aprendizagem de outros. 

Para Marsick e Watkins, (2001) a aprendizagem informal pode ser representada por 

um modelo, apresentado abaixo: 

 

 

 

 

Figura 3- Modelo de Aprendizagem Informal de Marsick e Watkins 

Fonte: - Marsick e Watkins (2001,  p. 29) 

 

 

Lições aprendidas 
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Esse ciclo de aprendizagem informal desenvolvido por Marsick e Watkins (2001) 

sugere que novos conhecimentos são criados a partir das experiências que os aprendizes 

vivenciam no ambiente de trabalho. Novos desafios surgem a cada dia, e é preciso que sejam 

resolvidos. Essas experiências podem ocorrer em diferentes contextos: social, empresarial e 

cultural, e influenciam a forma como os aprendizes interpretam as situações e resolvem seus 

conflitos. São os estímulos internos ou externos que desencadeiam situações de insatisfação, 

na forma atual de pensar ou de ser, proporcionando formas de conhecimento e mudança. 

Como aponta Camillis (2010), a aprendizagem informal normalmente ocorre em 

ambientes de trabalho, por meio da prática profissional, mas pode ocorrer também a partir de 

experiências formalmente estruturadas, em atividades que tenham esse tipo de aprendizagem 

como fim. Assim, os processos de aprendizagem informal também podem ocorrer em 

processos formais de ensino. 

As pessoas aprendem em sua prática profissional, dentro de seu ambiente de 

trabalho, e esse processo pode estar configurado das mais diferentes formas: é possível 

presenciar a aprendizagem por meio de orientações recebidas de superiores e colegas, 

observações de outras práticas e pela própria reflexão de suas atividades e comportamentos. 

Dessa forma, pode-se dizer que a investigação das estratégias de aprendizagens utilizadas no 

ambiente de trabalho, principalmente as práticas informais, é uma questão oportuna para essa 

investigação. (PANTOJA; BORGES-ANDRADE, 2009) 

Assim, cabe às organizações voltar seus olhares para seus processos de trabalho e 

identificar possibilidades de fomentar diferentes tipos de estratégias de aprendizagem, sejam 

essas ações formais ou informais. É necessário analisar principalmente a natureza do que será 

transmitido, das características organizacionais e dos trabalhadores envolvidos. 

 

 

2.6.1  Estratégias de aprendizagem informais no ambiente de trabalho 

 

 

Alguns autores que trabalham com a temática das estratégias de aprendizagem 

(WARR; DOWNING, 2000; ABBAD; SALLORENZO, 2001; HOLMAN; EPITROPAKI; 

FERNIE, 2001; PANTOJA, 2004; BEVILÁCQUA-CHAVES, 2007) concordam que esse 

tema está ganhando cada vez mais presença na pauta de discussões do mundo corporativo, 
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apesar da escassez de estudos na área, pois, há até poucos anos, essa discussão estava presente 

somente na área da educação e psicologia. 

Segundo Conti e Fellenz (1991), estratégias de aprendizagem são técnicas ou 

habilidades que os indivíduos optam por usar, a fim de realizar uma tarefa específica de 

aprendizagem. Essas estratégias de aprendizagem diferem-se de estilos de aprendizagem, que 

costumam ser estáveis, preferencialmente escolhidas pelos indivíduos. As estratégias de 

aprendizagem estão relacionadas às técnicas escolhidas para processos específicos de 

aprendizagem e variam conforme o indivíduo, o conteúdo e o objetivo a ser atingido. 

 Autores como Warr e Allan (1998) corroboram a ideia da diferenciação entre estilos e 

estratégias de aprendizagem. Os autores também afirmam que os estilos de aprendizagem são 

preferências comportamentais adotadas pelos indivíduos, relativos a hábitos de estudos 

relacionados ao contexto ambiental, por adoção de ambientes específicos, nível de ruído, 

horários e formas de estudos (individual ou coletivo). 

 Ainda para Warr e Allan (1998), a natureza da atividade do aprendiz e o grau de 

complexidade do conhecimento influenciarão na estratégia de aprendizagem a ser eleita. 

Ambientes corporativos irão requerer estratégias de aprendizagem específicas, diferentes de 

outros ambientes, como por exemplo, o meio acadêmico. 

As estratégias de aprendizagem servem como guia para os indivíduos, na medida em 

que se deparam com problemas a serem resolvidos e lançam mão de um repertório de 

estratégias possíveis de serem utilizadas naquele processo de aprendizagem, sendo assim 

possível solucionar seus problemas (WEINSTEIN, 1996). 

Embora seja necessário selecionar as melhores estratégias de aprendizagem ao 

conteúdo que se quer aprender, não existem estratégias de aprendizagem melhores ou piores, 

mas sim estratégias mais ou menos alinhadas ao propósito do conhecimento a ser adquirido. 

Para Zerbini e Abbad (2008), as estratégias de aprendizagem são procedimentos (cognitivos e 

comportamentais) escolhidos pelos aprendizes para garantir o sucesso do processo de 

aprendizagem.  

A definição das estratégias de aprendizagem conta com três aspectos: referem-se a 

processos de processamento de informações por meio da aquisição, retenção, recuperação e 

uso de informações; (b) compreendem comportamentos aprendidos a priori e utilizados em 

novas situações e (c) podem ser importantes para a aquisição, retenção e recuperação de novas 

informações e para a aplicação de conhecimentos anteriores em novos contextos (PANTOJA, 

2004). 
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Autores como Warr e Downing (2000) contribuiram com estudos empíricos para o 

entendimento das estratégias de aprendizagem. Com base em seus estudos, essas podem ter 

diferentes formatações, estando positivamente associadas com a efetivação do processo de 

aprendizagem. Em um estudo de campo realizado na área da educação, os autores propõem 

uma categorização das estratégias de aprendizagem, em que os indivíduos possam lançar mão 

de seus processos de aquisição de conhecimento, conforme o quadro 3: 

 

 

Quadro 3: Estratégias de aprendizagem 

Categorias Características 

Cognitiva 

Reprodução: repetição mental do conteúdo aprendido. 

Organização: definição de conteúdos-chave aprendido e criação de estruturas 

mentais que as agrupem e correlacionem. 

Elaboração: criação de conexões entre o material aprendido e o conhecimento 

pré-existente. 

Comportamental 

Busca de ajuda interpessoal: comportamento de buscar de forma ativa por ajuda 

de outras pessoas para melhorar o entendimento dos conteúdos a serem 

aprendidos. 

Consulta a material escrito: busca de informações através da consulta a 

manuais, documentos e outras fontes escritas de informação. 

Aplicação prática: refere-se ao comportamento do indivíduo ao colocar em 

prática os conteúdos por ele aprendidos. 

Auto Regulatória 

Controle emocional: manter a concentração e evitar que a ansiedade atrapalhe-a. 

Controle da motivação: procedimentos para manter a atenção e motivação, 

mesmo em assuntos pouco interessantes. 

Monitoramento da compreensão: refere-se à avaliação do grau de entendimento 

dos conteúdos aprendidos e correção dos processos de aprendizagem quando 

necessários. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Warr e Downing (2000, p. 312 e 313) 

 

Com base em Warr e Downing (2000), foi desenvolvida uma escala para mensurar as 

estratégias de aprendizagem. Holman, Epitropaki e Fernie (2001) aplicaram esta escala, em 

uma pesquisa com os trabalhadores de uma empresa britânica de Call Center, para identificar 

quais eram as estratégias de aprendizagem utilizadas no contexto de trabalho. O resultado do 

estudo determinou uma estrutura composta por seis dimensões, agrupadas em duas categorias, 

conforme quadro 4: 
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Quadro 4: Estratégias de aprendizagem 

Categorias Características 

Cognitiva 

Reprodução: consiste na reprodução da informação sem reflexão sobre seu 

conteúdo, sem qualquer análise ou reflexão de suas possíveis conexões. 

Reflexão Intrínseca: consiste na análise das atividades de trabalho e relacionar 

conteúdos aprendidos a prática profissional. 

Reflexão Extrínseca: identificar as estratégias organizacionais e relacioná-las a 

sua atividade de trabalho. 

Comportamental 

Busca de ajuda interpessoal: consiste em buscar ajuda de outras pessoas, sejam 

pares ou superiores para melhorar o entendimento dos conteúdos a serem 

aprendidos. 

Consulta a material escrito: buscar informações através da consulta a manuais, 

documentos e outras fontes de informação. 

Aplicação prática: refere-se ao comportamento do indivíduo ao colocar em 

prática os conteúdos por ele aprendidos. 

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Holman, Epitropaki, e Fernie (2001, p. 675) 

 

Esses autores concluíram seu trabalho recomendando outros estudos que 

investigassem as estratégias de aprendizagens em outros ambientes profissionais. Assim, a 

contribuição deste trabalho será a investigação das estratégias de aprendizagem dos 

profissionais de Enfermagem, um ambiente ainda não pesquisado. 

No Brasil, a escala desenvolvida por Holman, Epitropaki e Fernie (2001) teve duas 

aplicações, em diferentes contextos. O estudo de Pantoja (2004) teve por objetivo investigar a 

relação entre as estratégias de aprendizagem e variáveis individuais, características 

organizacionais e percepção de suporte à aprendizagem. E o estudo de Bevilácqua-Chaves 

(2007) teve por objetivo investigar o uso das estratégias de aprendizagem no trabalho e a 

percepção de suporte à aprendizagem contínua em um contexto de mudança organizacional. 

Nos estudos de Pantoja (2004); Pantoja e Borges-Andrade (2003), as estratégias de 

aprendizagem foram utilizadas como variáveis dependentes. Foi feita a validação do modelo 

estrutural e após a análise fatorial exploratória, foram agrupadas as estratégias da seguinte 

forma: estratégias cognitivas (busca a material escrito e reflexão extrínseca) e estratégias 

comportamentais (reprodução, aplicação prática, reflexão intrínseca e ajuda interpessoal). 

Dessa forma, o agrupamento resultante ficou diferente da teoria de Holman, Epitropaki e 

Fernie (2001), que deu origem ao trabalho.  

O resultado encontrado pela pesquisadora foi que a variância das estratégias de 

aprendizagem no trabalho se deve ao contexto das diferentes variáveis preditoras. Com 

relação à estratégia reflexão intrínseca, foi observado o efeito significativo das variáveis 

preditoras relativas à idade e aos anos de estudo. Quanto à estratégia de busca de ajuda 

interpessoal, foi observado o efeito significativo das variáveis gênero e categoria profissional.  



41 
 

Quanto à busca de ajuda em material escrito, o efeito significativo foi das variáveis 

de suporte no nível do indivíduo e da área de trabalho, anos de estudo e da interação entre 

anos de estudo e suporte a aprendizagem. Quanto à estratégia de aplicação prática, foram 

observados efeitos significativos nas variáveis de idade e anos de estudo e dos termos de 

interação. Quanto à estratégia reprodução, o suporte à aprendizagem contínua no nível da área 

de trabalho foi a única que apresentou efeito significativo.  

A estratégia aplicação prática foi central para a aprendizagem dos indivíduos nos 

contextos organizacionais estudados. Assim, a autora concluiu que existem diferenças 

significativas entre as categorias profissionais estudadas e o conjunto de estratégias que seus 

representantes utilizam para aprender no trabalho. 

No estudo de Bevilácqua-Chaves (2007), as estratégias de aprendizagem também 

foram utilizadas como variáveis dependentes. Foi feita a validação do modelo estrutural e, 

após a análise fatorial exploratória, as estratégias de aplicação prática e reflexão intrínseca 

foram agrupadas em um mesmo construto. Ou seja, uma estratégia comportamental e uma 

estratégia cognitiva agrupada em uma mesma dimensão, afastando-se também do modelo 

teórico original, desenvolvido por Holman, Epitropaki e Fernie (2001).  

Com relação ao estudo de Bevilácqua-Chaves (2007), a autora conclui que há 

diferenças significativas entre as médias do uso das estratégias de aprendizagem e percepção 

de suporte à aprendizagem contínua para os dois grupos, antes e depois do processo de 

mudança organizacional. 

