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RESUMO 
 
 
 

O objetivo deste trabalho é estudar os fatores que influenciam a qualidade 
de aprendizagem e a eficácia em grupos. Os grupos de trabalho são aqui 
considerados sistemas sociais complexos e o estudo aqui desenvolvido parte da 
premissa de que é na inter-relação de fatores estruturais, cognitivos e 
interpessoais que se pode explicar a qualidade da aprendizagem e o nível de 
eficácia de um grupo. 

Este trabalho enfatiza a importância de se utilizar raciocínio sistêmico para 
o entendimento de sistemas complexos e constrói um modelo conceitual de 
Dinâmica de Sistemas, partindo de uma ampla revisão da literatura – de  teorias 
de aprendizagem individual, em grupos e organizacional, de teorias da eficácia e 
de teorias sobre grupos –  e de três estudos de caso. Ao final do trabalho, um 
modelo genérico qualitativo é oferecido aos interessados em uma análise 
sistêmica das complexidades que envolvem o processo de aprendizagem e a 
eficácia em grupos de trabalho. 
 
 
Palavras-chave: aprendizagem, aprendizagem em grupo, aprendizagem 
organizacional, dinâmica de grupos, dinâmica de sistemas, eficácia de grupos, 
grupos, líder, liderança, sistemas 
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ABSTRACT 
 
 
 

The objective of this thesis is to study the factors that influence the quality 
of group learning and group effectiveness. This study regards work groups as 
complex social systems and suggests that the explanation of the quality of 
learning and the effectiveness of a group lies in the interrelations of structural, 
cognitive and interpersonal factors.  

This study emphasizes the importance of applying systems thinking to 
understand complex systems and builds a conceptual system dynamics model, 
based on literature review – learning at the individual, group and organizational 
levels, effectiveness, and group dynamics – and on three case studies. At the end 
of the thesis, a generic, qualitative model is offered to whom is interested in a 
systems analysis of the complexities that encompass the learning process and 
effectiveness of work groups.  
 
 
Key words: group learning, organizational learning, groups, group dynamics, 
group effectiveness, leader, leadership, learning, system, system dynamics 
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Capítulo 1 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

Grupos de trabalho têm se transformado em um elemento significativo 

para a sustentação da eficácia organizacional. Para aumentar seu nível de 

desempenho e flexibilidade e diminuir seu tempo de resposta, as organizações 

estão se utilizando, cada vez mais, de grupos de trabalho. Grupos, não somente 

podem apresentar um desempenho maior do que indivíduos, especialmente 

quando o desempenho requer habilidades múltiplas e diferentes experiências, 

mas também representam um meio de dar suporte a mudanças em níveis mais 

amplos, necessárias às organizações (KATZENBACH & SMITH, 1993), 

principalmente para fazer frente à competição global. Os grupos podem resolver 

problemas organizacionais de controle e de coordenação, tomar decisões, e 

conseguir resultados que não poderiam ser obtidos por indivíduos trabalhando 

independentemente (McGREGOR, 1960).  

Essa importância crescente dos grupos de trabalho para as organizações 

demanda que estes sejam mais criativos, inovadores e eficazes. Para atingir tais 

objetivos, os grupos devem aprender e se aperfeiçoar continuamente. A 

aprendizagem permite ao grupo adquirir novas habilidades, melhorar seus 

processos internos, encontrar maneiras novas de trabalhar, aprimorar seus 

processos de tomada de decisão e resolver problemas prontamente. Portanto, o 

processo de aprendizagem é um fator importante para a eficácia dos grupos de 

trabalho, que por sua vez, influenciam o nível geral da eficácia organizacional. 

O presente estudo tem como objetivo explorar e compreender as 

interdependências complexas de fatores que influenciam a qualidade do processo 

de aprendizagem e o nível de eficácia de grupos de trabalho ao longo do tempo. 

Pesquisas sobre eficácia de grupos e sobre aprendizagem em grupos têm 
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enfatizado a importância de fatores estruturais, cognitivos e interpessoais. 

Entretanto, a maioria desses estudos tem enfocado tais fatores isoladamente, sob 

uma perspectiva de relações lineares. Este estudo procura desenvolver um 

modelo dinâmico integrado dos fatores acima mencionados, colocando em relevo 

as inter-relações dinâmicas desses fatores e a maneira como estas influenciam o 

processo de aprendizagem e o nível de eficácia dos grupos. Uma abordagem de 

Dinâmica de Sistemas é aplicada com o objetivo de ajudar a explorar tais 

complexidades e suas estruturas subjacentes, que são dificilmente detectadas 

por modelos mais simples do tipo entrada-processo-saída.  

Este estudo busca, também, investigar as razões pelas quais grupos de 

trabalho apresentam diferentes níveis de aprendizagem e eficácia dentro de uma 

mesma organização. Pressupõe, ainda, que a relação entre a eficácia e a 

ineficácia dos grupos não é simétrica, isto é, grupos que apresentam nível baixo 

de aprendizagem tendem a entrar em um ciclo vicioso de baixa eficácia ou a ficar 

estagnados, incapazes de alterar sua situação sem intervenção adequada. Por 

outro lado, grupos eficazes, que apresentam um nível elevado de aprendizagem, 

são capazes de identificar eventuais fontes de ineficácia, gerenciar limitações e 

resolver problemas surgidos durante a execução de suas tarefas e, assim, 

implementar, em tempo, modificações necessárias a fim de recuperar ou elevar 

seu nível de eficácia.  

Surgem aqui algumas questões relacionadas à qualidade da 

aprendizagem e ao nível de eficácia nos grupos de trabalho. São elas: 

Por que alguns grupos apresentam um nível elevado de aprendizagem e eficácia, 

enquanto outros apresentam um nível baixo de aprendizagem e eficácia? Como o 

estilo de liderança e os comportamentos do líder influenciam o processo de 

aprendizagem e a sustentabilidade do nível de eficácia do grupo? Como se 

caracteriza a atmosfera de grupos de nível elevado de aprendizagem? Como esta 

se diferencia da atmosfera de grupos que apresentam um nível baixo de 

aprendizagem? Essas são algumas das questões que este trabalho se propõe a 

responder. 
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1.1 Abordagem da Pesquisa 

 

 

Este trabalho faz uso de teorias existentes como fundamentação 

necessária, visando integrar teoria e prática, uma lacuna que tem sido discutida 

por muito tempo (PFEFFER, 1993; SUTTON & STAW, 1995; WEICK, 1989). 

Essa abordagem permite que uma série de descobertas passadas possa ser 

integrada dentro de uma estrutura teórica uniforme. Dentro dessa perspectiva, um 

modelo dinâmico é construído com base na revisão da literatura sobre 

aprendizagem, eficácia e dinâmica de grupo, e a partir de três estudos de caso 

desenvolvidos com dados extraídos de um estudo empírico sobre grupos de 

trabalho conduzido por Edmondson (2002).  

A abordagem de Dinâmica de Sistemas é aqui usada para mapear a 

aprendizagem em grupo e para esclarecer as inter-relações complexas e as 

interdependências causais de fatores estruturais, cognitivos e interpessoais que 

influenciam o processo de aprendizagem e a eficácia em nível de grupo. Uma 

perspectiva de Dinâmica de Sistemas pode gerar teorias novas, assim como 

testar teorias anteriormente desenvolvidas. A aplicação de uma perspectiva 

sistêmica em uma teoria existente pode gerar uma compreensão ampliada da 

mesma, assim como produzir novas questões (SASTRY, 1995). Pelo fato de a 

Dinâmica de Sistemas ilustrar as interdependências dos elementos que agem no 

sistema, não há respostas certas ou erradas às questões levantadas, mas sim, 

um entendimento mais aprofundado do fenômeno estudado, podendo levar a 

resultados superiores. 
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1.2 Sumário dos Capítulos 

 

 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão da literatura sobre aprendizagem, 

enfocando aspectos comportamentais e cognitivos. Discute ainda, aprendizagem 

em três níveis de análise e destaca a importância da aprendizagem em grupo 

como fator mediador entre a individual e a organizacional. No Capítulo 3, diversos 

aspectos da dinâmica de grupo são discutidos, como por exemplo: o alinhamento 

de objetivos do indivíduo e do grupo, a estrutura de poder e de influência nos 

grupos, a atmosfera do grupo e o estilo de liderança. Ainda neste capítulo, uma 

modelagem conceitual integrativa é construída com enfoque nos fatores 

estruturais, cognitivos, e interpessoais relevantes ao processo de aprendizagem e 

à eficácia dos grupos de trabalho. O Capítulo 4 sugere seis proposições 

relacionadas à aprendizagem em grupo e introduz a Dinâmica de Sistemas como 

uma ferramenta para explorar as interdependências dos fatores selecionados e 

as estruturas subjacentes que geram dinâmicas ao longo do tempo, afetando a 

qualidade da aprendizagem e o nível de eficácia de grupos nas organizações.  

Três estudos de caso sobre grupos em organizações são apresentados no 

Capítulo 5 através de um enfoque de dinâmica de sistemas, com o objetivo de 

ilustrar as dinâmicas das inter-relações dos fatores que afetam o processo de 

aprendizagem, criando diferenças na relação entre a eficácia e a ineficácia dos 

grupos de trabalho – relação essa definida neste estudo como fenômeno 

assimétrico. No Capítulo 6, um modelo dinâmico integrado é construído passo a 

passo, procurando facilitar a compreensão das inter-relações dos fatores que 

levam à aprendizagem e a eficácia dos grupos nas organizações. Finalmente, o 

Capítulo 7 apresenta as conclusões do presente trabalho, ressalta suas 

contribuições e discute oportunidades para pesquisas futuras. 
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Capítulo 2 

 
 

APRENDIZAGEM EM GRUPO: A 
LIGAÇÃO ENTRE A APRENDIZAGEM 

INDIVIDUAL E A ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 Pesquisadores têm enfatizado o papel da aprendizagem para ajudar as 

organizações a alcançarem níveis de eficácia sustentada (SENGE, et al., 1990), 

pleno desenvolvimento de suas potencialidades e constante inovação (MARSICK, 

DECHANT & KASL, 1993). A qualidade da aprendizagem e a eficácia sustentada 

dos grupos de trabalho – desde os de alto escalão e de gerência aos de 

produção – influenciam de forma agregada a capacidade de aprendizagem de 

uma organização. Grupos de executivos que se engajam em um processo 

contínuo de aprendizagem de qualidade capacitam-se para avaliar mais 

corretamente o contexto no qual a organização está inserida, mantendo-a alerta 

para sobreviver e crescer em ambientes em constante mutação e cada vez mais 

competitivos. No caso de grupos de desenvolvimento de produtos, a 

aprendizagem pode ser traduzida em melhores produtos e soluções mais 

criativas para os clientes. Para grupos de produção, a aprendizagem pode 

significar o aperfeiçoamento dos processos, diminuição do número de erros e  

custos reduzidos.  