 No presente estudo, foram especificadas as estratégias de aprendizagem como 

“estratégias de aprendizagem informal no ambiente de trabalho”, pois a natureza das 

estratégias utilizadas (reprodução, reflexão intrínseca, reflexão extrínseca, busca de ajuda a 

material escrito, busca de ajuda interpessoal e aplicação prática) está relacionada às 

características da aprendizagem informal, em que os processos de aquisição de conhecimento 

ocorrem na atividade diária do aprendiz, sem a mediação de um professor e por meio dos sub-

processos do trabalho, conforme a seção 2.5 do referencial teórico. Desse modo, essas 

estratégias de aprendizagem informal, da maneira como estão construídas, serviram para a 

elaboração do modelo conceitual que será apresentado na seção 3 deste estudo. 

 Construído o referencial teórico que norteará o trabalho e contribuirá para a elucidação 

dos resultados, a seguir, serão discutidas as questões metodológicas que orientarão a 

investigação. 
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3 MODELO CONCEITUAL E AS HIPÓTESES DA PESQUISA 

 

 

  A fim de operacionalizar os objetivos desta pesquisa, foi elaborado o modelo 

conceitual apresentado na figura 4, em que se destaca a relação entre as estratégias de 

aprendizagem informal (PANTOJA, 2004; BEVILÁCQUA-CHAVES, 2007) e a 

aprendizagem individual, operacionalizada em três dimensões: frequência e importância do 

conhecimento (CHAN, 2003; BIDO et al. 2010; BIDO et al. 2011) e estoque de conhecimento 

(BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; VALENTIN, 2010; BIDO et al., 2010). 

  Têm-se como hipótese que o uso das estratégias de aprendizagem aumente a 

aprendizagem individual. Na figura 4, as setas partindo das estratégias para a aprendizagem 

representam o objetivo geral, que é identificar quais são as estratégias de aprendizagem 

informal que os profissionais de enfermagem utilizam para aprender em seu ambiente de 

trabalho: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Modelo conceitual 

 

  

A seta do ambiente para as relações entre as estratégias e a aprendizagem individual 

representa a influência do contexto nessas relações. Para Illeris (2004), a aprendizagem no 

local de trabalho acontece na dinâmica de interação de um ambiente propício à aprendizagem, 

formatado pela organização e pelos processos individuais de aprendizagem dos trabalhadores. 

Ambiente 
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Reflexão extrínseca 
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Busca de ajuda em material escrito 
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Para buscar alguma evidência sobre essa influência, esta pesquisa foi realizada em 4 

diferentes hospitais.  

A primeira formulação feita é que existe uma relação positiva entre a aprendizagem 

individual e as estratégias de aprendizagem informal no ambiente de trabalho. 

Conforme  Pantoja (2004), há a necessidade de o aprendiz agir de forma consciente na 

busca das estratégias de aprendizagem mais adequadas para a obtenção do conhecimento, já 

que essas estratégias referem-se ao processamento de informações por meio da aquisição, 

retenção, recuperação e uso de informações; compreendem comportamentos aprendidos a 

priori e utilizados em novas situações, necessitando, assim, de análise das situações, e as 

estratégias de aprendizagem podem ser importantes para a aquisição, retenção e recuperação 

de novas informações e para a aplicação de conhecimentos anteriores em novos contextos. 

A natureza do trabalho e as características do ambiente também estão relacionadas às 

escolhas das estratégias de aprendizagem pelos profissionais. Segundo Carvalho (2002) e 

Togni (2009), o processo de aprendizagem do profissional enfermeiro deve ser dinâmico, 

contínuo, global, pessoal, gradativo e cumulativo. As estratégias de aprendizagem devem 

contemplar espaços de discussão, propor estratégias e prever recursos, proporcionando aos 

profissionais de enfermagem o domínio de situações, tecnologias e saberes do seu ambiente, 

visando a extrapolar o simples repassar de conhecimentos, despertando a consciência crítica e 

ajudando a alicerçar uma prática de assistência competente. 

Nesse contexto, a primeira hipótese formulada neste estudo é: 

Hipótese 1 (H1): As estratégias de aprendizagem busca de ajuda interpessoal, busca 

de ajuda em material escrito, aplicação prática, reprodução, reflexão intrínseca e reflexão 

extrínseca influenciam positivamente a aprendizagem individual. 

O ambiente de trabalho também exerce um papel decisivo no processo de 

aprendizagem. Para Illeris (2004), a aprendizagem no local de trabalho acontece na dinâmica 

de interação de um ambiente propício à aprendizagem, formatado pela organização e pelos 

processos individuais de aprendizagem dos trabalhadores.  

Desse modo, é necessário um ambiente de aprendizagem técnico-organizacional com 

condições que viabilizem os processos de aprendizagem, um ambiente social propício, 

características sociais, políticas e culturais que facilitem a aprendizagem, processos de 

trabalho que estimulem a criação de novos comportamentos e valorizem experiências dos 

trabalhadores, ou seja, dependendo do ambiente/contexto, as pessoas poderão usar 

prioritariamente algumas estratégias em detrimento a outras. 

Assim, a segunda hipótese é: 



44 
 

Hipótese 2 (H2): O ambiente em que ocorre o aprendizado influencia a intensidade 

da relação entre as estratégias de aprendizagem e a aprendizagem individual (efeito 

moderador). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Uma pesquisa envolve um amplo e bem estruturado planejamento, que perpassa por 

decisões de escolha de métodos de coleta e análise de dados. Essa seleção está baseada na 

natureza do problema em questão, qual a melhor estratégia para se investigar o fenômeno 

(CRESWELL, 2010). 

 A estratégia adotada para esta investigação é uma metodologia quantitativa e suas 

etapas são apresentadas nesta seção. 

 

 

4.1 Mensuração dos constructos 

 

 

Para investigar e testar as hipóteses desta pesquisa, já apresentadas anteriormente, foi 

utilizado um instrumento para mensurar e validar a relação entre os construtos estratégias de 

aprendizagem informal no ambiente de trabalho e a aprendizagem individual.  

O instrumento de coleta utilizado foi um questionário composto por duas partes. Na 

primeira parte, as questões mensuram as estratégias de aprendizagem utilizadas no trabalho, 

por meio de duas dimensões: cognitiva e comportamental. Esse questionário foi utilizado em 

outras pesquisas anteriores, mas com objetivos e contextos investigativos diferentes.  

Na pesquisa de Pantoja (2004), foi utilizado o instrumento para investigar a relação 

entre as estratégias de aprendizagem e variáveis individuais, características organizacionais e 

percepção de suporte à aprendizagem para servidores públicos federais. No estudo de 

Bevilácqua-Chaves (2007), foi utilizado o instrumento para investigar o uso das estratégias de 

aprendizagem no trabalho e a percepção de suporte à aprendizagem contínua em um contexto 

de mudança organizacional, também de servidores públicos federais. 

Na segunda parte, as questões mensuram a aprendizagem individual, 

operacionalizada em três dimensões: frequência e importância do conhecimento (CHAN, 

2003; BIDO et al. 2010; BIDO et al. 2011) e estoque de conhecimento (BONTIS; 

CROSSAN; HULLAND, 2002; VALENTIN, 2010; BIDO et al., 2010).  
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Neste estudo, a utilização desses dois instrumentos investiga a relação entre a 

aprendizagem individual percebida pelos sujeitos da pesquisa, por meio da utilização das 

estratégias de aprendizagem informal. Assim, uma das contribuições do presente estudo é a 

investigação da utilização das estratégias de aprendizagem informal em um ambiente de 

trabalho ainda não investigado e de suma importância para a sociedade.  

 

 

4.2 Instrumento de coleta de dados  

 

 

A primeira parte do questionário é composta por 30 questões, e as estratégias de 

aprendizagem informal no ambiente de trabalho são medidas em 2 dimensões (cognitiva e 

comportamental), divididas em 6 estratégias. Estratégias cognitivas: reprodução, reflexão 

intrínseca e reflexão extrínseca. Estratégias Comportamentais: busca de ajuda interpessoal, 

busca de ajuda em material escrito e aplicação prática. Essas estratégias foram medidas 

utilizando-se a escala do tipo Likert de dez pontos, com opções de respostas variando de 

“Nunca faço (1)” para “Sempre faço (10)” (Apêndice A). Essa parte do instrumento foi 

construída conforme os quadros 5 e 6, abaixo: 
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Quadro 5: Indicadores presentes na dimensão cognitiva do instrumento de coleta de dados 

ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

Reprodução: consiste na reprodução da informação sem reflexão sobre seu conteúdo, sem qualquer 

análise ou reflexão de suas possíveis conexões. Para medir a estratégia foram utilizadas as seguintes 

questões: 

EAT_6: Executo minhas atividades repetindo automaticamente ações rotineiras de trabalho. 

EAT_8: Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele.  
EAT_13: Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e/ou 

procedimentos adotados para sua execução. 

EAT_17: Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são seus objetivos.  

EAT_24: Realizo minhas atividades sem saber para que elas são necessárias.  

EAT_27: Executo meu trabalho no “piloto automático”.  

 

Reflexão Intrínseca: consiste na análise das atividades de trabalho e relacionar conteúdos aprendidos a 

prática profissional. Para medir a estratégia foram utilizadas as seguintes questões: 

EAT_2: Através da análise crítica da execução do meu trabalho, tento conhecê-lo melhor. 

EAT_3: Busco associar novas informações e conhecimentos às minhas atividades de trabalho. 

EAT_4: Busco entender como as diferentes partes do meu trabalho estão relacionadas entre si. 

EAT_14: Procuro compreender como novos conhecimentos e habilidades podem ser integrados ao meu 

trabalho. 

EAT_20: Procuro compreender o máximo possível de cada uma das partes que compõe o meu trabalho 

 

Reflexão Extrínseca: identificar as estratégias organizacionais e relacioná-las a sua atividade de 

trabalho. Para medir a estratégia foram utilizadas as seguintes questões: 

EAT_21: Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado aos resultados obtidos nas diferentes 

áreas da organização.  

EAT_22: Procuro entender como o desempenho das diferentes áreas da organização poderia ser 

melhorado.  

EAT_23: Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está relacionado ao negócio e estratégia da 

organização.  

EAT_25: Tento compreender como os resultados obtidos nas diferentes áreas da organização 

influenciam a execução do meu trabalho.  

EAT_26: Tento conhecer como as diferentes áreas da organização estão relacionadas entre si.  

EAT_28: Busco relacionar a execução do meu trabalho aos valores adotados na organização. 

Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004). 
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Quadro 6: Indicadores presentes na dimensão comportamental do instrumento de coleta de 

dados 

ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS 

Busca de ajuda interpessoal: consiste em buscar ajuda de outras pessoas, sejam pares ou superiores 

para melhorar o entendimento dos conteúdos a serem aprendidos. Para medir a estratégia foram 

utilizadas as seguintes questões: 

EAT_5: Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, quando tenho dúvidas sobre algum 

assunto relacionado ao meu trabalho.  

EAT_9: Busco ajuda de meus colegas quando necessito de informações mais detalhadas sobre o 

trabalho.  

EAT_10: Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar informações e conhecimentos.  

EAT_16: Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito aprender algo sobre meu trabalho.  

 

Consulta a material escrito: buscar informações através da consulta a manuais, documentos e outras 

fontes de informação. Para medir a estratégia foram utilizadas as seguintes questões: 

EAT_11: Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos e normas das organizações 

concorrentes, aprendo em meu trabalho.  

EAT_12: Localizando e estudando documentos ou materiais importantes sobre um assunto, procuro 

conhecer melhor meu trabalho.  

EAT_15: Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda em manuais técnicos e na legislação 

vigente.  

EAT_18: Consultando catálogos referentes às novas tecnologias e procedimentos, junto aos 

fornecedores ou via Internet, busco conhecer melhor meu trabalho. 

EAT_19: Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho buscando livros, manuais, apostilas e 

documentos.  

EAT_30: Visando obter informações mais atualizadas à execução do meu trabalho, busco ajuda na 

internet. 

 

Aplicação prática: refere-se ao comportamento do indivíduo ao colocar em prática os conteúdos por ele 

aprendidos. Para medir a estratégia foram utilizadas as seguintes questões: 

EAT_1: Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, aplicando novos conhecimentos e habilidade. 

EAT_7: Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do meu trabalho.  

EAT_29: Busco aprender aplicando novos conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação 

para outras pessoas. 

Fonte: Escala elaborada por Pantoja (2004) 

 

 

A segunda parte do questionário é composta por 18 questões que mensuram a 

aprendizagem individual, operacionalizada em três dimensões: frequência e importância do 

conhecimento (CHAN, 2003; BIDO et al. 2010; BIDO et al. 2011) e estoque do 

conhecimento (BONTIS; CROSSAN; HULLAND, 2002; VALENTIN, 2010; BIDO et al., 

2010).  

Frequência e importância referem-se à frequência de oportunidades de aprendizagem 

a que os sujeitos estão expostos no ambiente de trabalho, à importância dos conteúdos 

aprendidos na percepção dos aprendizes em sua prática profissional e o estoque refere-se ao 

conteúdo adquirido pelos aprendizes em sua prática de aprendizagem. Esses conceitos foram 
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medidos utilizando-se a escala do tipo Likert de dez pontos, com opções de respostas variando 

de “Discordo totalmente (1)” para “Concordo totalmente (10)”. Essa parte do instrumento foi 

construída conforme o quadro 7, abaixo: 

 

Quadro 7: Indicadores presentes nas dimensões do instrumento de coleta de dados que medem 

a aprendizagem individual 

APRENDIZAGEM INDIVIDUAL 

Frequência: Refere-se à freqüência de contato que o aprendiz tem com as formas de conhecimento 

Frequência_ AI_1: Não há muitas coisas novas para aprender no meu trabalho.  

Frequência_ AI_2: Eu passo grande parte do tempo aprendendo novas abordagens no trabalho.  

Frequência_ AI_3: Estou sempre aprendendo algo novo em meu trabalho.  

 
Importância: Refere-se a quão importante é o conhecimento para a prática profissional 

Importância_AI_1: Para se tornar um bom funcionário\gestor é importante melhorar 

continuamente as habilidades no trabalho. 

Importância_AI_2: Para mim é importante aprender com cada uma das minhas experiências no 

trabalho.  

Importância_AI_3: Cometer erros faz parte do meu processo de aprendizagem.  

Importância_AI_4: Aprender como seu um melhor funcionário\gestor é de fundamental importância 

para mim.  

Importância_AI_5: Às vezes eu dedico muito esforço para aprender algo novo.  

 

Estoque: Refere-se à quantidade e armazenamento do conhecimento ao aprendiz 

Estoque_AI_1: Os indivíduos estão atualizados e têm conhecimento sobre seu trabalho. 

Estoque_AI_2: Os indivíduos estão cientes das questões críticas que afetam seu trabalho. 

Estoque_AI_3: Os indivíduos sentem realização no que fazem. 

Estoque_AI_4: Os indivíduos geram novas idéias. 

Estoque_AI_5: Os indivíduos sentem-se seguros em seu trabalho. 

Estoque_AI_6: Os indivíduos sentem orgulho por seu trabalho. 

Estoque_AI_7: Os indivíduos têm muita disposição no trabalho. 

Estoque_AI_8: Os indivíduos são capazes de crescer com o seu trabalho. 

Estoque_AI_9: Os indivíduos têm uma percepção clara de direção em seu trabalho. 

Estoque_AI_10: Os indivíduos são capazes de abandonar a mentalidade tradicional e ver as coisas de 

forma nova e diferente. 

Fonte: Escalas de Chan (2003); Bido et al. (2010); Bido et al. (2011); Bontis et al. (2002); Valentin (2010). 

 

 

 

4.2.1  Pré Teste 

 

 

 Esta pesquisa teve seu primeiro ensaio com a aplicação de um pré-teste em outubro 

de 2010, no hospital 1. Foi adotada essa estratégia, pois esse instrumento ainda não havia sido 
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aplicado nesse segmento e, assim, seria uma oportunidade de verificar se era adequado ao 

público em questão. 

 Dessa aplicação, foi necessário realizar algumas adequações, principalmente com 

relação à redação do instrumento ao público, visto que algumas palavras mostraram-se de 

difícil entendimento para os profissionais que participaram da aplicação. Foi feita então a 

adequação do instrumento para a nova aplicação que ocorreu nos demais hospitais (apêndice 

B), detalhada a seguir. 

 Foi suprimida a seguinte questão para as demais aplicações do instrumento: Estoque 

_AI_4 “Os indivíduos geram muitos insights novos”, pois 15% dos respondentes deixaram a 

questão sem resposta e outros responderam que não sabiam qual o significado da palavra 

insight. 

Outra questão suprimida foi a questão Importância_AI_16 “Cometer erros faz parte 

do meu processo de aprendizagem”. Essa questão trouxe problemas de interpretação dos 

respondentes, já que o fato de cometer erros no trabalho de enfermagem pode acarretar graves 

consequências à vida dos pacientes por eles assistidos.  

Foram também retiradas as questões: Frequência_AI_11”Não há coisas novas para 

aprender no meu trabalho; Frequência_AI_12 “Eu passo grande parte do tempo aprendendo 

novas abordagens no trabalho”. 

O instrumento também contou com algumas novas questões. A estratégia aplicação 

prática ficou apenas com 2 itens após a análise dos resultados, e foram acrescidos mais 3 itens 

para aumentar a confiabilidade da medição.  

A dimensão Frequência, presente no conjunto que mede a aprendizagem individual, 

foi acrescida de mais 2 itens para também aumentar a confiabilidade da medição. Os novos 

itens foram: “Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho para 

melhorar meu desempenho”; “Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental para 

melhorar minha prática profissional”; “Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos 

adquiridos”; “No meu trabalho frequentemente há novos protocolos a serem aprendidos”; “Eu 

sempre estou aprendendo novas coisas com os procedimentos padronizados pela empresa” e 

“Eu aprendo com frequência novas formas de fazer o meu trabalho”. A versão final do 

questionário está no apêndice B. 
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4.2.2   Revisões do instrumento após análise do Comitê de Ética 

 

Outro fator que gerou alteração no questionário foi sua submissão ao comitê de ética. 

Na primeira submissão, o comitê não aprovou a forma como se apresentou o instrumento, 

solicitando a supressão de informações demográficas, como: setor de atuação do profissional 

e o endereço de e-mail, caso o sujeito quisesse receber uma cópia do estudo. O argumento 

utilizado pelo referido comitê é que a pesquisadora tem vínculo empregatício com os hospitais 

em questão e, por isso, poderia identificar os participantes, gerando constrangimentos. Feitas 

as alterações, o trabalho passou novamente pelo parecer do comitê de ética e foi aprovado 

(anexo A).  

 

 

4.2.3     Revisões do instrumento após a banca de qualificação 

 

 

O presente estudo passou pela banca de Qualificação em agosto de 2011, para 

obtenção de autorização para prosseguir com o estudo. E por sugestão da banca, foram feitas 

algumas alterações no instrumento de pesquisa. 

As questões da segunda parte do questionário, que tinham por objetivo mensurar a 

aprendizagem individual, passaram por modificações em sua redação. Estavam redigidas na 

terceira pessoa do plural e passaram a ser escritas na primeira pessoa do singular. Assim, após 

todas essas análises e revisões, foi possível construir o instrumento final da pesquisa, 

disponibilizado para conhecimento no apêndice B. 
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4.3 Considerações sobre a população e amostra das organizações objeto de estudo 

 

 

A seguir, são descritas as características dos hospitais pesquisados, suas 

particularidades e o perfil dos profissionais de enfermagem, sujeitos do estudo. 

 

 

4.3.1 Características das organizações pesquisadas 

 

 

 A pesquisa foi desenvolvida em quatro hospitais que apresentam características bem 

peculiares, já que um dos objetivos deste estudo é a avaliação de diferentes ambientes de 

trabalho e como as características ambientais influenciam nas escolhas das estratégias de 

aprendizagem adotadas por esses profissionais. 

 Hospital 1: 

 Esta organização é um hospital geral, de natureza pública, localizado na grande São 

Paulo. Foi inaugurado pela Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo em 1998 e teve sua 

administração entregue a uma Sociedade Beneficente de Assistência, desde janeiro de 2009. 

Este Hospital possui 255 leitos e está preparado para atender a diversas 

especialidades médicas, em um volume esperado de 35.000 pessoas por mês. Dispõe de 

equipamentos médicos hospitalares para atender a uma população estimada de 1.300.000, 

sendo referência em atendimentos de alta complexidade para os municípios da região.  

Hospital 2: 

 Esta organização também é um hospital geral, de natureza privada, localizado na 

cidade de São Paulo. Fundado em 18 de janeiro de 1942, iniciou suas atividades como um 

hospital público e há 10 anos é administrado por uma sociedade beneficente. Desde então, a 

unidade vem passando por uma série de reformas estruturais, que visam a oferecer o mais alto 

nível de atendimento hospitalar da região. A unidade possui Acreditação Plena, selo 

concedido pela ONA e está em busca de outras acreditações, nacionais e internacionais. 

http://www.hgcarapicuiba.org.br/especialidade.asp
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 O hospital possui 100 leitos e está preparado para atender a pacientes de alta 

complexidade (atendimentos que requerem modernos aparatos tecnológicos e profissionais 

especializados). Seu objetivo de negócio é firmar-se como referência nos tratamentos 

ortopédicos na sua área de abrangência, e está preparado para atender a 15.000 pessoas por 

mês, nas mais diversas especialidades médicas. 

Hospital 3: 

Esta organização também é um hospital geral, de natureza privada, localizado na 

cidade de São Paulo. Inaugurado em 16 de setembro de 1977, hoje é referência de 

atendimento hospitalar na sua região. O hospital é acreditado com Excelência pela ONA, o 

que revela qualidade no atendimento e o comprometimento da instituição com a segurança 

nos procedimentos. Além disso, também possui acreditação internacional, concedida pela 

Accreditation Canada. 

 O hospital possui 240 leitos e está preparado para atender a pacientes de alta 

complexidade (atendimentos que requerem modernos aparatos tecnológicos e profissionais 

especializados). Seu objetivo de negócio é firmar-se como referência nos tratamentos 

oncológicos na sua área de abrangência, e está preparado para atender a 30.000 pessoas por 

mês, nas mais diversas especialidades médicas. 

Hospital 4: 

 Esta organização é um hospital geral, de natureza privada, localizado na cidade de 

São Paulo. Foi inaugurado em 1928 e faz parte de uma rede de hospitais desse município. 

Conta com um completo centro de diagnóstico e atendimento em todas as especialidades 

médica. A unidade possui acreditação internacional pela Accreditation Canada e está em 

processo de certificação pela Joint Comission. No Brasil, é acreditado com excelência pela 

ONA, três entidades certificadoras de padrões de excelência, garantindo, assim, altos padrões 

de qualidade no atendimento aos pacientes. 

 O hospital possui 260 leitos e vem se especializando em tratamentos de alta 

complexidade (atendimentos que requerem modernos aparatos tecnológicos e profissionais 

especializados). Seu objetivo de negócio é ser referência no tratamento de urgências 

(ocorrências imprevistas de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida) e 

emergências (agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida, exigindo tratamento 

imediato) em todo município de São Paulo, e está preparado para atender a 40.000 pessoas 

por mês, nas mais diversas especialidades médicas. 
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4.3.2 Comparação entre os hospitais pesquisados 

 

 

 Essas quatro organizações, apesar de atuarem no mesmo segmento, apresentam 

realidades bem diferentes quanto a diversos aspectos: a relação do número de profissionais de 

enfermagem por leito a ser assistido, a população à qual prestam atendimento, o atendimento 

e cobertura concedidos aos planos de saúde, os certificados de qualidade concedidos por 

entidades certificadoras, a remuneração dos procedimentos realizados e o serviço de educação 

continuada destinado aos profissionais de enfermagem.  