Reconhecendo a relevância da aprendizagem em grupo e sua influência 

na eficácia organizacional, o presente trabalho enfoca o grupo como unidade de 

análise da aprendizagem nas organizações.  

Este capítulo fornece uma visão geral sobre a aprendizagem em três 

níveis de análise – individual, em grupo e organizacional, e identifica as formas 

pelas quais a aprendizagem ocorre.  
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2.1 Uma Visão Geral da Aprendizagem 

 

 

O estudo sobre aprendizagem tem sido compartilhado por educadores, 

psicólogos, sociólogos e outros, cada um com interesses e necessidades 

específicas. Esse interesse diverso tem levado ao desenvolvimento de várias 

teorias de aprendizagem, algumas das quais focalizam o aspecto 

comportamental, enquanto outras o aspecto cognitivo da aprendizagem. 

De acordo com a linha comportamental ou behaviorista, o indivíduo é 

movido por motivações – necessidades, desejos e tensões resultantes de alguma 

carência ou da vontade de crescer, que o induzem a se comportar de 

determinada maneira. Tais comportamentos persistem até que as motivações 

originárias sejam satisfeitas ou eliminadas. Por exemplo, a fome é uma motivação 

(necessidade de alimento e de recuperação do bem-estar) que faz com que o 

indivíduo procure alimentos e os ingira até o ponto de se saciar e recuperar seu 

bem estar, eliminando, assim, a motivação inicial. Esse mecanismo se aplica 

também às necessidades mais elevadas de realização pessoal de um indivíduo.  

Dentro da linha de análise da escola behaviorista, os comportamentos dos 

indivíduos podem ser modificados por meio de reforço externo. O reforço pode se 

dar através de uma recompensa ou de uma punição – reforço positivo ou 

negativo, respectivamente. Através do reforço positivo, o indivíduo se sente 

gratificado e tende a repetir o comportamento no futuro. Através do reforço 

negativo, o indivíduo tende a não manifestar tal comportamento em 

circunstâncias similares.  

A abordagem behaviorista da aprendizagem pressupõe que aprender 

consiste na aquisição de um padrão de comportamento para se atingir um 

objetivo ou reduzir uma necessidade (SIMON, 1957). A aprendizagem, na 

abordagem behaviorista, é geralmente entendida como uma ação reflexa ou 

involuntária do indivíduo. Sob essa perspectiva, a aprendizagem é estruturada de 

forma a conduzir os indivíduos por caminhos cujo destino final é a adoção de 

comportamentos desejados por outros indivíduos ou instituições.  
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Para a abordagem cognitivista, por outro lado, um indivíduo não é 

meramente uma propriedade da natureza, uma peça de um jogo; ele contribui 

com algo intrínseco, através de uma atitude ativa (DEWEY, 1926). Aqui a 

capacidade de reflexão-ação do indivíduo assume papel central na análise. A 

aprendizagem resulta da estruturação, integração e processamento de 

informações. O comportamento do indivíduo é uma função contínua do feedback 

informativo de todos os seus sentidos, internos e externos, isto é, uma função “do 

seu campo psicológico total” (MOWRER, 1960). As mudanças na estrutura do 

conhecimento acontecem de acordo com as leis que determinam a padronização 

da percepção. Essas mudanças ocorrem devido à “forças” intrínsecas à estrutura 

cognitiva do indivíduo, que por sua vez, muda também de acordo com suas 

necessidades, suas valências1, valores e esperanças. Uma força psicológica 

correspondente a uma necessidade pode ter dois resultados básicos: (1) pode 

levar o indivíduo a uma “locomoção” no sentido da força, satisfazendo, assim, 

essa necessidade de modo familiar – nesse caso nenhuma aprendizagem nova é 

requerida e a estrutura cognitiva existente é mantida; ou (2) pode levar a uma 

mudança na estrutura cognitiva de modo que a “locomoção” possa ser facilitada, 

e conseqüentemente a necessidade satisfeita (HILGARD, 1956). Sob essa 

abordagem, uma mudança na estrutura cognitiva pode ocorrer quando uma 

experiência é repetida. Porém, é a mudança na estrutura cognitiva e não a 

repetição em si que é essencial à aprendizagem (LEWIN, 1951). Uma proposta 

de aprendizagem seria voltada para o desenvolvimento da inteligência, 

priorizando as atividades do indivíduo inserido em sua situação social.  

O Apêndice A.1 discute mais aprofundadamente as abordagens do estudo 

de aprendizagem. 

 

 

                                                
1 Valência se refere a uma força direta de atração ou de repulsão. As valências de um indivíduo 
mudam com a experiência (Mowrer, 1960). 



 

 

22

2.1.1 Definindo Aprendizagem 

 

 

Alguns pesquisadores definem aprendizagem como um resultado, isto é, 

uma mudança no comportamento como o produto final de algum processo 

(LEVITT & MARCH, 1988). Dewey (1938), Lewin (1951), Kolb (1984) e outros 

consideram aprendizagem um processo pelo qual o comportamento muda em 

conseqüência da experiência. A base do presente estudo é a aprendizagem 

como processo, pois enfoca a perspectiva integrativa que combina experiência, 

cognição e comportamento.  

De acordo com Lewin (1951, p.216), o termo aprendizagem no sentido 

amplo significa “fazer algo melhor do que antes”, e se refere a uma variedade de 

processos em que algum tipo de mudança está envolvida. Dewey (1938) define 

aprendizagem como um processo dialético que integra conceitos e experiências, 

observações e ações. Para Piaget (1970), a aprendizagem ocorre com a 

interação de dois processos contínuos: assimilação e acomodação. A assimilação 

é o processo de usar ou de transformar o ambiente de modo que ele possa ser 

integrado a estruturas cognitivas já existentes, implicando no desenvolvimento 

intelectual do indivíduo. A acomodação é o processo de mudar as estruturas 

cognitivas do indivíduo, o qual se adapta ao ambiente. Ambos os processos são 

usados simultânea e alternadamente durante toda a vida e juntos justificam a 

adaptação.  

Os trabalhos de Lewin, de Dewey e de Piaget constituem a base da teoria 

de aprendizagem experiencial, que focaliza a aprendizagem como um processo 

de reflexão e ação ancoradas na experiência. A partir do trabalho dessa tríade, 

Kolb (1984, p.38) define aprendizagem como “o processo pelo qual o 

conhecimento é criado com a transformação da experiência.” Essa definição, não 

somente enfatiza a aprendizagem como um processo, mas também considera o 

conhecimento como um processo contínuo de transformação, e não como uma 

entidade independente a ser adquirida ou transmitida. Esses aspectos do 
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processo de aprendizagem são captados no Ciclo de Aprendizagem Experiencial 

de Kolb (Esquema 2.1).  

O processo de aprendizagem começa geralmente quando um indivíduo 

realiza uma determinada ação (Experiência Concreta), que funciona como base 

da observação e da reflexão (Observação Reflexiva). Essas observações são 

assimiladas em teorias (Conceitualização Abstrata) e passam a ser utilizadas 

rotineiramente em tomadas de decisão e na solução de problemas. Essas 

experiências servem, então, como base para novas ações e experiências 

(Experimentação Ativa). Como Leavitt e Bahrami (1988, p.47) argumentam, 

“somente quando obtemos informações sobre os efeitos do nosso 

comportamento é que podemos corrigir e ajustar tal comportamento.” 

 

 

Experiência
Concreta

Observação
Reflexiva

Conceitualização
Abstrata

Experimentação
Ativa

 
 

Esquema 2.1: Ciclo de Aprendizagem Experiencial de Kolb 
Fonte: KOLB, 1984. 

 

 

É importante notar que a aprendizagem, como definida aqui, se refere a 

interpretar o modo pelo qual os indivíduos experimentam o mundo. Esse 

processo de interpretação é mediador das ações dos indivíduos e é afetado por 

suas percepções (DIXON, 1994). A aprendizagem é baseada na compreensão 

causal, onde os indivíduos agem, percebem os efeitos de suas ações em si 
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próprios, em outros e no ambiente, e atribuem causalidade com base em 

percepções resultantes de experiências anteriores. Seus Mapas Cognitivos2 

influenciam como os indivíduos percebem uma situação e solucionam problemas. 

Ao mesmo tempo, as interações dos indivíduos com o Ambiente em que estão 

inseridos, e conseqüentemente suas experiências, influenciam seus mapas 

cognitivos. O Esquema 2.2 mostra o relacionamento aqui descrito. 

  

 

 

Experiência
Concreta

Observação
Reflexiva

Conceitualização
Abstrata

Experimentação
Ativa

Mapas
Cognitivos

 
 

 
Esquema 2.2: Ciclo de Aprendizagem Experiencial – 
Modificado para Enfatizar a Cognição e o Ambiente 

 

 

 

Qualquer informação que apresente oposição aos mapas cognitivos 

existentes pode gerar nos indivíduos um sentimento de desconforto ou de 

dissonância3 (DIXON, 1994; FESTINGER, 1957). Em resposta, os indivíduos se 

sentem motivados a reduzir ou eliminar esse sentimento. Porém, para que eles 

                                                
2 Mapa cognitivo é definido por Dixon (1994) como uma rede de estruturas de significados do 
indivíduo que constituem o que ele sabe ou compreende.   
3 A dissonância se refere a uma experiência de desconforto interno, o resultado de algum tipo de 
informação que se opõe aos mapas cognitivos existentes. Quando os indivíduos se tornam 
cientes da dissonância, eles tendem a fazer uma mudança cognitiva ou comportamental a fim de 
reduzir tal dissonância e restaurar a consonância, isto é, a harmonia (FESTINGER, 1957). 

Ambiente 
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implementem novas ações, seus mapas cognitivos devem mudar de alguma 

maneira (DIXON, 1994). Quando cientes de seus próprios processos cognitivos4, 

os indivíduos se tornam dispostos a mudar seus mapas, implementar novas 

ações e aprender.  

 

 

2.1.2 Tipologia da Aprendizagem: Adaptável e Generativa 

 

 A aprendizagem não é um conceito único; engloba diferentes tipos e pode 

ocorrer em diferentes níveis. 

Baseando-se nos trabalhos de Senge (1990) e de Argyris e Schön (1974), 

este estudo categoriza a aprendizagem em dois tipos: adaptável e generativa, e 

em dois níveis: aprendizagem de nível baixo de cognição e aprendizagem de 

nível elevado de cognição.  

A aprendizagem adaptável é aqui interpretada como aquisição de hábitos 

e habilidades, uma forma simples de aprendizagem de mão-única, que é 

meramente a retenção de padrões de resposta para uso subseqüente, em que o 

comportamento não requer nenhuma compreensão de relações causais 

(HEDBERG, 1981). A aprendizagem generativa, por outro lado, requer que o 

indivíduo compreenda as causas subjacentes de suas ações, assim como das 

ações de outros indivíduos, questione suposições, desenvolva novos conceitos, 

atitudes e comportamentos, e mude padrões de julgamento (SENGE, 1990; 

SCHEIN, 1993a).  