  Enfim, são realidades diversas, proporcionando um ambiente de trabalho variado, 

que permitem supor que os processos de aprendizagem nesses ambientes configuram-se de 

formas diferentes. Para ilustrar essas diferenças, é apresentado o quadro 8, abaixo: 

 

Quadro 8: Características dos Hospitais pesquisados 

Empresa 

Profissionais 

de 

enfermagem 

por leito 

Planos 

de saúde 

População 

atendida 
Complexidade 

Selos de 

Qualidade 

Educação 

continuada 

Hospital 1 1,5 Público 
Classe  

D e E 
Alta 

Sem selos de 

qualidade 
Ausente 

Hospital 2 2,4 
Planos  

C e D 
Classe C Alta 

Nível 2 

nacional 
Presente 

Hospital 3 2,2 
Planos  

B e C 

Classe  

B e C 
Alta 

Nível 3 

nacional e 1 

internacional 

Presente 

Hospital 4 2,7 
Planos  

A e B 

Classe  

A e B 
Alta 

Nível 3 

nacional, 2 

internacionais 

Presente 

Nota:  

- Planos de saúde: - Público: atendimento SUS. 

    - Planos C e D: atendimento enfermaria e algumas especialidades. 

                              - Planos A e B: atendimento em apartamentos e cobertura completa. 

   

- Selo de Qualidade: - Nível 1 Nacional:  Acreditado.    

                                 - Nível 2 Nacional: Acreditado pleno. 

                                 - Nível 3 Nacional: Acreditado com excelência. 

                                 - Internacional: Accreditation Canadan e Joint Commission. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de visitas técnicas e documentos consultados nos quatro hospitais. 
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 Apresentadas algumas das características que diferenciam as quatro empresas, foi 

buscado um entendimento de como esses ambientes interferem nas escolhas das estratégias de 

aprendizagem informal dos profissionais de enfermagem. 

 

 

4.4 População e amostra 

 

 

Para o planejamento desta etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento da 

quantidade de Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem que atuavam nas organizações 

pesquisadas para, assim, determinar o tamanho da amostra. Esses dados estão apresentados na 

tabela 1, abaixo: 

 

 

Tabela 1: Universo de Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem 

Universo Enfermeiros Técnicos de Enfermagem Total 

Hospital 1 95 289 384 

Hospital 2 52 190 242 

Hospital 3 130 402 532 

Hospital 4 180 510 690 

Total 457 1.391 1.848 

Fonte: elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela empresa 

 

Para a determinação da amostra para este estudo, foi usado o critério de Chin e 

Newsted (1999), ou seja, a análise do poder estatístico, determinada com o auxílio do 

software G*Power 3 (FAUL; ERDFELDER; LANG; BUCHNER, 2007), com os seguintes 

dados: nível de significância igual a 5%, poder estatístico de 80%, preditores no modelo 

estrutural igual a 6 e tamanho do efeito médio. Assim, foi obtido o tamanho de amostra 

mínimo igual a 98 casos/hospital. 

Para a comparação dos coeficientes (análise entre os grupos), a amostra de 98 

casos/hospital detecta como significantes diferenças superiores a 0,4. Foi utilizada a estratégia 
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de amostragem por cotas, com objetivo de contemplar sujeitos de diferentes perfis, conforme 

a distribuição apresentada na tabela 2, abaixo: 

 

 

Tabela 2: Tamanho da amostra mínimo estratificada pelo perfil do respondente  

Universo Enfermeiros Técnicos de Enfermagem Total 

Hospital 1 24 74 98 

Hospital 2 26 72 98 

Hospital 3 24 74 98 

Hospital 4 21 77 98 

Total 95 297 392 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

4.5 Coleta dos dados 

 

 

Os sujeitos que fizeram parte desta pesquisa são Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem que trabalham nos 4 hospitais. A primeira aplicação ocorreu no hospital 1, em 

outubro de 2010, e foi considerada como pré-teste desta pesquisa. Posteriormente, os dados 

foram incorporados na análise final do trabalho.  

Para essa primeira aplicação, foi considerado o contingente total de 95 Enfermeiros e 

289 Técnicos de Enfermagem. O instrumento de coleta foi disponibilizado em papel, em um 

total de 200 exemplares, e o período de coleta foi de 6 dias, com a distribuição para diferentes 

públicos, com a preocupação de que todos os turnos e setores tivessem representantes na 

pesquisa. Foram coletados 168 questionários válidos, com taxa de retorno de 84% (50 

Enfermeiros e 118 Técnicos de Enfermagem).  

A segunda aplicação ocorreu concomitantemente nos outros 3 hospitais, em setembro 

de 2011, com a composição final para a pesquisa. Para essa segunda aplicação, foi 

considerado o contingente total de 362 Enfermeiros e 1.102 Técnicos de Enfermagem. O 

instrumento de coleta foi disponibilizado em papel, em um total de 341 exemplares, e o 

período de coleta foi de 6 dias, com a distribuição para os diferentes públicos, com a 

preocupação de que todos os turnos e setores tivessem representantes na pesquisa. Foram 



57 
 

coletados 333 questionários válidos, com taxa de retorno de 97,7% (97 Enfermeiros e 236 

Técnicos de Enfermagem).  

 

 

Tabela 3: Tamanho da amostra mínimo e quantidade de respondente  

Amostra mínina  Respondentes 

Universo Enfermeiros 
Técnicos de 

Enfermagem 

 Enfermeiros 

 

Técnicos de 

Enfermagem  

Hospital 1 24 74  50 118 

Hospital 2 21 77  30 80 

Hospital 3 24 74  35 80 

Hospital 4 26 72  32 76 

Total 95 297  147 354 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A amostra pode ser considerada válida, já que, conforme disposto na tabela 3, esta 

pesquisa contou com um total de 501 respondentes, entre Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem, de uma amostra necessária de 392 casos. 

 

 

4.6 Análise dos dados da pesquisa 

 

 

A primeira tratativa com os dados foi a verificação de dados faltantes (missing 

values) e a decisão da eliminação de respondentes, pois a quantidade de respostas faltantes 

comprometia a confiabilidade da medição. Conforme tabela abaixo:  
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Tabela 4: Respondentes eliminados por dados faltantes 

Quantidade de dados faltantes Quantidade de respondentes 

24 1 

20 3 

14 2 

11 1 

10 3 

9 2 

4 3 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Outros sujeitos também não preencheram todas as questões, que foram preenchidas 

pela média das respostas dos demais respondentes para as respectivas questões. Conforme 

tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5: Quantidade de respondentes com dados faltantes que foram preenchidos com as 

médias dos demais respondentes 

Quantidade de dados fantantes Quantidade de respondentes 

3 14 

2 18 

1 61 

0 393 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pela análise dos dados faltantes por variável medida, foi verificado que a questão 

EAT_29 apresentava 6 missing (1,8%); a questão Estoque_AI_2 5 missing (1,5%) e a questão 

EAT_13 4 missing (1,2%). Outras variáveis ocorreram com 3 (0,9%) ou menos missings, de 

um total de 323 casos, resultando em 47 células faltantes em uma tabela de 50 variáveis por 

323 casos (16.150 células). Portanto, 0,29% de dados faltantes. Assim, foi decidido imputar 

os dados faltantes pela média de cada variável. 
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Para estimar as relações entre estratégias de aprendizagem informal no trabalho e a 

aprendizagem individual, foi utilizada a modelagem em equações estruturais com estimação 

PLS (Partial Least Squares). Isso se justifica, posto que a utilização do PLS mostra-se 

apropriada em situações de amostras pequenas (menores do que aquelas exigidas pelo 

LISREL), quando a suposição de normalidade multivariada não pode ser atendida e quando o 

pesquisador quer investigar, principalmente, a predição de variável dependente (HENSELER; 

RINGLE; SINKOVICS, 2009).   

Primeiramente, foi realizada a avaliação do modelo de mensuração (validade 

convergente, discriminante e confiabilidade), seguida pela avaliação do modelo estrutural. E 

posteriormente, a comparação dos resultados entre os quatro hospitais e a interpretação dos 

resultados.  

 Inicialmente, este estudo objetivava a apresentar uma metodologia de pesquisa mista, 

ou seja, uma etapa quantitativa, com a aplicação dos questionários, e uma etapa qualitativa, 

com a realização de entrevistas semi-estruturadas para a interpretação dos resultados obtidos 

na etapa quantitativa. Para isso, foi contatado novamente o comitê de ética em pesquisa dos 

hospitais, e nessa ocasião, o pedido foi definitivamente negado. O mesmo argumento foi 

utilizado pelo comitê, ou seja, como a pesquisadora tem vínculo empregatício com os 

hospitais, isso poderia trazer constrangimento aos respondentes. 

Dessa forma, em futuras pesquisas, o uso de abordagem qualitativa com a coleta de 

dados longitudinais pode trazer maiores esclarecimentos sobre os mecanismos explicativos 

das relações identificadas. 

 O vínculo empregatício da pesquisadora com os hospitais não trouxe somente 

limitações, mas também alguma vantagem, posto que, como a pesquisadora vivencia a 

realidade das organizações, foi possível um entendimento mais aprofundado da dinâmica do 

ambiente e, desse modo, um melhor esclarecimento em termos práticos (interpretação) dos 

resultados da pesquisa. 
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5  RESULTADOS 

 

 

Nesta seção, são apresentadas a análise e a discussão dos resultados referentes à 

caracterização da amostra, a avaliação do modelo de mensuração (validade convergente, 

validade discriminante e confiabilidade dos construtos) e a avaliação do modelo estrutural que 

corresponde às relações entre os construtos (variáveis latentes). 

 

 

 

5.1  Caracterização da amostra e os dados demográficos 

 

 

 

Os dados demográficos encontrados na pesquisa mostram que 81,9% dos 

respondentes são do sexo feminino (398 respondentes), 61,7% são Técnicos de Enfermagem e 

que a amostra incluiu pessoas de distintas faixas etárias, conforme a tabela 6, abaixo: 
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Tabela 6: Distribuição dos dados demográficos 

Variáveis Demográficas  Amostra Percentual 

Gênero 

Masculino 88 18,1% 

Feminino 398 81,9% 

Missing 0 0% 

    

Escolaridade 

Técnico 300 61,7% 

Superior 73 15% 

Pós Graduação 112 23% 

Missing 1 0,3% 

    

Faixa Etária 

20 a 29 anos 141 29% 

30 a 39 anos 219 45% 

40 a 49 anos 74 15,2% 

Acima de 50 anos 14 2,8% 

Missing 38 8% 

    

Tempo de Empresa 

0 a 3 anos 235 48,3% 

4 a 5 anos 44 9% 

6 a 10 anos 92 18,9% 

10 a 15 anos 57 11,7% 

Acima de 15 anos 21 4,3% 

Missing 37 7,8% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

5.2  Avaliação do modelo de mensuração 

 

 

 

Os dados foram coletados em cada um dos hospitais, representando dados em 

ambientes distintos, numerados de 1 a 4, conforme a seção de metodologia. Por isso, os dados 

de cada hospital foram analisados separadamente. Entretanto, não foram encontradas 

diferenças significantes nas médias dos escores fatoriais entre os três hospitais privados e nem 

nos modelos estruturais. Dessa forma, os dados desses três hospitais foram agregados e o 



62 
 

ambiente passou a ser considerado de forma dicotômica (público x privado), que é a forma 

com que os resultados são apresentados a seguir. 

Para a realização da análise do modelo de mensuração, foi feita a análise da validade 

convergente, a confiabilidade composta e a validade discriminante.  

Todas as VL (de primeira e segunda ordem) devem apresentar variância média 

extraída (average variance extracted – AVE) maior que 50%, para atingir os critérios de Chin 

(1998) e Hair Jr. et al. (2005, p. 507-508), para a indicação da existência de validade 

convergente e confiabilidade superior a 0,7. 

 

 

5.2.1  Hospital Público 

 

 

Para os dados coletados no hospital público, as variáveis latentes, reprodução, reflexão 

extrínseca e aplicação prática apresentaram AVE menor que 50%. Por isso, foram retirados os 

indicadores que apresentavam a menor carga fatorial.  