Aprendizagem no nível baixo de cognição inclui a aprendizagem que pode 

ser uma repetição de comportamentos passados ou um ajuste daquilo que o 

indivíduo faz, levando a um nível rudimentar de associação de comportamento e 

resultado (FIOL & LYLES, 1985). A repetição de um comportamento ou de um ato 

pode ajudar os indivíduos a se tornarem mais hábeis na execução daquele ato. 

Isso ocorre porque a repetição oferece a oportunidade de se tentar diferentes 
                                                
4 O conhecimento sobre nossos próprios processos cognitivos é considerado por Dixon (1994) 
como meta-cognição, que se refere a comportamentos de aprendizagem ativos, tais como o auto-
questionamento, a busca de informação e o questionamento de inferências. 
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métodos de execução o suficiente para se encontrar um método melhor ou ao 

menos um que funcione (LEAVITT & BAHRAMI, 1988).  

Aprendizagem no nível elevado de cognição engloba o desenvolvimento 

de novos mapas cognitivos em relação a novas ações, o que leva à geração de 

novos conhecimentos.  

Este estudo pressupõe, também, que a atitude do indivíduo em relação à 

aprendizagem pode ser categorizada em proativa e reativa. Leavitt e Bahrami 

(1988, p.55) afirmam que “os indivíduos não aprendem muito apenas pela 

absorção; eles têm que trabalhar na aprendizagem.” A aprendizagem através da 

ação é proativa, onde os aprendizes se transformam em experimentadores, 

tomando iniciativas para explorar seu ambiente. Através da atitude proativa, os 

indivíduos aprendem ao experimentar e ao aplicar conceitos e métodos recém 

adquiridos para solucionar problemas. Se os indivíduos têm uma atitude reativa, 

eles reagirão a estímulos, ou apresentarão comportamentos de acordo com o que 

aconteceu.  

A combinação do tipo, do nível de aprendizagem e da atitude do indivíduo 

leva à seguinte categorização (Esquema 2.3): 
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Esquema 2.3: Categorização da Aprendizagem 

 

 

 

(1) Desenvolvimento de habilidades – representa um tipo operacional de 

aprendizagem; requer prática e pode ser refinado com a detecção e a 

correção de erros. As rotinas também são estabelecidas nesse nível 

(resultado comportamental).  

(2) Formação de hábitos – é a forma mais básica de aprendizagem; origina-

se das reações dos indivíduos às situações, de acordo com recompensas 

e punições (resultado comportamental). 

(3) Geração de conhecimentos e de insights5 – envolve o questionamento 

do papel dos mapas cognitivos, ou das “variáveis dominantes6”, que 

formam a base dos objetivos dos indivíduos e determinam seus 

                                                
5 Este estudo segue a definição para o conhecimento de Ciborra – a capacidade de um indivíduo 
para relacionar estruturas complexas de informação aos novos contextos de ação. Insight é 
definido como a compreensão profunda de uma situação (CIBORRA, 1993), isto é, a percepção 
de relações entre os elementos de uma situação. 
6 O termo “variáveis dominantes” de Argyris se refere às suposições tácitas que formam as 
interpretações dos indivíduos sobre a realidade objetiva e  influenciam suas estratégias de ação 
(ARGYRIS, 1982). 
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comportamentos. Os indivíduos descobrem que a identificação do 

problema é contingente da aprendizagem de novas maneiras de perceber 

e de pensar sobre uma situação, tornando-os capazes, não somente de 

compreender tal situação, mas também de mudá-la. Essa categoria de 

aprendizagem é o que Argyris e Schön (1974) chamam de aprendizagem 

double-loop, que requer a interação entre o aprendiz e o ambiente (nível 

alto de cognição). 

(4) Aprimoramento de técnicas e de rotinas – é responsável por ajustes 

incrementais em face de novas circunstâncias, mantendo os mapas 

cognitivos dos indivíduos praticamente imutáveis; a reflexão é direcionada 

para o aprimoramento de rotinas e técnicas existentes. Os indivíduos 

reagem às mudanças e às situações novas; identificam um problema ou se 

conscientizam da distância entre a situação real e a almejada, e se 

adaptam para resolver o problema ou atingir a situação almejada. Essa 

categoria de aprendizagem é o que Argyris e Schön (1974) chamam de 

aprendizagem single-loop (nível baixo de cognição). 

 

Às vezes os resultados da aprendizagem generativa podem se tornar 

disfuncionais caso gerem o desenvolvimento de superstições, associações ou 

normas de conduta disfuncionais (FIOL & LYLES, 1985). Quando as experiências 

passadas são bem sucedidas, podem criar nos indivíduos uma ausência de 

motivação para a mudança. A resistência à mudança pode ocorrer devido a 

informações que se oponham aos mapas cognitivos ou por causa daquilo que 

Schein (1993a) chama de ansiedade de aprendizagem – um sentimento eventual 

de perda de identidade e de incompetência que pode surgir quando os indivíduos 

admitem algum erro ou tentam mudar. Além disso, ao se depararem com 

situações difíceis, os indivíduos não agem de forma congruente com suas teorias 

incorporadas em relação a opiniões, valores e atitudes, mas sim de acordo com 

suas teorias-em-uso. As teorias-em-uso são aquelas que os indivíduos usam 

para governar suas ações no dia-a-dia, de modo a se protegerem na arena social 
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– um fato do qual a maior parte dos indivíduos não se apercebem (ARGYRIS & 

SCHÖN, 1974).  

Em interações difíceis, os indivíduos tendem a ficar na defensiva, omitir 

seus pensamentos, não questionar outros pontos de vista abertamente e nem 

buscar feedback que confrontem suas ações. Em tais circunstâncias, os 

indivíduos são governados pela necessidade de controlar a situação, manter-se 

racional, mascarar sentimentos negativos e alcançar seus objetivos. Essas 

estratégias de comportamento são definidas como “Modelo I” por Argyris e Schön 

(1974) e geralmente conduzem ao erro, ao raciocínio defensivo, a resultados não 

esperados e à ausência de aprendizagem.  

Argyris e Schön propõem uma estratégia alternativa de ação – o “Modelo 

II” – a fim de evitar as conseqüências não produtivas do Modelo I. As variáveis 

dominantes do Modelo II da teoria-em-uso são: informação válida, escolha livre e 

informada, compromisso interno com a escolha e monitoramento constante da 

execução das ações (ARGYRIS & SCHÖN, 1974). O Modelo II requer 

investigação genuína para que os indivíduos possam confrontar pontos de vista 

conflitantes com os seus pontos de vista ou alterar seus próprios pontos de vista 

a fim de produzir os resultados desejados. Esse modelo enfatiza a construção da 

confiança e o desenvolvimento da capacidade de se expor abertamente em 

relações interpessoais, para que assim opiniões e idéias possam ser 

publicamente testadas e comportamentos de autoproteção neutralizados. 

A aprendizagem generativa de nível alto requer investigação genuína (ver 

Apêndice A.3) para confrontar ou mudar a visão de um problema ou situação; 

requer, ainda, o desenvolvimento de um novo conjunto de conceitos, atitudes e 

comportamentos, e a mudança de padrões de julgamento a fim de produzir ações 

que conduzirão à geração de novos conhecimentos e insights. 
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2.2 Aprendizagem Organizacional 

 

 

“Todas as organizações aprendem, de forma consciente ou não. O 
aprendizado é uma exigência fundamental para sua existência 
sustentada. Algumas empresas estruturam conscientemente a 
aprendizagem organizacional, desenvolvendo as capacidades 
consistentes com seus objetivos; outras não fazem nenhum 
esforço direcionado e adquirem, conseqüentemente, hábitos que 
podem ser contraprodutivos. Mesmo assim, todas as organizações 
aprendem” (KIM, 1993b, p.1, tradução da autora). 
 

 

A capacidade de aprendizagem de uma organização é fonte de vantagem 

competitiva (DE GEUS, 1988). Portanto, assim que o estoque de conhecimento e 

de habilidades existentes em uma organização se torna obsoleto, cresce a 

necessidade de aprendizagem. As organizações têm que antecipar necessidades 

de mercado e adaptar suas atividades de negócio às demandas variáveis de seus 

ambientes político, econômico e tecnológico, assim como cultural e social. 

Nessas circunstâncias, as organizações estão se tornando cada vez mais 

dependentes de sua capacidade de gerar e compartilhar o conhecimento e de 

gerenciar suas interdependências. A aprendizagem de alta qualidade torna as 

organizações mais capazes de resolver problemas e de lidar com os ambientes 

em mudança. Conseqüentemente, torna-se importante compreender como as 

organizações aprendem e identificar quais processos e capacidades são 

necessárias para a aprendizagem organizacional. 

O interesse crescente de pesquisadores e de executivos em relação à  

aprendizagem organizacional tem produzido uma vasta literatura no assunto 

(ROTH & KLEINER, 1996). Argyris e Schön (1974) conceitualizam a 

aprendizagem organizacional como o processo de detectar e corrigir erros. Fiol e 

Lyles (1985, p.811) definem a aprendizagem organizacional como “o 

desenvolvimento de insights, conhecimento e relações entre ações passadas, 

sua eficácia e ações futuras.” Para Levitt e March (1988), a aprendizagem 

organizacional é a codificação de inferências passadas em rotinas que guiam o 
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comportamento. Stata (1989) define a aprendizagem organizacional como o 

processo pelo qual as organizações modificam seu comportamento através do 

compartilhamento do conhecimento, de insights e de modelos mentais existentes 

em seu ambiente.  

Essa gama de definições (Quadro 2.1) se origina de perspectivas teóricas 

distintas, onde algumas buscam explicar os mecanismos através dos quais a 

aprendizagem organizacional ocorre, enquanto outras propõem condições que 

promovem a aprendizagem organizacional e elevam o nível da eficácia na 

organização. Teorias estruturais do comportamento organizacional, como a 

Teoria da Organização do Trabalho (HACKMAN & OLDHAM 1980) e a Teoria da 

Contingência (LAWRENCE & LORSCH, 1967), propõem que um resultado 

desejado, tal como o alto nível de desempenho, é provável de ocorrer quando as 

circunstâncias adequadas são criadas. Os resultados são, então, contingentes da 

estrutura e do contexto de uma organização em um determinado tempo. Por 

outro lado, as teorias cognitivas, como a Teoria da Ação (ARGYRIS, 1982), 

afirmam que as estruturas cognitivas de cada indivíduo influenciam nos 

resultados organizacionais. As organizações, não somente têm sistemas 

cognitivos e memórias, mas também desenvolvem determinados 

comportamentos, normas e valores que são preservados ao longo tempo 

(HEDBERG, 1981). De acordo com Fiol e Lyles (1985), a aprendizagem resulta 

em associações, mapas cognitivos e memórias que são desenvolvidas e 

compartilhadas pelos membros da organização. 
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 Autor Aprendizagem Significado 

Argyris & Schön  
(1978) 

Single-loop  
Double-loop 

Nível baixo de cognição 
Nível elevado de cognição 

Cyert & March  
(1963) 

Adaptação dos objetivos, 
das regras de atenção e 
das regras de busca 

Desenvolvimento comportamental 

Daft & Weick 
(1984) Ação após a interpretação Desenvolvimento comportamental 

Hedberg 
(1981) 

Formação de hábitos 
Descobertas 

Desenvolvimento comportamental 
Desenvolvimento cognitivo 

March & Olsen 
(1975) 

Adaptação racional 
Interpretação 

Desenvolvimento comportamental 
Desenvolvimento cognitivo 

Miles & Randolph 
(1980) 

Aprendizagem reativa 
Aprendizagem proativa 

Desenvolvimento comportamental 
Desenvolvimento cognitivo 

 
Quadro 2.1: Modelos de Aprendizagem Organizacional 

Fonte: Adaptado de FIOL & LYLES, 1985 

 

 

Dentro desse leque teórico, a aprendizagem organizacional tem sido 

geralmente estudada em dois níveis de análise – o individual e o organizacional. 