Foram retirados os seguintes indicadores: EAT_6: “Executo minhas atividades 

repetindo automaticamente ações rotineiras de trabalho”;  EAT_13: “Meu trabalho é realizado 

sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e/ou procedimentos adotados para sua 

execução”; EAT_22: “Procuro entender como o desempenho das diferentes áreas da 

organização poderia ser melhorado”; EAT_29: “Busco aprender aplicando novos 

conhecimentos à prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras pessoas”.  

Essa ação de retirar os indicadores citados não trouxe prejuízos para a análise, pois o 

construto reprodução está sendo medido por 4 indicadores, o construto reflexão extrínseca por 

7 indicadores e o construto aplicação prática por 3 indicadores. 

Após a retirada desses indicadores, foi feita novamente a análise dos dados, e o 

resultado do construto aplicação prática apresentou AVE de 75,4%; reflexão extrínseca AVE 

de 78,1% e reprodução AVE de 77,1%. Assim, foi possível prosseguir com a pesquisa, visto 

que a validade convergente apresentou carga maior que 0,7 e AVE maior que 50%, 

imprimindo uma confiabilidade composta acima de 0,7 ao construto analisado. 

Na mensuração da aprendizagem individual, foram retirados também os seguintes 

indicadores: Importância_AI_3: “Cometer erros faz parte do meu processo de 

aprendizagem.”; Frequência_ AI_1: “Não há muitas coisas novas para aprender no meu 
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trabalho”.; e Estoque_AI_1: “Estou atualizado e tenho conhecimento sobre meu trabalho.”; 

Estoque_AI_2: “Estou ciente das questões críticas que afetam seu trabalho.”; Estoque_AI_3: 

“Sinto-me realizado no que fazem.”; Estoque_AI_5: “Sinto-me seguro em meu trabalho.”; 

Estoque_AI_10: “Sou capaz de abandonar a mentalidade tradicional e ver as coisas de forma 

nova e diferente.” 

Essa ação de retirar os indicadores citados não trouxe prejuízos para a análise, pois o 

construto importância está sendo medido por 4 indicadores, o construto frequência por 2 

indicadores e o construto estoque por 5 indicadores. 

Após a retirada desses indicadores, foi feita novamente a análise dos dados, e o 

resultado do construto importância apresentou AVE de 87,4%; frequência AVE de 83% e 

estoque a AVE de 68,7%. Assim, foi possível prosseguir com a pesquisa, visto que a validade 

convergente apresentou carga maior ou muito próxima a 0,7, imprimindo confiabilidade ao 

estudo. 

Para Chin (1998), nos estudos que utilizam equações estruturais em sua análise, a 

avaliação da confiabilidade do construto deve ser feita pela confiabilidade composta, sendo 

necessário que o valor supere 0,7. Todas as VL apresentaram valor de confiabilidade 

composta que valida o estudo, conforme tabela 7, abaixo: 
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Tabela 7: Matriz de correlações entre as variáveis latentes – hospital público 

 

Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE, para avaliação da validade discriminante. 

Nota 2: Devido à baixa carga fatorial, foram retirados do modelo de mensuração os indicadores  EAT6 e EAT13 

da Reprodução, EAT22 da Reflexão extrínseca, Impo_AI3 da Importância AI, Freq_AI1 da Frequência AI, 

Estoque_AI_1, Estoque_AI_2, Estoque_AI_3, Estoque_AI_5 e Estoque_AI_10 do Estoque AI, EAT29 da 

Aplicação Prática. 

 

 

Na segunda análise fatorial confirmatória realizada, os resultados foram adequados 

no que se refere à validade convergente, validade discriminante e confiabilidade das variáveis 

latentes ou construtos. Pela tabela 8, pode ser observado que todas as cargas fatoriais são 

altamente significantes (p<0,0001), e dos 35 itens, 26 apresentaram cargas fatoriais superiores 

a 0,7, indicando que há validade convergente (CHIN, 1998). 
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Tabela 8: Análise fatorial confirmatória – hospital público 

 

Nota 2: Devido à baixa carga fatorial, foram retirados do modelo de mensuração os indicadores  EAT6 e EAT13 

da Reprodução, EAT22 da Reflexão extrínseca, Impo_AI3 da Importância AI, Freq_AI1 da Frequência AI, 

Estoque_AI_1, Estoque_AI_2, Estoque_AI_3, Estoque_AI_5 e Estoque_AI_10 do Estoque AI, EAT29 da 

Aplicação Prática. 

 

 

 

5.2.2 Hospital Privado 

 

 

Para os dados coletados nos hospitais privados foram feitas as análises, e as variáveis 

latentes, reprodução, reflexão extrínseca, reflexão intrínseca, busca de ajuda a material escrito 

e aplicação prática apresentaram AVE menor que 50%. Por isso, foram retirados os 

indicadores que apresentavam a menor carga fatorial.  

            

Ajuda 

interpessoal

Ajuda material 

escrito

Aplicação 

Prática

Reflexão 

Intrínseca

Reflexão 

extrinseca
Reprodução Estoque AI Frequência AI Importância AI

       EAT_5 0,706 0,188 0,257 0,358 0,370 -0,195 0,007 0,065 0,102

       EAT_9 0,756 0,241 0,061 0,230 0,158 -0,118 -0,039 0,217 0,231

      EAT_10 0,736 0,441 0,428 0,528 0,458 -0,230 -0,040 0,027 0,075

      EAT_16 0,832 0,378 0,238 0,377 0,324 -0,144 0,006 0,189 0,354

      EAT_11 0,402 0,697 0,379 0,362 0,427 -0,099 -0,174 0,064 0,063

      EAT_12 0,341 0,756 0,329 0,474 0,474 -0,210 -0,065 -0,166 -0,033

      EAT_15 0,260 0,740 0,345 0,391 0,449 -0,064 0,023 0,039 0,027

      EAT_18 0,286 0,730 0,294 0,391 0,401 -0,046 -0,046 0,055 0,040

      EAT_19 0,272 0,735 0,197 0,308 0,506 0,035 -0,058 0,044 0,066

      EAT_30 0,299 0,621 0,114 0,287 0,374 0,026 -0,133 0,108 0,185

       EAT_1 0,293 0,351 0,923 0,748 0,447 -0,150 0,005 -0,022 0,136

       EAT_7 0,249 0,226 0,533 0,212 0,239 0,038 0,170 0,233 0,002

       EAT_2 0,334 0,369 0,738 0,803 0,436 -0,152 0,040 -0,036 0,138

       EAT_3 0,395 0,367 0,567 0,804 0,409 -0,184 0,027 0,007 0,088

       EAT_4 0,444 0,488 0,528 0,829 0,571 -0,208 0,099 -0,010 0,142

      EAT_14 0,430 0,381 0,419 0,678 0,538 -0,154 -0,007 0,029 0,033

      EAT_20 0,567 0,495 0,476 0,610 0,712 -0,213 0,043 0,078 0,142

      EAT_21 0,320 0,517 0,368 0,415 0,762 -0,122 -0,046 -0,028 -0,015

      EAT_23 0,200 0,307 0,248 0,332 0,716 -0,042 0,093 -0,019 0,062

      EAT_25 0,298 0,338 0,283 0,379 0,709 -0,189 -0,062 0,078 -0,025

      EAT_26 0,178 0,520 0,284 0,412 0,700 -0,069 -0,037 -0,059 -0,053

      EAT_28 0,197 0,384 0,279 0,428 0,677 -0,069 0,078 -0,100 -0,010

       EAT_8 -0,138 -0,121 -0,135 -0,252 -0,204 0,863 0,086 0,107 -0,021

      EAT_17 -0,251 -0,054 -0,048 -0,151 -0,118 0,845 0,106 0,085 -0,073

      EAT_24 -0,077 0,089 0,054 0,048 0,103 0,582 0,032 0,148 0,064

      EAT_27 -0,191 -0,004 -0,082 -0,115 -0,083 0,763 0,168 -0,039 0,092

Estoque_AI_6 -0,064 -0,027 0,120 0,050 0,025 0,168 0,671 0,030 0,071

Estoque_AI_8 0,025 -0,133 0,002 0,032 -0,009 0,064 0,832 0,122 0,225

Estoque_AI_9 -0,089 0,068 0,073 0,065 0,096 0,049 0,523 -0,021 -0,051

   Freq_AI_2 0,032 0,037 0,038 -0,029 0,017 0,141 0,027 0,686 0,207

   Freq_AI_3 0,181 0,023 0,073 0,006 -0,009 0,028 0,117 0,953 0,549

   Impo_AI_1 0,223 0,020 0,099 0,123 0,006 -0,026 0,244 0,495 0,923

   Impo_AI_2 0,285 0,058 0,124 0,141 0,029 -0,057 0,181 0,432 0,896

   Impo_AI_4 0,271 0,159 0,135 0,154 0,138 -0,018 0,138 0,405 0,866

   Impo_AI_5 0,101 0,053 0,051 0,040 -0,044 0,066 0,117 0,459 0,805
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Foram retiradas as seguintes questões: EAT_3: “Busco associar novas informações e 

conhecimentos as minhas atividades de trabalho”; EAT_6: “Executo minhas atividades 

repetindo automaticamente ações rotineiras de trabalho”; EAT_7: “Testo novos 

conhecimentos aplicando-os na prática do meu trabalho”; EAT_13: “Meu trabalho é realizado 

sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e/ou procedimentos adotados para sua 

execução.”; EAT_30: “Busco aprender aplicando novos conhecimentos à pratica, ao invés de 

ler ou pedir orientação para outras pessoas;  EAT_31: “Visando obter informações mais 

atualizadas à execução do meu trabalho, busco ajuda na Internet.”  

A ação de retirar os indicadores citados não trouxe prejuízos para a análise, visto que 

o construto reprodução está sendo medido por 6 indicadores, o construto reflexão extrínseca 

por 7 indicadores, o construto aplicação prática por 3 indicadores, o constructo reflexão 

intrínseca por 3 indicadores e, por fim, o constructo busca a ajuda em material escrito por 5 

indicadores. 

Após a retirada desses indicadores, foi feita novamente a análise dos dados, e o 

resultado do construto aplicação prática apresentou AVE de 75,3%; reflexão extrínseca AVE 

de 76,1%; busca a ajuda em material escrito AVE de 76,9%; reflexão intrínseca 78,5% e 

reprodução AVE de 77,2%. Assim, foi possível prosseguir com a pesquisa, pois a validade 

convergente apresentou carga maior que 0,7 e AVE maior que 50%, imprimindo uma 

confiabilidade composta acima de 0,7 ao construto analisado. 

Na mensuração da aprendizagem individual, foram retirados também os seguintes 

indicadores: Importância_AI_4: “Aprender como ser um melhor funcionário/gestor é de 

fundamental importância para mim”  e  Estoque_AI_9: “Os indivíduos têm uma percepção 

clara de direção em seu trabalho”. 

Essa ação de retirar os indicadores citados não trouxe prejuízos para a análise, visto 

que o construto importância está sendo medido por 4 indicadores e o construto estoque por 9 

indicadores. 

Após a retirada desses indicadores, foi feita novamente a análise dos dados, e o 

resultado do construto importância apresentou AVE de 87,6% e estoque AVE de 71,2%. 

Assim, foi possível prosseguir com a pesquisa, pois a validade convergente apresentou carga 

maior que 0,7 e AVE maior que 50%, imprimindo uma confiabilidade composta acima de 0,7 

ao construto analisado. 

Para Chin (1998), nos estudos que utilizam equações estruturais em sua análise, a 

avaliação da confiabilidade do construto deve ser feita pela confiabilidade composta, sendo 
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necessário que o valor supere 0,7. Todas as VL apresentaram valor de confiabilidade 

composta que valida o estudo, conforme tabela abaixo: 

 

 

Tabela 9: Matriz de correlações entre as variáveis latentes – hospitais privados 

 

Nota 1: Os valores na diagonal são a raiz quadrada da AVE, para avaliação da validade discriminante. 

Nota 2: Devido à baixa carga fatorial, foram retirados do modelo de mensuração os indicadores EAT7 e EAT30 

da VL aplicação prática e o indicador EAT13 da VL reflexão intrínseca, EAT31 de Ajuda material escrito, EAT3 

de Reflexão extrínseca, EAT6 de Reprodução e Estoque_AI9 de Estoque AI e Impo_A1_4 da Importância da AI. 