No nível individual, os pesquisadores apresentam o crescimento e o 

desenvolvimento do indivíduo como a base da aprendizagem organizacional 

(ARGYRIS, 1982; STATA, 1989). No nível organizacional, os pesquisadores 

estudam como as organizações se adaptam ou mudam em função dos mapas 

cognitivos dos indivíduos ou de regras e estruturas da organização (DAFT & 

WEICK, 1984; EDMONDSON, 1999; LEVITT & MARCH, 1988). O Apêndice A.2 

oferece uma categorização dos níveis de análise individual e organizacional.  

A categorização da aprendizagem no nível individual apresentada 

previamente neste capítulo (Esquema 2.3) é também aplicada no nível 

organizacional de análise. A aprendizagem generativa de nível baixo (ou know-
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how) envolve o aprimoramento de técnicas e rotinas e pode ser caracterizada 

pelo aperfeiçoamento de processos ou pela melhoria de características de 

produtos existentes (MOINGEON & EDMONDSON, 1996). A aprendizagem 

generativa de nível alto (ou know-why) envolve o questionamento de contextos e 

sistemas, podendo ser caracterizada pela aplicação de ferramentas de 

diagnóstico, tais como a compreensão de novas necessidades dos clientes ou o 

planejamento de uma estratégia corporativa inovadora (MOINGEON & 

EDMONDSON, 1996). Esse é o tipo de aprendizagem que  facilita as iniciativas 

de mudança.   

 

 

2.2.1 Ligando a Aprendizagem Individual à Aprendizagem Organizacional 

 

 

Embora a aprendizagem individual seja importante para as organizações, 

a aprendizagem organizacional não é meramente o resultado cumulativo da 

aprendizagem de seus membros (HEDBERG, 1981). Além disso, a aprendizagem 

individual, até certo ponto, pode ser irrelevante para o nível organizacional 

(SENGE, 1990). Quando os indivíduos aprendem e por diversas razões não 

compartilham seus conhecimentos ou insights, sua contribuição potencial para a 

organização permanece latente e, portanto, seus conhecimentos não são 

difundidos na organização. Porém, quando um grupo de trabalho aprende, a 

probabilidade de a aprendizagem organizacional ocorrer é muito maior, pois 

novas idéias são colocadas em prática e conhecimentos e processos 

desenvolvidos podem se difundir mais rapidamente pela organização (SENGE, 

1990; WATKINS & MARSICK, 1993). Os grupos funcionam, também, como meios 

para confrontar idéias, que de outra maneira poderiam ficar latentes nas mentes 

dos indivíduos.  

Grupos de trabalho estão se tornando a principal unidade de 

aprendizagem nas organizações modernas (CROSSAN, LANE & WHITE, 1999; 

EDMONDSON, 1999, 2002; HUBER, 1991; NONAKA & TAKEUCHI, 1995; 
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SENGE, 1990). A premissa central da pesquisa ao nível de grupo é que as 

organizações aprendem com as ações e as interações que ocorrem entre os 

indivíduos, que são tipicamente membros de grupos menores (EDMONDSON, 

2002). Essa perspectiva em relação à aprendizagem organizacional enfatiza as 

interações dos indivíduos e destaca percepções e comportamentos interpessoais, 

que podem promover ou prejudicar o processo de geração de conhecimento. O 

grupo, como unidade de análise de aprendizagem organizacional, facilita a 

avaliação do impacto de fatores individuais, tais como cognição e 

comportamento, no nível de eficácia das organizações e em sua capacidade de 

responder adequadamente a mudanças de cenário (Esquema 2.4).  

A análise no nível de grupo é útil na investigação das razões pelas quais 

variações significativas na aprendizagem ocorrem em uma organização. 

Edmondson (2002) afirma que nem a investigação de aprendizagem individual, 

nem a aprendizagem organizacional por si só conseguem prever tais variações. 

Ao estudar organizações, os pesquisadores lidam com um conjunto muito 

complexo de relações interpessoais que interferem na aprendizagem 

organizacional. A análise do processo de aprendizagem em grupo auxilia a 

organização de problemas potenciais, devido ao elevado nível de complexidade 

existente em uma organização, enfocando padrões de interação entre indivíduos 

e grupos, e interpretando esses padrões como sistemas em si mesmos 

(McGRATH, 1986).  

 

 

 

 
Esquema 2.4: Aprendizagem em Grupo como Facilitador no 

Processo de Aprendizagem Individual e Organizacional 

Aprendizagem 
em Grupo 

Aprendizagem 
Individual 

Aprendizagem 
Organizacional 
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2.3 Aprendizagem em Grupo 

 

 

O conceito de grupo reforça a idéia de interação, de interdependência, de 

um passado comum e de um  futuro antecipado (McGRATH, 1984). Cohen e 

Bailey definem grupo como: 

  
“Um conjunto de indivíduos que são interdependentes em suas 
tarefas, que compartilham a responsabilidade pelos resultados, 
que se consideram e são considerados uma entidade social única 
que pertence a um sistema social maior (por exemplo, uma 
unidade de negócio ou uma corporação), e que gerenciam suas 
relações dentro dos limites organizacionais” (COHEN & BAILEY, 
1997, p.241, tradução da autora).  
 

 

Os grupos servem vários propósitos simultaneamente, tanto para a 

organização quanto para o indivíduo. Nadler, Hackman e Lawler (1979) oferecem 

um conjunto de funções desempenhadas pelos grupos nas organizações, 

resumidas no Quadro 2.2. 
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Para a organização, os grupos Para o indivíduo, os grupos 

 
• executam tarefas que não 

poderiam ser feitas por indivíduos 
trabalhando sozinhos. 
 

• fornecem uma multiplicidade de 
talentos e habilidades para serem 
utilizados em tarefas distintas. 

 
• são fontes de recursos para 

avaliação e solução de problemas,  
de tomada de decisão e de 
implementação de ações 
corretivas.  

 
• oferecem meios eficientes para o 

controle organizacional e do 
comportamento individual. 

 
• facilitam mudanças nas políticas e 

procedimentos organizacionais. 
 

• aumentam a estabilidade 
organizacional, transmitindo aos 
novos membros os valores e 
normas da organização. 

 

 
• ajudam no processo de 

aprendizagem sobre a organização 
e seu ambiente. 

 
• são um instrumento de 

conscientização das 
potencialidades e limitações dos 
indivíduos. 

 
• oferecem condições para o 

aprendizado de novas habilidades 
e adoção de novos 
comportamentos.  

 
• permitem a obtenção de certas 

recompensas desejadas e que não 
estariam disponíveis para o 
indivíduo isolado. 

 
• representam fontes de satisfação 

de necessidades tais como a de 
reconhecimento, de pertencer a,  
de ter um ponto de referência. 

 

Quadro 2.2: Funções dos Grupos nas Organizações 
Fonte: Adaptado de NADLER, HACKMAN & LAWLER, 1979 

 
 
 
 

 

 A crescente importância dos grupos de trabalho para as organizações 

requer que os mesmos se tornem mais eficazes, participativos e orientados para 

a aprendizagem. Ancona e seus colegas (1996) referem-se à aprendizagem em 

grupo como a habilidade do grupo de sobreviver, aperfeiçoar-se e adaptar-se às 

situações em constante mudança. A aprendizagem permite que um grupo 

descubra abordagens inovadoras para solucionar problemas, desenvolva novas 

habilidades, torne-se mais eficaz com o passar do tempo, e seja capaz de mudar 
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normas e procedimentos em resposta a novas circunstâncias externas (ANCONA 

et al., 1996). Senge (1990, p.236) define a aprendizagem em grupo como “o 

processo de alinhamento e de desenvolvimento da capacidade de um grupo de 

criar os resultados que seus membros realmente desejam.” Sob esses aspectos, 

a aprendizagem em grupo apresenta três dimensões críticas: (1) pensar 

aprofundadamente sobre assuntos complexos; (2) agir de forma inovadora e 

coordenada, baseada na confiança mútua, em que os membros do grupo 

respeitam as opiniões uns dos outros e complementam suas habilidades; e (3) 

difundir técnicas de aprendizagem para outros grupos da organização (SENGE, 

1990). Edmondson (1999) considera a aprendizagem em grupo como um 

processo contínuo de reflexão e ação, caracterizado pelas seguintes atividades: 

discussão de erros ou resultados inesperados, busca constante de feedback, e 

teste de novas idéias.  

Este estudo define a aprendizagem em grupo como um processo contínuo 

de reflexão e ação baseadas na compreensão compartilhada e ancoradas na 

experiência conjunta, tendo como resultado a geração de novos conhecimentos e 

de insights. Coletivamente, os membros do grupo refletem sobre os resultados de 

suas ações (Experiência Conjunta) através da Conversação Reflexiva baseada 

no diálogo e na discussão produtiva (Esquema 2.5). A qualidade da reflexão dos 

membros sobre os resultados de suas ações dependerá dos Mapas Cognitivos 

Coletivos do grupo, incluindo sua base de conhecimento e seus modelos 

mentais7.  A partir da reflexão, os membros do grupo desenvolvem em conjunto 

um Plano de Ação que os orienta nas tomadas de decisão e na solução de 

problemas (Implementação da Ação). Os resultados de suas ações servem como 

base para futuras experimentações, completando o ciclo de aprendizagem em 

grupo.  

 

 

 

                                                
7 Modelos mentais são os filtros perceptivos através dos quais os indivíduos dão sentido ao 
mundo e que guiam suas ações e comportamentos (ARGYRIS & SCHÖN, 1974: SENGE, 1990). 
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Experiência
Conjunta

Conversação
Reflexiva

Plano de Ação

Implementação
da Ação

Mapas Cognitivos
Coletivos

 

 
Esquema 2.5: Ciclo de Aprendizagem em Grupo 

 

 

A interação, a reflexão e as ações de um grupo ocorrem em um Ambiente 

que inclui aspectos estruturais e sociais, que por sua vez, podem afetar os mapas 

cognitivos dos membros do grupo e fazer diferença na forma como esses se 

comportam. Para passarmos da aprendizagem individual para a aprendizagem 

em grupo, torna-se necessário que os mapas cognitivos individuais sejam 

integrados em mapas cognitivos coletivos (DIXON, 1994). Esses mapas coletivos 

orientam o modo como os membros do grupo pensam, definem sua realidade, e 

solucionam problemas coletivamente (CIBORRA, 1993).  

 Nem todas as partes dos mapas cognitivos individuais estão disponíveis 

para o grupo. Dixon (1994) classifica aquelas partes dos mapas cognitivos que os 

indivíduos não compartilham com outros de “estruturas particulares de 

significado”, que podem ser tácitas ou explícitas. Aquelas partes que o indivíduo 

está disposto a compartilhar com os outros membros do grupo são consideradas 

“estruturas acessíveis de significado.” As fronteiras entre as estruturas 

particulares e as acessíveis são graduais e flexíveis. Os indivíduos podem estar 

dispostos a compartilhar suas estruturas de significado em algumas 

Ambiente 
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circunstâncias, mas não em outras. Portanto, algumas estruturas de significado 

podem ser às vezes particulares e às vezes acessíveis.  

 Por motivo de simplificação, este estudo se refere ao conjunto de 

estruturas de significados que os membros de um grupo compartilham de mapa 

cognitivo coletivo.    

 

 

Integração dos mapas cognitivos 

 

Para que a integração dos mapas cognitivos aconteça é necessário que os 

membros do grupo tenham uma compreensão compartilhada da situação em que 

se encontram (CROSSAN, LANE & WHITE, 1999), a qual é uma função da 

capacidade de interpretação dos membros do grupo (Esquema 2.6). Para isso, os 

membros devem ter boa capacidade de comunicação, a fim de articular idéias e 

conceitos e expô-los aberta e claramente. O grupo pode atingir tal ponto através 

do exercício constante da arte do diálogo e da discussão, duas práticas 

complementares. A finalidade do diálogo é de oferecer aos membros do grupo 

oportunidades para a geração ampliada de insights, raramente conseguidos 

individualmente. O diálogo é caracterizado pela exploração criativa de assuntos 

complexos, onde os membros do grupo são capazes de suspender 

temporariamente suas convicções para ouvirem com atenção as contribuições 

apresentadas por outros membros do grupo. Em contraste, no processo de 

discussão, diferentes opiniões são apresentadas e defendidas em busca do 

melhor suporte para as decisões do grupo (SENGE, 1990). O Apêndice A.3 

discute, com mais detalhes, as práticas do diálogo e da discussão. 

Uma linguagem comum também tem um papel importante em permitir que 

indivíduos compartilhem seus mapas cognitivos. A linguagem comum facilita o 

processo de aprendizagem e preserva aquilo que já foi aprendido (CROSSAN, 

LANE & WHITE, 1999). O processo de interpretação transforma dados, 

informações e eventos em compreensão compartilhada, levando à construção de 

mapas cognitivos coletivos (DAFT & WEICK, 1984). 
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Esquema 2.6: O Processo de Integração dos Mapas Cognitivos de um Grupo 

 

 

 

Limitações no ciclo de aprendizagem 

 

Para que a aprendizagem em grupo ocorra, é necessário que exista um 

ciclo completo de reflexão e ação, onde cada ação adiciona algum tipo de 

informação e fortalece ou enfraquece as ligações entre a ação e a reflexão. 

Dessa maneira, os insights são gerados e assimilados por mapas cognitivos 

coletivos aperfeiçoados, decisões são tomadas e novas ações implementadas, e 

os resultados são, então, analisados em busca de novos insights. Entretanto, 

esses ciclos podem ser freqüentemente interrompidos ou perturbados. O ciclo 

“ideal” de aprendizagem em grupo não ocorre facilmente nas organizações 

devido a limitações que agem em cada ponto do ciclo (ISAACS & SENGE, 1994) 

– Esquema 2.7. 

Ciclos incompletos podem ocorrer quando um grupo não reflete sobre suas 

próprias ações, ou quando os membros do grupo refletem, mas não implementam 

as ações necessárias resultantes do processo de reflexão. Nas organizações, 

Capacidade de 
Interpretação 

Dados /  
Informações 

Compreensão 
Compartilhada 

Mapas Cognitivos
Coletivos 

Diálogo e Discussão 
Linguagem Comum 
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geralmente, os indivíduos têm dificuldade em conectar suas ações às reações do 

ambiente e de outros indivíduos, o que os leva a desenvolver modelos mentais e 

formar opiniões individuais sobre as relações de causa e efeito (HEDBERG, 

1981). Idéias e opiniões que se opõem aos mapas cognitivos coletivos existentes 

são dificilmente aceitas ou discutidas abertamente no grupo, impedindo o 

desenvolvimento de uma conversação reflexiva produtiva. Outro aspecto que 

promove ciclos incompletos é a existência de um intervalo de tempo (delay) muito 

grande entre o momento em que uma ação é implementada e o momento em que 

o efeito de seu impacto é claramente percebido pelo grupo. Delays adicionais 

entre o tempo de implementação de uma ação e os resultados percebidos 

decorrentes daquela ação podem surgir devido ao tempo necessário para a 

coleta de dados relevantes para avaliar a situação e para a sua interpretação 

adequada.  
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Esquema 2.7: Limitações no Ciclo de Aprendizagem em Grupo 

 

Ambiente 



 

 

42

Nos casos de ciclos incompletos, torna-se improvável que o grupo gere 

novos conhecimentos ou desenvolva novas formas ou processos de trabalho que 

poderiam ajudar a organização a se tornar mais competitiva em um ambiente 

incerto ou em constante mutação. Portanto, os ciclos incompletos de 

aprendizagem produzem sérias implicações para o nível de eficácia dos grupos e 

das organizações. A qualidade da reflexão coletiva diminui e a capacidade de se 

tomar decisões sólidas e implementar ações pertinentes no momento adequado 

pode ser comprometida pelos processos interpessoais que ocorrem dentro do 

contexto dos grupos de trabalho (EDMONDSON, 2002). Nessas circunstâncias, a 

aprendizagem generativa não ocorre e a capacidade do grupo de adquirir novas  

habilidades e de inovar é prejudicada. 
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Capítulo 3 
 
 

DINÂMICA DE GRUPO E 
APRENDIZAGEM EM GRUPO 

 
 

 

O capítulo anterior ofereceu uma visão geral do processo de 

aprendizagem no nível individual, de grupo e organizacional e destacou a 

importância da aprendizagem em grupo para a eficácia organizacional. Este 

capítulo apresenta tópicos específicos de dinâmica de grupo, tais como o 

alinhamento de objetivos do grupo com objetivos individuais de seus membros, o 

papel da estrutura de poder e influência existente nos grupos, e o estilo de 

liderança – elementos importantes nos processos internos dos grupos de 

trabalho. Baseada em uma revisão da teoria, uma modelagem conceitual 

integrativa é proposta, visando captar as inter-relações de fatores estruturais, 

cognitivos e comportamentais, em contextos interpessoais* que influenciam a 

qualidade do processo de aprendizagem e o nível de eficácia dos grupos de 

trabalho.  

 

3.1 Dinâmica de Grupo 

 

O campo da dinâmica de grupo8 tem se dedicado ao avanço do 

conhecimento sobre a natureza dos grupos, as leis de seu desenvolvimento, suas 

inter-relações com outros indivíduos, com outros grupos e com a organização. 

Uma melhor compreensão da natureza das relações dos indivíduos com os 

grupos permite a formação de grupos mais capacitados para atingir seus 
                                                
* Nota: Daqui para frente os fatores comportamentais em contextos interpessoais serão referidos 
neste trabalho como fatores interpessoais. 
8 No final da década de 30 e na década de 40, considerada a Era de Ouro das Relações 
Humanas nos Estados Unidos, contemporânea da 2ª Guerra Mundial, surgiram Centros de 
Pesquisas de Dinâmica de Grupo, onde grupos multidisciplinares de profissionais de áreas 
diversas do conhecimento, como a Antropologia, Sociologia, Psicologia e Estatística, trabalhando 
em conjunto, publicaram a maioria dos  trabalhos clássicos da literatura sobre grupos. 



 

 

44

objetivos legítimos, aprimorar as organizações e enriquecer os recursos pessoais 

de seus membros (CARTWRIGHT & ZANDER, 1968). 

 

 

3.1.1 As Inter-relações entre o Indivíduo e o Grupo  

 

 

É extensamente reconhecido que um grupo é diferente da soma de seus 

membros. Um grupo tem estrutura própria, objetivos e relações com seus 

membros e com outros grupos. A essência de um grupo não é a similaridade ou a 

diferença entre seus membros, mas a interdependência entre eles (McGRATH, 

1984). Conseqüentemente, um grupo pode ser caracterizado como “um todo 

dinâmico”, no qual uma mudança no estado de uma das subpartes levará a uma 

mudança no estado de outras subpartes (LEWIN, 1948). O grau de 

interdependência entre as partes ou entre os membros de um grupo depende do 

tamanho, da estrutura e das relações interpessoais do grupo, entre outros 

fatores.  

Ao considerarmos um indivíduo e um grupo, podemos verificar que 

existem diversas relações possíveis entre eles. O indivíduo pode ser membro de 

um grupo porque esse oferece algo que ele valoriza e se identifica ou porque o 

grupo é um meio para o indivíduo atingir objetivos profissionais, políticos, sociais 

ou culturais.  

 Lewin (1948) afirma que um grupo tem significados distintos para um 

indivíduo: 

 

(1) O grupo como a base em que um indivíduo se apóia. A solidez dessa 

base (ou a coesão do grupo) e o sentido de segurança que um grupo 

oferece ao indivíduo influenciam seu sentimento de pertencer, de ser parte 

de um sistema maior, seu ritmo e determinação ao agir ou proceder, sua 

prontidão para reagir ou sucumbir a idéias e ações de outros membros do 
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grupo, assim como outras características importantes do comportamento 

do indivíduo.  

(2) O grupo como um meio. Indivíduos usam a relação com o grupo como 

um meio de realizar seus objetivos físicos e sociais, assim como um 

veículo para adquirir prestígio.  

(3) O indivíduo como uma parte de um grupo. Mudanças na situação de 

um grupo ao qual um indivíduo pertence podem também causar mudanças 

na situação desse indivíduo. Por exemplo, a ascensão ou o declínio de um 

grupo pode acarretar uma ascensão ou um declínio na posição do 

indivíduo – profissional, social, política, cultural.  

(4) O grupo como um espaço vital. Finalmente, o grupo é para o indivíduo 

uma parte do espaço de vida por onde ele se movimenta. Alcançar ou 

manter um determinado status dentro desse grupo é um dos objetivos 

vitais do indivíduo.  