Nota 3: Apesar da correlação entre a aplicação prática e a reflexão intrínseca ser superior à raiz quadrada da 

AVE, a correlação desatenuada é inferior á 1 (0,92), que é o critério definido por Netemeyer, Bearden e Sharma 

(2003). 

 

 

Na segunda análise fatorial confirmatória realizada, os resultados foram adequados 

referentes à validade convergente, validade discriminante e confiabilidade das variáveis 

latentes ou construtos. Pela tabela 10, pode ser observado que todas as cargas fatoriais são 

altamente significantes (p<0,0001), e dos 42 itens, 33 apresentaram cargas fatoriais superiores 

a 0,7, indicando que há validade convergente (CHIN, 1998). 
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Tabela 10: Análise fatorial confirmatória – hospitais privados 

 

Nota: Devido à baixa carga fatorial, foram retirados do modelo de mensuração os indicadores EAT7 e EAT30 

da VL aplicação prática e o indicador EAT13 da VL reflexão intrínseca, EAT31 de Ajuda material escrito, EAT3 

de Reflexão extrínseca, EAT6 de Reprodução e Estoque_AI9 de Estoque AI e Impo_A1_4 da Importância da AI. 

 

 

 

 

 

Item Assertiva
Ajuda 

interpessoal

Ajuda 

material 

escrito

Aplicação 

prática

Reflexão 

extrínseca

Reflexão 

intrínseca
Reprodução Estoque AI

Frequência 

AI

Importância 

AI

       EAT_5 0,717 0,258 0,379 0,298 0,396 -0,114 0,270 0,218 0,304

       EAT_9 0,842 0,385 0,430 0,332 0,385 -0,117 0,154 0,155 0,252

      EAT_10 0,813 0,481 0,518 0,534 0,507 -0,272 0,282 0,326 0,353

      EAT_16 0,758 0,395 0,389 0,265 0,327 -0,042 0,099 0,150 0,234

      EAT_11 0,317 0,693 0,301 0,395 0,289 -0,014 0,174 0,116 0,122

      EAT_12 0,430 0,844 0,531 0,490 0,559 -0,246 0,301 0,299 0,264

      EAT_15 0,346 0,774 0,418 0,437 0,438 -0,143 0,263 0,297 0,226

      EAT_18 0,392 0,698 0,375 0,375 0,355 -0,050 0,238 0,237 0,163

      EAT_19 0,411 0,826 0,503 0,478 0,561 -0,209 0,282 0,328 0,326

       EAT_1 0,466 0,457 0,740 0,430 0,648 -0,204 0,299 0,308 0,351

      EAT_14 0,397 0,464 0,699 0,456 0,470 -0,023 0,195 0,234 0,251

      EAT_26 0,445 0,408 0,819 0,555 0,621 -0,251 0,477 0,462 0,511

      EAT_32 0,372 0,395 0,749 0,405 0,611 -0,206 0,336 0,407 0,437

      EAT_21 0,372 0,456 0,507 0,789 0,556 -0,201 0,334 0,360 0,402

      EAT_22 0,378 0,429 0,448 0,799 0,399 -0,071 0,230 0,278 0,263

      EAT_23 0,382 0,480 0,481 0,814 0,475 -0,152 0,288 0,320 0,319

      EAT_25 0,347 0,410 0,510 0,808 0,447 -0,093 0,291 0,276 0,306

      EAT_27 0,326 0,397 0,455 0,731 0,446 -0,145 0,361 0,398 0,355

      EAT_29 0,384 0,414 0,393 0,606 0,410 -0,169 0,370 0,246 0,256

       EAT_2 0,433 0,403 0,611 0,374 0,787 -0,294 0,362 0,369 0,440

       EAT_4 0,431 0,419 0,544 0,464 0,771 -0,244 0,281 0,312 0,355

      EAT_20 0,425 0,549 0,612 0,558 0,796 -0,292 0,401 0,420 0,418

      EAT_33 0,376 0,476 0,692 0,490 0,786 -0,293 0,377 0,374 0,447

       EAT_8 -0,060 -0,175 -0,129 -0,158 -0,229 0,691 -0,188 -0,118 -0,150

      EAT_17 -0,104 -0,127 -0,154 -0,114 -0,234 0,812 -0,289 -0,161 -0,195

      EAT_24 -0,222 -0,176 -0,241 -0,144 -0,290 0,785 -0,215 -0,222 -0,303

      EAT_28 -0,174 -0,120 -0,193 -0,156 -0,333 0,794 -0,262 -0,237 -0,328

Estoque_AI_1 0,176 0,197 0,302 0,243 0,299 -0,206 0,610 0,236 0,367

Estoque_AI_2 0,176 0,126 0,241 0,202 0,228 -0,213 0,566 0,163 0,324

Estoque_AI_3 0,182 0,213 0,269 0,248 0,265 -0,246 0,716 0,288 0,319

Estoque_AI_4 0,163 0,200 0,259 0,286 0,255 -0,185 0,627 0,369 0,357

Estoque_AI_5 0,213 0,219 0,347 0,275 0,373 -0,214 0,799 0,386 0,487

Estoque_AI_6 0,216 0,315 0,387 0,354 0,399 -0,243 0,822 0,470 0,464

Estoque_AI_7 0,219 0,311 0,283 0,326 0,302 -0,166 0,746 0,426 0,388

Estoque_AI_8 0,185 0,270 0,414 0,373 0,416 -0,288 0,769 0,475 0,473

   Freq_AI_1 0,164 0,176 0,294 0,271 0,310 -0,230 0,270 0,675 0,364

   Freq_AI_2 0,250 0,289 0,434 0,395 0,419 -0,268 0,542 0,858 0,556

   Freq_AI_3 0,226 0,309 0,386 0,305 0,355 -0,117 0,390 0,830 0,407

   Freq_AI_4 0,281 0,337 0,435 0,372 0,447 -0,197 0,434 0,898 0,546

   Impo_AI_1 0,315 0,259 0,459 0,383 0,502 -0,380 0,495 0,533 0,907

   Impo_AI_2 0,332 0,292 0,526 0,392 0,489 -0,256 0,535 0,534 0,901

   Impo_AI_3 0,336 0,234 0,390 0,328 0,394 -0,226 0,452 0,457 0,816
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5.3  Avaliação do modelo estrutural 

 

 

O modelo estrutural diz respeito às relações entre as variáveis latentes de estratégias 

de aprendizagem informal no trabalho com percepção de aprendizagem individual. O modelo 

construído explica apenas 13% da aprendizagem individual no hospital público e 43% nos 

hospitais privados. Os resultados serão apresentados mais detalhadamente a seguir. 

 

 

5.3.1 Avaliação do modelo estrutural – Hospital público 

 

 

Na tabela 11, são apresentados os coeficientes estruturais padronizados, e pode ser 

observado que, para o hospital público (1), apenas a ajuda interpessoal apresentou influência 

significante para a aprendizagem individual. Contudo, na análise bivariada, foi observado que 

a busca de ajuda em material escrito e a reflexão intrínseca também apresentaram correlações 

significantes com a aprendizagem individual. A análise bivariada foi realizada com o objetivo 

de evitar os efeitos da multicolinearidade existentes no modelo estrutural. Esses resultados 

dão suporte às hipóteses H1a, H1b e H1d. 

Esses resultados, em termos práticos, podem ter como prováveis causas a situação 

atual em que a organização se encontra. É um hospital que há apenas dois anos teve sua 

administração trocada. Antes dessa data, não existia uma gestão efetiva com relação ao seu 

corpo de enfermagem, indicadores de gestão que medissem seus resultado e ações que 

visassem à formação e qualificação dos seus profissionais. Desse modo, os profissionais de 

enfermagem tinham como único recurso de aprendizagem a busca por ajuda interpessoal e 

contavam apenas com a experiência de seus colegas de trabalho para aprender. 

Após essa reestruturação administrativa, está sendo implementada nesta organização, 

ações que alinham sua gestão às práticas existentes no mercado da saúde, protocolos médicos 

estão sendo implantados, ingresso a programas de certificações de qualidade, sistematização 

das práticas de enfermagem passam a fazer parte deste cotidiano.  

Assim, os profissionais de enfermagem começam a conviver em um ambiente de 

trabalho com uma sistemática de trabalho documentada, passam a contar com procedimentos 
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de trabalho escritos e disponíveis para consulta e também começam a ser exigidos novos 

comportamentos desses profissionais, e a reflexão sobre a relação entre sua prática 

profissional e os resultados da qualidade da assistência é um caminho que começa a ser 

trilhado. 

 

Tabela 11: Coeficientes estruturais – hospital público 

 

Nota: A VL de 2ª ordem AI apresentou variância média extraída igual 0,501 e confiabilidade composta igual a 

0,728.  R
2
 = 12,6% para a explicação da variância da AI. 

 

 

5.3.2  Avaliação do modelo estrutural – Hospital privado 

 

 

Para os hospitais privados, foi observado que os resultados não eram interpretáveis, 

em razão da multicolinearidade. Por exemplo, três coeficientes estruturais (Tabela 12) não 

eram significantes (p > 0,05), enquanto todas as correlações entre as estratégias de 

aprendizagem e a aprendizagem individual eram positivas (maiores que 0,35, p < 0,001, 

tabela 12). Por esse motivo, ficou decidido que seriam avaliadas as correlações em vez dos 

coeficientes estruturais, para a identificação das relações entre as estratégias e a aprendizagem 

individual. Dessa maneira, foram suportadas as hipóteses H1a, H1b, H1c, H1d, H1e. 

Em termos práticos, esses resultados podem ter como prováveis causas as 

características presentes nessas organizações. São hospitais que apresentam um modelo de 

gestão de seu corpo de enfermagem, alinhados às mais atuais tendências de gestão da área da 

Estratégia de 

aprendizagem

Correlação com 

AI 

Coeficiente 

estrutural
Valor p VIF

1 - Ajuda interpessoal 0,299** 0,259 0,0110 1,362

2 - Ajuda material escrito 0,190* 0,075 0,6731 1,260

3 - Aplicação prática 0,125 0,061 0,5658 1,709

4 - Reflexão extrínseca 0,116 -0,087 0,4883 1,980

5 - Reflexão intrínseca 0,199* 0,117 0,5340 1,310

6 - Reprodução 0,109 0,125 0,2742 1,076

VIF 

1,362

2 
1,260 

1,709 

1,980 

1,310 

1,076 

* 
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saúde. São exigidos desses profissionais comportamentos críticos e reflexivos em sua prática 

profissional. São propostos espaços de discussão, recursos necessários aos profissionais de 

enfermagem para o domínio de situações, tecnologias e saberes do seu ambiente. 

Tudo isso pode ocorrer em razão desse posicionamento da organização; os 

programas de acreditação em qualidade estão presentes, tanto os nacionais quanto os 

internacionais; os indicadores que medem a qualidade na assistência são estabelecidos, tendo 

como parâmetros métricas internacionais de qualidade na assistência. Dessa forma, tudo isso 

proporciona ao profissional de enfermagem condições de aperfeiçoar sua prática profissional. 

 

Tabela 12: Coeficientes estruturais – hospitais privados 

 

Nota: A VL de 2ª ordem AI apresentou variância média extraída igual 0,691 e confiabilidade composta igual a 

0,870.  R
2
 = 42,8% para a explicação da variância da AI. 

 

 

5.3.3  Avaliação do modelo estrutural – Teste das hipóteses da pesquisa 

 

 

Neste estudo, quase todas as hipóteses foram suportadas nos casos dos hospitais 

privados e apenas metade foi confirmada nos casos dos hospitais públicos, ou seja, algumas 

relações entre as estratégias de aprendizagem e a aprendizagem individual variam em função 

do ambiente (público ou privado). Ademais, para o hospital público, foram explicados 13% da 

variância da aprendizagem individual, e para os hospitais privados, 43%. Por isso, conclui-se 

que a hipótese H2 foi confirmada parcialmente. 