 

A adaptação do indivíduo ao grupo é influenciada pelo espaço de 

movimento livre que ele tem dentro do grupo para perseguir seus objetivos e para 

satisfazer suas necessidades individuais. Se o indivíduo for muito dependente do 

grupo, ele poderá ser infeliz. Por outro lado, se houver muita independência do 

indivíduo em relação ao grupo, ele poderá ficar frustrado, trazendo 

conseqüências negativas a ele e ao grupo (LEWIN, 1948). Caso o fato de 

pertencer a um determinado grupo mais prejudique do que ajude o indivíduo a 

atingir seus objetivos, um conflito poderá surgir. Assim, as necessidades dos 

membros e do grupo, bem como os objetivos de ambos devem estar alinhados.  
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3.1.2 Alinhando os Objetivos do Indivíduo e do Grupo 

 

 

O objetivo do indivíduo geralmente inclui suas necessidades e desejos, e 

suas expectativas em relação ao futuro. O nível de aspiração de um indivíduo ou 

o patamar onde ele estabelece seus objetivos é geralmente determinado por seus 

valores em relação ao sucesso e ao fracasso, e por um sentido variável de 

realismo em relação à probabilidade de atingí-los (LEWIN, 1948). Depois que 

determinados objetivos são alcançados com sucesso, um indivíduo tende a 

estabelecer novos objetivos em um patamar mais elevado; após um fracasso, seu 

nível de aspiração é geralmente rebaixado. O nível de aspiração varia de 

indivíduo para indivíduo e de grupo para grupo e é influenciado pela perspectiva 

temporal do indivíduo ou do grupo – seu passado, presente e futuro. Alguns não 

diminuem seu nível de aspiração, apesar de não terem alcançado seus objetivos 

no passado, podendo, então, perder a perspectiva da situação em que se 

encontram (LEWIN, 1948). Em sociedades altamente competitivas, há uma 

tendência de se estabelecer o nível de aspiração em patamares muito elevados. 

Numa situação “ideal”, os objetivos de um indivíduo deveriam ser estabelecidos 

em um nível elevado o suficiente para mantê-lo motivado e capaz de realizar com 

sucesso seus objetivos e, assim, traçar um plano de ação subseqüente, 

procurando alcançar novos objetivos (LIZEO, 2000).  

Ao se estabelecer os objetivos de um grupo é importante considerar as 

aspirações individuais de seus membros. Com a participação dos membros no 

processo de estabelecimento dos objetivos do grupo, torna-se mais fácil alinhar 

os objetivos individuais com os do grupo como um todo (ANCONA et al., 1996). 

Além disso, o estabelecimento dos objetivos em patamares adequados, com 

perspectiva do que é possível ser realizado, contribui para manter o moral dos 

membros do grupo consistentemente elevado. 
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3.1.3 O Poder e a Influência nos Grupos 

 

 

Para se entender o funcionamento dos grupos é necessário compreender 

a natureza da influência social. Cartwright e Zander (1968) enfatizam a 

importância de se compreender o “contexto” de influência e poder existentes na 

estrutura do grupo. A influência social nos grupos ocorre sempre que o líder, ou 

um outro membro do grupo, de forma ostensiva ou sutil, tenta modificar as 

opiniões ou atitudes de outros membros, o curso de ação perseguido pelo grupo, 

ou a forma de realização de suas atividades.  

Um indivíduo pode influenciar outro em termos de autoridade e poder, 

onde a autoridade pode ser compreendida como a capacidade de influência 

baseada no “direito” decorrente da posição do indivíduo na estrutura social. O 

poder, por outro lado, é a capacidade real de controlar, podendo ou não ser um 

direito adquirido em função da posição social ou hierárquica (BENNIS et al., 

1968). Um indivíduo que dispõe de fontes de poder tem a capacidade de agir de 

forma a influenciar aqueles indivíduos que valorizam tais fontes. As fontes de 

poder interpessoal incluem o “prestígio” de quem detém o poder, o seu acesso à 

informação de qualidade, o domínio de um conjunto de capacidades e sua 

habilidade de satisfazer as “necessidades do ego” de outros indivíduos, como o 

reconhecimento pessoal, a afetividade, o respeito e o sentido de realização 

pessoal (CARTWRIGHT & ZANDER, 1968). A reação de um membro do grupo a 

uma tentativa de influência dependerá basicamente de sua visão das 

conseqüências que possa vir a enfrentar, aceitando ou rejeitando essa tentativa. 

A motivação de um indivíduo para aceitar uma mudança como resultado de uma 

influência inclui o desejo de ser recompensado ou reconhecido, ou de evitar uma 

punição (CARTWRIGHT & ZANDER, 1968) e o desejo de estabelecer ou manter 

um relacionamento (KELMAN, 1958). 

Além de produzir mudanças imediatas, a influência pode gerar um número 

de efeitos secundários, levando à conformidade forçada ao invés do 

comprometimento (RAVEN & RUBIN, 1976). Os efeitos secundários incluem (1) a 
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aquisição de novas percepções do ambiente e do indivíduo que exerce a 

influência ou o poder, e (2) uma tendência do indivíduo influenciado a reduzir a 

dissonância, isto é, diminuir a inconsistência entre seu comportamento e sua 

opinião ou atitude. Uma tentativa de influência pode não resultar nos efeitos 

pretendidos (ARGYRIS, 1983) ou pode produzir oposição e resistência.  

Compreender a dinâmica da influência nos grupos é importante porque 

uma alternância contínua no processo de influência ocorre internamente nos 

grupos. Através desse processo os membros do grupo mudam suas idéias e 

adotam novas atitudes em relação a si mesmos, aos outros e ao ambiente 

(RAVEN & RUBIN, 1976). A forma pela qual os líderes e os membros do grupo 

exercem influência depende, não somente das fontes de poder disponíveis a 

elas, mas também da natureza e da estrutura do grupo. O processo de influência 

está relacionado aos níveis de interdependência e de comunicação, e aos papéis 

representados pelos membros do grupo. Um alto nível de interdependência dos 

membros e boa comunicação entre eles contribuem para um aumento da coesão 

do grupo, fornecendo-lhes maior satisfação e elevado moral, e assim reforçando 

o exercício de influência recíproca dos membros do grupo.  

 

 

3.1.4 A Atmosfera do Grupo e o Estilo de Liderança 

 

 

A atmosfera de um grupo ajuda a determinar seus processos internos e 

influencia a capacidade do grupo de sobreviver e adaptar-se ao ambiente externo 

(SCHEIN, 1999). A atmosfera do grupo é algo intangível, algo que é uma 

propriedade da situação social como um todo (LEWIN, 1948). McGregor (1960) 

destaca alguns pontos que diferenciam a atmosfera de grupos eficazes daquela 

de grupos ineficazes. A atmosfera de um grupo eficaz tende a ser informal e 

confortável, e nela há muita discussão pertinente às tarefas e praticamente todos 

contribuem com opiniões e idéias. Os membros ouvem uns aos outros, mesmo 

quando há discordância, e o diálogo e a discussão são francos, construtivos e 
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freqüentes. Geralmente, o líder e os membros do grupo contribuem com suas 

experiências e conhecimento. O grupo é consciente de seu funcionamento e seu 

objetivo é bem compreendido e compartilhado por todos os membros.  

Por outro lado, a atmosfera de um grupo com nível baixo de eficácia 

geralmente reflete níveis de tensão, apatia ou aborrecimento. Em geral, os 

objetivos do grupo e a prioridade das tarefas não são claramente definidos nem 

bem compreendidos por todos. Alguns membros tendem a dominar as 

discussões e os assuntos de interesse do grupo enquanto o restante do grupo se 

envolve apenas parcialmente nas atividades do grupo. Os indivíduos pouco 

escutam uns aos outros e as raras novas idéias surgidas têm poucas 

conseqüências práticas. 

A forma como o líder exerce sua influência e suas atitudes para com os 

membros revelam a atmosfera do grupo (McGREGOR, 1960). A atmosfera de um 

grupo é relativamente independente dos padrões de desempenho que o líder 

exige, embora dependa do relacionamento entre ele e os membros do grupo.  

Um estudo clássico de Lewin, White e Lippitt (1939) sobre estruturas de 

grupos classifica estilos de liderança em democrático, autocrático e laissez-faire, 

e mostra as respectivas conseqüências de tais estilos na atmosfera do grupo. Um 

líder democrático, por exemplo, exerce sua liderança delegando certos níveis de 

decisão aos membros do grupo (autonomia), e evita comandos diretos 

freqüentes. Um líder autocrático, por outro lado, exerce um estilo de liderança 

centralizador por meio de ordens diretas relacionadas à realização das tarefas. 

Um líder que exerce um estilo de liderança passivo, também conhecido como 

laissez-faire, raramente influencia a maneira como as tarefas são executadas ou 

sugere formas alternativas de trabalho aos membros do grupo.  

O estudo desses autores demonstrou que na estrutura democrática os 

membros do grupo foram estimulados a contribuir na determinação de objetivos e 

no estabelecimento de normas de conduta. Por conseqüência, os membros 

atuantes nesse tipo de estrutura apresentavam uma atitude voltada para o 

coletivo, resultando em maior interdependência e coesão. Por outro lado, na 

estrutura autocrática, a organização do trabalho, os objetivos do grupo e as 
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normas que regem o comportamento do grupo foram decididas pelo líder.  Nesse 

caso, os objetivos dos indivíduos foram ignorados e suas ações como membros 

do grupo foram induzidas pelo líder.  

O mesmo estudo mostrou diferenças com respeito à perspectiva temporal 

das três estruturas que afetam as ações, emoções e o moral do grupo. Os 

membros do grupo de estrutura democrática que participaram do estabelecimento 

dos objetivos do grupo, sabiam claramente sua posição dentro do grupo, suas 

tarefas no curto prazo, assim como as tarefas subseqüentes a serem realizadas, 

e tinham relativa autonomia para implementar novas ações e ações corretivas, 

caso necessário. O moral do grupo era sustentado em um nível alto. Por outro 

lado, os membros do grupo de estrutura autocrática, embora cientes dos 

objetivos de longo prazo, eram colocados numa posição de dependência do líder 

para que pudessem completar suas tarefas imediatas. O moral nesta estrutura de 

grupo tendia a cair quando o líder se ausentava, pois neste caso é o líder quem 

mantém o indivíduo trabalhando e quem determina o moral do grupo (Lewin, 

1948). Os membros do grupo de estrutura laissez-faire apresentavam 

planejamento esporádico quanto às tarefas ou apresentavam projetos individuais 

de longo prazo. O moral no grupo era muito baixo quando comparado ao dos 

outros dois grupos. Essas situações indicam a importância da perspectiva 

temporal, objetivos claros e tarefas de curto e longo prazo bem definidas para o 

moral do grupo (Lewin, 1948).  

O Quadro 3.1 ilustra a estrutura de grupos de acordo com a categorização 

de Lewin, White e Lippitt.   
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Democrático Autocrático Laissez-faire 

 
1. A formulação das 

regras e das normas do 
grupo têm participação 
dos membros do grupo, 
inclusive do líder 

 
2. Cada membro tem 

conhecimento de suas 
tarefas e dos objetivos 
do grupo. A decisão 
final sobre qual 
alternativa seguir leva 
em conta as 
contribuições dos 
membros do grupo. O 
líder também 
desempenha o papel de 
coach. 

 
3. Há flexibilidade na 

escolha das tarefas e 
na seleção de colegas 
para a execução das 
mesmas. 

 
4. O líder participa das 

discussões do grupo de 
forma proativa; elogia e 
faz críticas objetivas e 
construtivas (feedback 
construtivo). 

 

 
1. As regras do grupo e 

as normas são 
determinadas pelo 
líder do grupo. 

 
 
2. A forma de execução 

e as etapas a seguir 
são determinadas 
gradualmente pelo 
líder, tornando 
obscuras a prioridade 
das tarefas.  

 
 
 
 
 
 
3. O líder determina, 

geralmente de forma 
autocrática, o que 
cada membro fará e 
com quem trabalhará. 

 
4. O líder geralmente 

critica e elogia 
atividades individuais 
sem dar razões 
objetivas, e raramente 
mantém participação 
ativa no grupo.  

 

 
1. O grupo toma suas 

decisões, e conta 
com a mínima 
participação do líder.

 
 
2. O líder fornece 

informação quando 
solicitado. 
Geralmente, não 
toma parte em 
nenhuma outra 
discussão referente 
ao trabalho. 

 
 
 
 
 
3. O líder não participa 

da divisão das 
tarefas. 

 
 
 
4. O líder raramente 

faz comentários 
sobre as atividades 
dos membros, 

 

 
Quadro 3.1: Estrutura de Grupo e Estilo de Liderança 

Fonte: Adaptado de LEWIN, WHITE & LIPPITT, 1939 
 

 

 

As seguintes generalizações caracterizam a atmosfera de grupos nas três 

categorias – democrática, autocrática, e laissez-faire – encontradas no estudo 

sobre o comportamento e o estilo de liderança por Lewin, White e Lippitt (Quadro 

3.2): 
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Atmosfera do Grupo 

Democrática Autocrática Laissez-faire 
 
• Motivação alta dos 

membros para o 
trabalho em grupo 

 
• Os membros têm 

relativa autonomia na  
execução de suas 
tarefas 

 
• Enfoque no grupo –   

“nós” ao invés de “eu” 
 
• Moral do grupo tende a 

se manter em nível alto 
 
• Observa-se eficácia,  

criatividade e qualidade 
no trabalho de grupo 

    

 
• Hostilidade e 

descontentamento  
 
 
• Dependência dos 

membros em relação   
ao líder e espaço de 
autonomia reduzido 

 
 
• Moral do grupo 

dependente do líder 
 
 
• Desempenho tende a 

se manter alto na 
presença do líder 

 

 
• Apatia e desinteresse 
 
 
• Baixo nível de 

organização 
 
 
• Moral do grupo se 

mantém em nível baixo 
 
 
• Baixo desempenho – 

baixa produtividade e 
qualidade inferior de 
trabalho 

 
Quadro 3.2: Generalização da Atmosfera do Grupo  

 

 

 

Os autores observaram em suas experiências que os grupos cujos líderes 

adotaram um estilo democrático eram os mais eficazes, a atmosfera desses 

grupos era mais amigável e seus membros se mostraram mais comprometidos 

com os objetivos do grupo. No curto prazo, tais grupos eram produtivos, 

executando tarefas com qualidade, embora, não fossem sempre tão produtivos 

quanto os grupos autocráticos por eles analisados. Por outro lado, a atmosfera 

dos grupos autocráticos era geralmente tensa e pouco amistosa; seus membros 

tendiam a manifestar freqüentemente hostilidade e comportamentos agressivos. 

Os membros desses grupos mostraram-se altamente dependentes do líder e 

demandavam sua atenção a fim de obter novas orientações para poderem 

avançar em suas tarefas. Na presença do líder, os grupos autocráticos 

apresentavam maior desempenho do que os grupos democráticos, mas quando o 
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líder se ausentava, o grupo reduzia sua produtividade, um padrão não observado 

nos grupos democráticos. Dos três estilos, o menos produtivo foi o grupo regido 

pelo estilo de liderança laissez-faire. A falta de orientação ativa por parte do líder 

nesse tipo de grupo e a falta de comprometimento dos membros para com o 

desempenho do grupo resultava em atrasos rotineiros na conclusão das tarefas. 

A atmosfera dos grupos laissez-faire era caracterizada pela apatia e desinteresse 

generalizado, onde seus membros pouco se importavam com o que estava 

acontecendo no grupo. 

 Estudos mais recentes sobre liderança colocam em relevo o contexto em 

que a liderança é exercida e mostram que as atitudes e os comportamentos dos 

líderes mudam de acordo com as demandas da situação corrente (HERSEY & 

BLANCHARD, 1988; REDDIN, 1970). De acordo com esses estudos, diferentes 

contextos exigem distintos estilos de liderança que, por sua vez, têm impactos 

distintos sobre a atmosfera do grupo. 

É importante notar que um líder que dá suporte e intervém quando 

necessário, oferecendo orientação e uma visão consistente, contribui ativamente 

para a criação ou manutenção de uma atmosfera propícia para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem contínua e de qualidade. Quanto mais os 

membros do grupo se sentem confortáveis e seguros para fazerem perguntas, 

mais freqüentemente eles se engajam em conversação reflexiva. Portanto, uma 

atmosfera de grupo caracterizada pela segurança e confiança estimula o diálogo 

e a discussão aberta e franca, promove o processo reflexão-ação e oferece 

condições para a avaliação de modelos mentais atuantes no ambiente, levando à 

modificação de comportamentos e de atitudes necessárias para um 

comprometimento genuíno dos membros com o processo de aprendizagem. 

O Apêndice B apresenta uma discussão mais aprofundada sobre os estilos 

de lideranças sob uma perspectiva situacional. 
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3.2 Modelos de Aprendizagem e Eficácia de Grupos de Trabalho 

 

 

Estudos de grupos de trabalho sob a perspectiva contingencial revelam 

que a eficácia de um grupo está relacionada a fatores estruturais, como o design 

do grupo, o design da tarefa, os sistemas de recompensas e o contexto 

organizacional (HACKMAN, 1987). Em contraste, os estudos de aprendizagem 

em grupo que seguem uma perspectiva cognitiva enfatizam as percepções e os 

modelos mentais dos membros do grupo como potenciais determinantes da 

eficácia (WEICK & ROBERTS, 1993). Outros estudos podem oferecer uma 

abordagem integrativa, onde os fatores estruturais e os cognitivos têm impacto 

direto e indireto na eficácia dos grupos de trabalho (COHEN & BAILEY, 1997).  

A partir de uma revisão de estudos conduzidos entre 1990 e 1996 sobre 

grupos de trabalho nas organizações, Cohen e Bailey (1997) propõem uma 

modelagem conceitual heurística, onde a eficácia do grupo é uma função das 

seguintes categorias de variáveis: fatores ambientais, o contexto organizacional, 

o design da tarefa, a composição do grupo, processos internos e traços psico-

sociais do grupo. As autoras generalizam sua conceitualização através de quatro 

classes diferentes de grupos – equipes de trabalho, equipes multi-funcionais, 

equipes de desenvolvimento de projetos, e equipes de gerência9 – e diferentes 

tipos de tarefas nas quais esses grupos estão engajados. O foco de seu trabalho 

está no grupo como uma entidade social única (McGRATH, 1986), que 

compartilha traços psico-sociais, os quais influenciam os comportamentos dos 

membros. A eficácia do grupo é medida pelo nível de desempenho do grupo e 

por resultados relacionados à atitude e ao comportamento de seus membros, 

como a satisfação, o comprometimento para com a organização, e a freqüência 

de absenteísmo e demissões  observadas no grupo (Esquema 3.1).  

 

                                                
9 Este estudo usa os termos grupo e equipe como sinônimos. Ambos se referem a um conjunto de 
pessoas com habilidades complementares que têm objetivos comuns de desempenho pelos quais 
são mutuamente responsáveis (KATZENBACH & SMITH, 1993). 
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Esquema 3.1: Um Modelo Heurístico de Eficácia em Grupo 
Fonte: COHEN & BAILEY, 1997 

 

 

Esse modelo, porém, considera a aprendizagem como parte dos 

processos internos do grupo (COHEN & BAILEY, 1997). Como este, a maioria 

dos modelos de eficácia de grupos não se refere de forma explícita ao processo 

de aprendizagem como fator relevante que influencia a eficácia dos grupos de 

trabalho. Isso pode ocorrer devido à gama de definições de aprendizagem 

existentes na literatura e também por causa da associação comum da 

aprendizagem com o desempenho (FIOL & LYLES, 1985), onde um desempenho 

reduzido é geralmente associado à ausência de aprendizado.  

A relação entre aprendizagem e desempenho é mais complexa do que 

geralmente é suposta. A aprendizagem em grupo pode estar ocorrendo sem que 

mudanças no desempenho do grupo possam ser observadas num determinado 

momento de avaliação, assim como o desempenho do grupo pode estar se 

elevando por causa de fatores no contexto da organização (estrutura, estratégia) 

 
Traços psico-
sociais do 
grupo 

Design da tarefa 

Composição do 
grupo 
Contexto 
organizacional 

 
Fatores 
ambientais 

Processos 
internos  
 
 

Processos 
externos 

 

Eficácia 
• Resultados de 

desempenho 
• Resultados 

relacionados à 
atitude 

• Resultados 
comportamentais



 

 

56

ou do grupo (composição, normas, objetivos), sem que qualquer processo de 

aprendizagem esteja em curso. 

Alguns modelos, porém, caracterizam a aprendizagem como parte da 

eficácia do grupo e não como um processo em si que influencia a eficácia.  

No modelo de eficácia em grupo oferecido por Ancona e seus colegas 

(1996), a aprendizagem em grupo é o resultado das operações do grupo, onde se 

incluem os processos internos do grupo e o gerenciamento das relações com 

outros grupos. As operações do grupo são, por sua vez, influenciadas por um 

determinado contexto, como a cultura organizacional, o design do grupo 

(composição do grupo, natureza da tarefa e estrutura do grupo – tamanho, papéis 

dos membros e objetivos) e o sistema de recompensas (Esquema 3.2). A 

aprendizagem do grupo é, então, mensurada pela aquisição de novas 

habilidades, ampliação de perspectivas e adoção de novos comportamentos em 

resposta a mudanças ocorridas no ambiente. O feedback10 da eficácia para as 

operações do grupo mostra que esses dois componentes interagem ao longo do 

tempo, apesar de não detalhar a forma de interação.  

 

 

 

                                                
10 Neste contexto o processo de feedback é definido como uma seqüência circular de causa e 
efeito.   
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Esquema 3.2: Modelo de Eficácia em Grupo 
Fonte: ANCONA et al., 1996 

 

Nesse tipo de modelo, que considera a aprendizagem como um resultado, 

é difícil identificar como a aprendizagem em grupo ocorre e quais atividades 

desempenhadas pelo grupo contribuem para uma qualidade superior de 

aprendizagem.     