Estratégia de 

aprendizagem

Correlação com 

AI (p < 0,001)

Coeficiente 

estrutural
Valor p VIF

1 - Ajuda interpessoal 0,369 -0,016 0,7967 1,603

2 - Ajuda material escrito 0,396 -0,011 0,8869 1,805

3 - Aplicação prática 0,588 0,312 0,0000 2,971

4 - Reflexão extrínseca 0,531 0,202 0,0011 2,279

5 - Reflexão intrínseca 0,576 0,139 0,0898 3,375

6 - Reprodução -0,358 -0,192 0,0000 1,153

VIF 

1,603 

1,805 

2,971 

2,279

80 
3,375 

1,153 

AI 

** 

** 

** 

** 

** 

** ** 

** 

** 



72 
 

Além disso, entre os hospitais privados (2 a 4), não foram encontradas diferenças, 

isto é, suas diferenças ambientais não impactou significantemente na relação entre as 

estratégias de aprendizagem e a aprendizagem individual, o que reforça a confirmação parcial 

da H2. 

 

Quadro 9: Hipóteses testadas 

 

 

Após testar as médias dos escores fatoriais não padronizados (tabela 13), foi observado que: 

 

 A aprendizagem individual é percebida como menor no hospital público (7,4 contra 

8,8 nos hospitais privados, p < 0,001).  

 De um modo geral, a reprodução é muito pouco usada em todos os hospitais (média 

inferior a 3 em uma escala de 1 a 10), mas apresenta uma variabilidade muito grande. 

 As demais estratégias são frequentemente utilizadas em todos os hospitais (média 

superior a 7,5).  

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese Hospital público (1) Hospital Privado (2, 3 e 4)

H1a - Ajuda interpessoal  --> AI Suportada Suportada

H1b - Ajuda material escrito  --> AI Suportada Suportada

H1c - Aplicação Prática  --> AI Não suportada Suportada

H1d - Reflexão Intrínseca  --> AI Suportada Suportada

H1e - Reflexão extrinseca  --> AI Não suportada Suportada

H2 - Reprodução  --> AI Não suportada Suportada

H3 - Diferença devido ao ambiente Parcialmente suportada

H1f Não suportada 

H2 
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Tabela 13: Comparação das médias dos escores fatoriais – público x privados 

 

Nota: Uma limitação desta comparação é o fato do modelo de mensuração do hospital público ser diferente do 

modelo de mensuração dos hospitais privados, os itens não são exatamente os mesmos, ou seja, em cada tipo 

foram eliminados do modelo itens diferentes e para os hospitais privados foram elaborados novos itens depois 

que se observou as fraquezas do modelo de mensuração do hospital público, que tinha sido usado como pré-teste 

do instrumento. 

 

N Média
Desvio 

padrão

Erro 

padrão

valor p 

(Mann-Whitney)

Público 163 7,41 2,17 ,17

Privados 323 8,83 1,08 ,06

Público 163 8,51 1,57 ,12

Privados 323 8,74 1,37 ,08

Público 163 7,58 1,64 ,13

Privados 323 7,85 1,47 ,08

Público 163 7,94 1,61 ,13

Privados 323 8,63 1,10 ,06

Público 163 8,46 1,28 ,10

Privados 323 8,06 1,22 ,07

Público 163 8,23 1,46 ,11

Privados 323 8,55 1,06 ,06

Público 163 2,57 2,04 ,16

Privados 323 2,16 1,61 ,09

Reflexão extrinseca

Reprodução

0,0000

0,1944

0,0993

0,0000

0,0001

0,0693

0,0594

AI

Ajuda interpessoal

Ajuda material escrito

Aplicação Prática

Reflexão Intrínseca
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6  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

A proposta desta pesquisa foi investigar a relação entre as estratégias de 

aprendizagem informal e a percepção de aprendizagem individual dos profissionais de 

enfermagem no ambiente de trabalho. 

Partiu-se do conceito de que a aprendizagem no ambiente de trabalho é caracterizada 

por três perspectivas: o significado que o aprendiz atribui ao processo de aprendizagem, a 

compreensão do ambiente de trabalho como uma possibilidade de aprendizagem e o interesse 

de o aprendiz relacionar a aquisição de conhecimentos com sua prática profissional 

(ELKAJAER; WAHLGREN 2006). 

Os resultados apresentados foram diferentes nos dois ambientes (publico x privado). 

O modelo construído explicou apenas 13% da variância da aprendizagem individual no 

hospital público e 43% nos hospitais privados. Esse resultado pode ser elucidado em parte 

pelo atual momento dessas organizações. O hospital público passa por um grande processo de 

reestruturação; toda sua forma de gestão, inclusive a atuação do profissional enfermeiro, passa 

a ser questionada e adaptada a uma nova realidade, em comparação ao posicionamento atual 

do segmento da saúde. Isso faz com que esses profissionais, primeiramente, necessitem de 

adaptação a essa nova realidade e, depois, busquem novas formas de aprendizagem nesse 

novo cenário que se configura.  

Dessa forma, os resultados são muito pertinentes, já que, para ambientes hospitalares, 

a grande maioria das atividades designadas aos profissionais de enfermagem parte de 

protocolos de atendimentos médicos, padronizados por pesquisas científicas e que passam a 

vigorar como forma de atendimento padronizado, o que pode ser definido como “lógica de 

desempenho” (ELLSTRÖM, 2006), e não há muito lugar para a inovação e práticas criativas 

ou estratégias de aprendizagem diferenciadas para resignificar seus processos de 

aprendizagem. 

No ambiente hospitalar, há muitos meios diferentes de aprender, principalmente as 

estratégias de aprendizagem informal, que se apresentam como estratégias passíveis de 

obtenção de bons resultados nesse processo. Nesse contexto, Conti e Fellenz (1991) relatam 

que estratégias de aprendizagem são técnicas ou habilidades que os indivíduos optam por usar 

a fim de realizar uma tarefa específica de aprendizagem. 
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A EAI consulta a materiais escritos torna-se uma importante estratégia a partir da 

realidade de um ambiente que disponibiliza a todos os profissionais enfermeiros os 

procedimentos de trabalho utilizados, protocolos de atendimento e indicadores de eficácia de 

sua prática profissional para consulta em seus postos de trabalho. Essa é uma grande diferença 

entre esses dois ambientes (público x privado). No primeiro, esse processo de normatização 

da atividade profissional, por meio dos protocolos de atendimento (material escrito), ainda 

está em fase de elaboração, diferentemente dos hospitais privados, que já têm essa ação 

sedimentada e disponível para consulta, sendo uma EAI fortemente utilizada no ambiente 

privado (coeficiente estrutural = 0,396, p < 0,01).  

Um mercado da saúde cada vez mais competitivo atualmente passa a exigir dos 

profissionais de enfermagem uma abordagem mais reflexiva. Nesses ambientes, têm-se 

utilizado modelos de gestão que buscam incutir em seus profissionais uma visão estratégica. É 

então necessário que os profissionais entendam as relações entre sua prática profissional e a 

estratégia da organização, o que se reflete em parte no resultado da pesquisa, pois os 

respondentes dizem que procuram compreender o máximo possível cada uma das partes que 

compõem o seu trabalho, relacionando-o com os resultados obtidos. Nesse sentido, justifica-

se afirmar que as EAI utilizadas por esses profissionais envolvem reflexão intrínseca e 

extrínseca. 

A EAI reprodução, neste instrumento, foi dada uma conotação negativa, o que foi 

percebido apenas a posteriori. Essa estratégia deve ser pensada de outra forma, como uma 

estratégia por vezes necessária. Se considerado que Kim (1993) propõe que a aprendizagem 

operacional e a conceitual são articuladas, é esperado que a reprodução e a reflexão façam 

parte de um processo contínuo e cíclico, uma vez que a aprendizagem individual sempre está 

apoiada em experiências anteriores. 

No caso da reprodução, cabe relembrar que essa EAI foi medida pelos seguintes 

indicadores: 

 Executo minhas atividades repetindo automaticamente ações rotineiras de trabalho; 

 Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele; 

 Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou questionamentos às normas e/ou 

procedimentos adotados para sua execução; 

 Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são seus objetivos; 

 Realizo minhas atividades sem saber para que elas são necessárias; 

 Executo meu trabalho no “piloto automático”. 
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Portanto, o profissional de enfermagem não vê o seu trabalho como algo repetitivo e 

composto por atividades desempenhadas de forma automática. Ao contrário, procura conhecer 

melhor o seu trabalho, compreender e adquirir novos conhecimentos e informações, que serão 

a ele agregados. Assim sendo, é possível entender a predileção por estratégias de 

aprendizagem mais reflexivas. 

Dessa forma, cabe revisão da escala de mensuração da reprodução, que foi proposta 

por Brandão e Borges-Andrade (2009), na qual os autores esclarecem que a reprodução tem a 

ver com o esforço de memorização (enfatizando que é um esforço) e sugerem os seguintes 

indicadores: 

 Visando executar melhor minhas atividades de trabalho, busco repetir 

automaticamente ações e procedimentos memorizados; 

 Para melhor execução do meu trabalho, procuro seguir sempre os mesmos 

procedimentos;  

 Para executar melhor o meu trabalho, procuro repetir mentalmente informações e 

conhecimentos recém-adquiridos; 

 Para aprimorar a execução do meu trabalho, busco memorizar dados (número de 

rubricas, contas, transações em sistemas, etc). 

Para futuros estudos com a utilização dessa escala de mensuração, sugere-se outras 

revisões para a medição da estratégia reprodução, pois como foi apontada anteriormente, a 

conotação que se dá a medição, com a construção dos indicadores, pode influenciar na 

interpretação dos respondentes e assim, nos resultados da pesquisa. 

A estratégia de ajuda interpessoal nesse ambiente de trabalho torna-se uma ação que 

contribui significativamente para a aprendizagem desses profissionais, já que, em quase sua 

totalidade, os profissionais de enfermagem possuem no mínimo dois vínculos empregatícios 

em diferentes hospitais, pois sua carga horária profissional contempla apenas 6 horas de 

trabalho diário.  

Dessa forma, as experiências vivenciadas em diferentes ambientes de trabalho, com 

diferentes metodologias, podem contribuir para aumentar seu repertório de conhecimento e 

comportamental, contribuindo com a aprendizagem por meio da troca de informações e ajuda 

interpessoal entre os profissionais. 

Os resultados ainda podem inspirar uma nova forma de se ver a aprendizagem no 

meio corporativo, a partir de ações informais, pois é visto que se trata de uma prática utilizada 
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pelos profissionais. Então, cabe à organização e aos estudiosos dispensar mais atenção a esse 

fenômeno tão presente e ao mesmo tempo tão negligenciado no ambiente corporativo. 

Como limitação desta pesquisa, pode-se apontar a impossibilidade de generalização 

dos resultados, dado que a amostra não era probabilística. Recomenda-se para pesquisas 

futuras um maior aprofundamento do entendimento do construto reprodução como estratégia 

de aprendizagem, já que pode, a priori, ser interpretado como uma variável negativa no 

processo de aprendizagem, mas que pode ser necessário em alguns ambientes de trabalho. 

Dessa forma, espera-se que este estudo contribua para um melhor entendimento das 

estratégias de aprendizagem informal que os profissionais de Enfermagem utilizam para 

aquisição de conhecimento e, consequentemente, para seu desenvolvimento profissional. 
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Apêndice A – Questionário – versão 1  

 

Prezado Participante, 

Este questionário tem por objetivo identificar o processo de aprendizagem no trabalho. As 

questões aqui apresentadas não se referem a cursos de formação que vocês eventualmente 

estejam fazendo, mas sim a identificar suas estratégias de aprendizagem informal, que 

ocorrem no seu dia a dia de trabalho. 

Os dados serão utilizados como pré-campo na Dissertação de Mestrado, do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela aluna Daniela de 

Lima Conte. As respostas de todas as pessoas serão analisadas de forma agrupada, não sendo 

possível identificar as respostas individuais, além disso, garantimos a confidencialidade total 

das informações aqui expressas. 

Pedimos por gentileza que as informações aqui prestadas sejam realmente condizentes com 

sua prática profissional, não há certo ou errado nestes casos, apenas a sua percepção do seu 

dia-a-dia.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

QUESTIONÁRIO 

Parte I - Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho 

São apresentadas, a seguir, estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho, para 

responder cada item utilize a seguinte escala: 

 

Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

 

Leia atentamente os itens listados e escolha o que melhor representa sua opinião sobre as 

estratégias de aprendizagem que você utiliza no seu trabalho. 

 

Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 

1. Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, 

aplicando novos conhecimentos e habilidades. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

2. Através de análise crítica da execução do meu trabalho, 

tento conhecê-lo melhor. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

3. Busco associar novas informações e conhecimentos às 

minhas atividades de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

4. Busco entender como diferentes partes do meu trabalho 

estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 



84 
 

 

Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 

5. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, 

quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado 

ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

6. Executo minhas atividades repetindo automaticamente 

ações rotineiras de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

7. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do 

meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

8. Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

9. Busco ajuda de meus colegas quando necessito de 

informações mais detalhadas sobre o trabalho 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

10. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar 

informações e conhecimentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

11. Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos 

e normas das organizações concorrentes, aprendo em 

meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

12. Localizando e estudando documentos ou materiais 

importantes sobre um assunto, procuro conhecer melhor 

meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

13. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 

questionamentos às normas e\ou procedimentos 

adotados para sua execução. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

14. Procuro compreender como novos conhecimentos e 

habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

15. Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda em 

manuais técnicos e na legislação vigente. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

16. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 

aprender algo sobre meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

17. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são 

seus objetivos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

18. Consultando catálogos referentes às novas tecnologias e 

procedimentos, junto aos fornecedores ou via Internet, 

busco conhecer melhor meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

19. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 

buscando livros, manuais, apostilas e documentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

20. Procuro compreender o máximo possível de cada uma 

das partes que compõe o meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

21. Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado 

aos resultados obtidos nas diferentes áreas da 

organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

22. Procuro entender como o desempenho das diferentes 

áreas da organização poderia ser melhorado. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

23. Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está 

relacionado ao negócio e estratégia da organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

24. Realizo minhas atividades sem saber para que elas são 

necessárias. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 

25. Tento compreender como os resultados obtidos nas 

diferentes áreas da organização influenciam a execução 

do meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

26. Tento conhecer como as diferentes áreas da organização 

estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

27. Executo meu trabalho no “piloto automático” 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

28. Busco relacionar a execução do meu trabalho aos 

valores adotados na organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

29. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 

prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

30. Visando obter informações mais atualizadas à execução 

do meu trabalho, busco ajuda na Internet. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

 

 

Parte II – Aprendizagem individual 

Refere-se à competência individual, capacidade e motivação para realizar as tarefas 

necessárias, para responder cada item utilize a seguinte escala: 

 

 

Discordo totalmente   ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   Concordo totalmente 

 

 

Os itens a seguir referem-se às suas observações sobre os indivíduos na sua organização, 

quanto à questão da aprendizagem individual. Assinale apenas uma resposta para itens 

apresentados abaixo: 

 

 

Discordo totalmente   ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   Concordo totalmente 

 

Aprendizagem Individual Respostas 

1. 1. Os indivíduos estão atualizados e têm conhecimento sobre 

seu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

2. Os indivíduos estão cientes das questões críticas que 

afetam seu trabalho.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

3. Os indivíduos sentem realização no que fazem. 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

4. Os indivíduos geram muitos insights novos. 

 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Discordo totalmente   ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   Concordo totalmente 

 

Aprendizagem Individual Respostas 

5. Os indivíduos sentem-se seguros em seu trabalho. 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

6. Os indivíduos sentem orgulho por seu trabalho.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

7.  Os indivíduos têm muita disposição no trabalho. 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

8. Os indivíduos são capazes de crescer através de seu 

trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

9.  Os indivíduos têm uma percepção clara de direção em 

seu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

10. Os indivíduos são capazes de abandonar a mentalidade 

tradicional e ver as coisas de forma nova e diferente.   

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

11. Não há muitas coisas novas para aprender no meu 

trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

12. Eu passo grande parte do tempo aprendendo novas 

abordagens no trabalho.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

13. Estou sempre aprendendo algo novo em meu trabalho.  

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

14. Para se tornar um bom funcionário\gestor é importante 

melhorar continuamente as habilidades no trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

15. Para mim é importante aprender com cada uma das 

minhas experiências no trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

16. Cometer erros faz parte do meu processo de 

aprendizagem.  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

17. Aprender como seu um melhor funcionário\gestor é de 

fundamental importância para mim. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

18. Às vezes eu dedico muito esforço para aprender algo 

novo. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

 

Dados demográficos 

Sexo:  (     )   Masculino       (     ) Feminino 

Idade:  

Função:  (     )   Enfermeiro       (     ) Técnico de Enfermagem 

Setor:  

Escolaridade: (      ) Técnico   (     ) Superior     (     ) Pós graduação 

Tempo de empresa:  

Local:  (      ) Pompeia   (     ) Santana     (     ) Ipiranga 

 

Caso queira receber os resultados desta pesquisa, por favor, inclua seu e-mail: 

____________________________________________________________________ 

Muito obrigado. 
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Apêndice B – Questionário – versão final 

 

Prezado Participante, 

Esse questionário tem por objetivo identificar o processo de aprendizagem no trabalho. As 

questões aqui apresentadas não se referem a cursos de formação que vocês eventualmente 

estejam fazendo, mas sim em identificar suas estratégias de aprendizagem informal, que 

ocorre no seu dia a dia de trabalho. 

Os dados serão utilizados como campo na Dissertação de Mestrado, do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da aluna Daniela de Lima Conte. 

As respostas de todas as pessoas serão analisadas de forma agrupada, não sendo possível 

identificar as respostas individuais, além disso, garantimos a confidencialidade total das 

informações aqui expressas. 

Pedimos por gentileza, que as informações aqui prestadas sejam realmente condizentes com 

sua prática profissional, não há certo ou errado nestes casos, apenas a sua percepção do seu 

dia-a-dia.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

QUESTIONÁRIO 

Parte I - Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho 

São apresentadas, a seguir, estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho, para 

responder cada item utilize a seguinte escala: 

 

Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

 

Leia atentamente os itens listados e escolha o que melhor representa sua opinião sobre as 

estratégias de aprendizagem que você utiliza no seu trabalho. 

 

Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 

1. Aprendo a melhorar a qualidade do meu trabalho, 

aplicando novos conhecimentos e habilidades. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

2. Através de análise crítica da execução do meu trabalho,  

tento conhecê-lo melhor. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

3. Busco associar novas informações e conhecimentos às 

minhas atividades de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

4. Busco entender como diferentes partes do meu trabalho 

estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 

5. Consulto meus colegas de trabalho mais experientes, 

quando tenho dúvidas sobre algum assunto relacionado 

ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

6. Executo minhas atividades repetindo automaticamente 

ações rotineiras de trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

7. Testo novos conhecimentos aplicando-os na prática do 

meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

8. Faço meu trabalho sem pensar muito sobre ele. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

9. Busco ajuda de meus colegas quando necessito de 

informações mais detalhadas sobre o trabalho 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

10. Juntamente com meus colegas de trabalho, busco trocar 

informações e conhecimentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

11. Lendo e buscando localizar instruções e artigos técnicos 

e normas das organizações concorrentes, aprendo em 

meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

12. Localizando e estudando documentos ou materiais 

importantes sobre um assunto, procuro conhecer melhor 

meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

13. Meu trabalho é realizado sem que eu faça críticas ou 

questionamentos às normas e\ou procedimentos 

adotados para sua execução. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

14. Para aprender preciso praticar os novos conhecimentos 

adquiridos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

15. Para melhor execução do meu trabalho, busco ajuda em 

manuais técnicos e na legislação vigente. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

16. Peço ajuda aos meus colegas, quando necessito 

aprender algo sobre meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

17. Executo meu trabalho sem saber precisamente quais são 

seus objetivos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

18. Consultando catálogos referentes às novas tecnologias e 

procedimentos, junto aos fornecedores ou via Internet, 

busco conhecer melhor meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

19. Preencho as falhas do meu conhecimento no trabalho 

buscando livros, manuais, apostilas e documentos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

20. Procuro compreender o máximo possível de cada uma 

das partes que compõe o meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

21. Procuro conhecer como o meu trabalho está relacionado 

aos resultados obtidos nas diferentes áreas da 

organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

22. Procuro entender como o desempenho das diferentes 

áreas da organização poderia ser melhorado. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

23. Quando faço o meu trabalho, penso em como ele está 

relacionado ao negócio e estratégia da organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

24. Realizo minhas atividades sem saber para que elas são 

necessárias. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Nunca faço      ①       ②      ③      ④      ⑤      ⑥      ⑦      ⑧      ⑨      ⑩     Sempre faço 

 

Estratégias de aprendizagem utilizadas por você no trabalho Respostas 

25. Tento compreender como os resultados obtidos nas 

diferentes áreas da organização influenciam a execução 

do meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

26. Aplicar os conhecimentos adquiridos é fundamental 

para melhorar minha prática profissional 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

27. Tento conhecer como as diferentes áreas da organização 

estão relacionadas entre si. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

28. Executo meu trabalho no “piloto automático” 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

29. Busco relacionar a execução do meu trabalho aos 

valores adotados na organização. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

30. Busco aprender aplicando novos conhecimentos à 

prática, ao invés de ler ou pedir orientação para outras 

pessoas. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

31. Visando obter informações mais atualizadas à execução 

do meu trabalho, busco ajuda na Internet. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

32. Coloco em prática os conhecimentos adquiridos no 

ambiente de trabalho para melhor meu desempenho  

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

33. Procuro compreender como novos conhecimentos e 

habilidades podem ser integrados ao meu trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

 

Parte II – Aprendizagem individual 

Refere-se à competência individual, capacidade e motivação para realizar as tarefas 

necessárias, para responder cada item utilize a seguinte escala: 

 

 

Discordo totalmente   ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   Concordo totalmente 

 

 

Os itens a seguir referem-se às suas observações sobre os indivíduos na sua organização, 

quanto à questão da aprendizagem individual. Assinale apenas uma resposta para itens 

apresentados abaixo: 

 

 

 

Discordo totalmente   ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   Concordo totalmente 

 

Aprendizagem Individual Respostas 

34. 1. Estou atualizado e tenho conhecimento sobre meu 

trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

2. Estou ciente das questões críticas que afetam seu trabalho.   
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

3. Sinto realização no que faço. 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 
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Discordo totalmente   ①    ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑩   Concordo totalmente 

 

Aprendizagem Individual Respostas 

4. Sinto seguro em meu trabalho. 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

5. Sinto orgulho por meu trabalho.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

6.  Tenho muita disposição no trabalho. 

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

7. Sou capaz de crescer através de meu trabalho.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

8.  Tenho uma percepção clara de direção em meu trabalho.  
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

9. Sou capaz de abandonar a mentalidade tradicional e ver as 

coisas de forma nova e diferente.   

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

10. No meu trabalho frequentemente há novos protocolos a 

serem aprendidos. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

11. Eu sempre estou aprendendo novas coisas com os 

procedimentos padronizados pela empresa. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

12. Eu aprendo com freqüência novas formas de fazer o meu 

trabalho 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

13. Estou sempre aprendendo algo novo em meu trabalho.  

 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

14. Para se tornar um bom funcionário/gestor é importante 

melhorar continuamente as habilidades no trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

15. Para mim é importante aprender com cada uma das 

minhas experiências no trabalho. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

16. Aprender como seu um melhor funcionário/gestor é de 

fundamental importância para mim. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

17. Às vezes eu dedico muito esforço para aprender algo 

novo. 

 
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 

 

Dados demográficos 

Sexo:  (     )   Masculino       (     ) Feminino 

Idade:  

Função:  (     )   Enfermeiro       (     ) Técnico de Enfermagem 

Escolaridade: (      ) Técnico   (     ) Superior     (     ) Pós graduação 

Tempo de empresa:  

Local:  (      ) Pompeia   (     ) Santana     (     ) Ipiranga 
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Anexo A - Carta de aprovação do comitê de ética 

 