Em oposição à abordagem da aprendizagem como resultado, o Modelo de 

Aprendizagem em Grupos de Edmondson (1999), apresenta a aprendizagem 

como um processo e explicita as atividades que influenciam  a aprendizagem em 

grupo. O modelo de Edmondson (Esquema 3.3) consiste em três elementos 

básicos, que operando conjuntamente, procuram explicar o desempenho de 

grupos de trabalho. Os três elementos do modelo são: as condições 

antecedentes, as crenças compartilhadas do grupo e comportamentos de 

aprendizagem. 

 

(1) Condições antecedentes – referem-se às estruturas do grupo, tais como a 

capacidade do líder de orientar e conduzir o grupo (coaching) e o contexto 

de suporte, que inclui o design do grupo e da tarefa, os sistemas de 

recompensas e os sistemas de informação.  

(2) Crenças do grupo – abrangem os modelos mentais compartilhados que 

guiam ou impedem o comportamento de aprendizagem do grupo; um  

exemplo é a segurança psicológica – uma crença compartilhada pelos 

membros de que o grupo é um espaço seguro para assumir riscos 

interpessoais.   

(3) Comportamentos de aprendizagem – referem-se às atividades realizadas 

pelos membros de um grupo através das quais o grupo obtém e processa 

dados e informações, permitindo que o grupo se adapte melhor ao 

ambiente. Nos comportamentos orientados à aprendizagem podem se 

incluir as seguintes atividades: buscar feedback, compartilhar informação, 
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pedir ajuda e discutir erros sempre que necessário. Através desses 

comportamentos os grupos podem detectar mudanças no ambiente, 

aprender sobre as necessidades, preferências e exigências dos clientes, 

melhorar sua compreensão da situação corrente e lidar satisfatoriamente 

com conseqüências inesperadas de ações precedentes. 

 

 

Esquema 3.3: Um Modelo de Aprendizagem em Grupos de Trabalho 
Fonte: EDMONDSON, 1999 

 

 

O modelo de Edmondson segue a forma predominante de se pensar a 

aprendizagem em grupos, que é refletida por modelos do tipo “entrada-processo-

saída” (GUZZO & SHEA, 1992). Em geral, nesse tipo de modelo, entrada refere-

se ao contexto organizacional e às características do grupo; processo refere-se 

às interações entre os membros do grupo, incluindo a troca de informações, as 

tentativas de influência e as atitudes do líder; saída são os resultados obtidos 

pelo grupo – idéias, decisões, desempenho e eficácia. O modelo tipo entrada-

processo-saída é útil para organizarmos nossos pensamentos sobre como os 
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grupos operam nas organizações (HACKMAN, 1987; McGRATH, 1986), embora 

não evidencia como a inter-relação das diversas variáveis influencia a qualidade 

do processo de aprendizagem e o nível de eficácia dos grupos de trabalho.          

3.3 Uma Modelagem Conceitual Integrada de Aprendizagem e Eficácia em 
Grupos 
 

 

Este trabalho considera a aprendizagem como um processo e o grupo de 

trabalho como um sistema social complexo. Uma nova modelagem é apresentada 

(Esquema 3.4), buscando integrar fatores estruturais, cognitivos e interpessoais a 

fim de melhor compreender como a atuação conjunta desses fatores influencia a 

qualidade da aprendizagem e o nível da eficácia dos grupos.  
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Fatores que Compõem a Modelagem Conceitual de Aprendizagem e Eficácia 

 

Condições Antecedentes – O contexto organizacional, o design do grupo de 

trabalho, o design das tarefas e o suporte do líder são fatores que influenciam a 

capacidade do grupo de trabalhar eficazmente (HACKMAN, 1987; EDMONDSON, 

1999). Esses fatores são considerados por este estudo como condições de suporte 

que influenciam o processo de aprendizagem em grupo e na determinação do nível 

de eficácia do mesmo.  

 

Contexto organizacional – refere-se a fatores tais como: cultura organizacional, 

sistema de recompensa e reconhecimento, sistemas de informação e recursos 

disponíveis.  

• Cultura organizacional – é resultante das crenças de seus fundadores, de 

experiências passadas e do estilo predominante de aprendizagem, que 

constitui a base da capacidade de aprendizagem da organização (SCHEIN, 

1992). O que a organização pode ou não pode realizar depende muito dos 

aspectos de sua cultura e de como essa cultura alinha ou integra as várias 

subculturas de seus subsistemas (unidades de negócio, funções, grupos e 

outros).  Uma cultura que promove a colaboração, a responsabilidade mútua 

e a livre troca de informação proporciona um ambiente no qual o trabalho em 

grupo se fortalece e o processo de aprendizagem é facilitado. 

• Sistema de Recompensas e reconhecimento – formal e informal é um 

determinante importante da maneira como os membros do grupo interagem 

uns com os outros, com indivíduos fora do grupo e com outros grupos da 

organização (ANCONA et al.,1996). O sistema de recompensas de uma 

organização é um artefato de sua cultura (SCHEIN, 1992), isto é, representa 

algo que a organização valoriza. Sistemas de Recompensas e 

reconhecimento que valorizam a cooperação reforçam a comunicação e a 

coesão entre os membros do grupo. Por outro lado, sistemas de 

recompensas que valorizam a realização individual geralmente amplificam a 
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competição e geram antagonismos entre os membros do grupo e entre 

grupos.  

• Sistemas de informação – são importantes em fornecer aos grupos acesso a 

informações relevantes para a realização de suas tarefas.  

• Recursos Disponíveis – incluem os equipamentos, tecnologia, treinamento e 

tempo adequados para a realização das tarefas do grupo; facilitam, também, 

o engajamento dos grupos em atividades orientadas à aprendizagem.  

 

Design do grupo – refere-se à natureza da composição do grupo (conjunto de 

habilidades e experiências dos membros), à estrutura do grupo (normas do grupo, 

tamanho, e papel formal de cada membro) e aos objetivos do grupo. Esses fatores 

são considerados relevantes para a capacidade que os membros de um grupo têm 

de trabalharem coletivamente (HACKMAN, 1987; McGRATH, 1984) e para o 

engajamento desses membros em comportamentos de aprendizagem 

(EDMONDSON, 1999). O conjunto de habilidades e de experiências dos membros 

de um grupo tem um efeito positivo no desempenho do mesmo, especialmente 

quando as tarefas atribuídas ao grupo são diversas e requerem competências 

múltiplas. O tamanho do grupo é outro aspecto relevante do design do grupo. 

Campion, Medsker e Higgs (1993) afirmam que os grupos necessitam ter um 

tamanho adequado11 para a realização eficaz de sua tarefa. Objetivos claros, bem 

definidos e alinhados com os objetivos de trabalho dos membros do grupo facilitam 

a execução das tarefas, promovem o comprometimento dos membros do grupo e 

aumentam o moral do grupo. 

                                                
11Alguns autores afirmam que o tamanho do grupo está relacionado positivamente à produtividade do 
grupo na execução da sua tarefa (MAGJUKE & BALDWIN, 1991), enquanto outros sugerem que o 
tamanho do grupo tem uma relação em forma de U invertido com a eficácia, onde um número muito 
grande de membros acaba prejudicando o desempenho do grupo (NIEVA, FLEISHMAN & REICK, 
1985). Um estudo indicou uma deterioração na produtividade e na qualidade das interações nos 
grupos quando compostos por mais de 12 a 14 membros (KATZENBACH & SMITH, 1993). Além 
disso, os grupos grandes, com 25 membros ou mais, têm maior probabilidade de se dividirem em 
subgrupos do que funcionarem como uma única unidade. 
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Design da tarefa – refere-se à forma pela qual o trabalho é organizado e distribuído 

entre os membros do grupo e inclui aspectos referentes ao grau de autonomia de 

trabalho e ao nível de interdependência das sub-tarefas. Estudos recentes indicam 

que a autonomia dos membros do grupo e sua participação em definir as tarefas do 

grupo contribuem para um melhor desempenho do grupo de trabalho (COHEN & 

BAILEY, 1997; LIMA, 1982). O grau de interdependência das sub-tarefas definem o 

nível mínimo de colaboração dos membros do grupo. Em um estudo sobre grupos 

auto-gerenciáveis na Xerox, Wageman (1997) identificou que as sub-tarefas 

interdependentes facilitam os processos internos e contribuem para a elevação do 

nível de aprendizagem do grupo. 

Comportamentos do líder – como o de direcionamento do grupo e o de orientação e 

condução dos membros do grupo (atividades de coaching), são importantes fatores 

que influenciam positivamente a eficácia do grupo de trabalho. A atividade de 

coaching refere-se à interação direta entre o líder e os membros do grupo com o 

objetivo de desenvolver atividades individuais e coletivas visando atingir os 

resultados desejados (WAGEMAN, 2001). O líder que também desempenha a 

atividade de coaching deve ser acessível e receptivo a idéias e questionamentos, 

ser capaz de identificar interesses e talentos dos membros do grupo, intervir quando 

solicitado ou achar oportuno, oferecendo esclarecimento, feedback e orientação. 

Através da atividade de coaching, o líder pode atenuar as diferenças de poder e 

influência existentes no grupo, neutralizar as diferenças de personalidade dos 

membros e reduzir os conflitos delas resultantes, contribuindo para criar uma 

atmosfera saudável que influencie positivamente a aprendizagem em grupo.  

As condições antecedentes apresentadas acima contribuem para uma atmosfera 

onde o grupo possa se sentir confortável e motivado para aprender continuamente e 

apresentar um elevado nível de eficácia.  

 

Processos Internos do Grupo – Essa modelagem conceitual leva em 

consideração variáveis como a qualidade das relações interpessoais e da 

comunicação dos membros do grupo, a estrutura de poder e influência e o grau de 
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conflito existente no grupo. Essas variáveis são importantes componentes dos 

processos internos do grupo – dinâmica do grupo, que desempenha um papel 

relevante no comportamento de aprendizagem do grupo (HURST, RUSH & WHITE, 

1989), pois a maneira pela qual os membros do grupo interagem influenciam a 

forma pela qual aprendem coletivamente. Kals, Marsick e Dechant (1997, p.231) 

afirmam que “uma dinâmica de grupo saudável facilita a aprendizagem em grupo 

porque oferece uma base fértil em que a aprendizagem possa germinar e florescer.”  

 
• As relações interpessoais influenciam o grau de coesão do grupo e afetam as 

percepções e os modelos mentais de seus membros.  

• A comunicação aberta e franca auxilia o grupo a identificar focos de 

problemas e a desenhar estratégias para superá-los. 

• O conflito no grupo pode ser positivo, encorajando a criatividade e a 

inovação, ou negativo, prejudicando a habilidade do grupo de implementar 

decisões (ANCONA et al., 1996). O conflito positivo origina-se, por exemplo, 

do confronto das diferenças de opiniões dos membros do grupo e de 

discussões sobre as melhores formas de se realizar as tarefas. O conflito 

negativo geralmente tem origem nas divergências interpessoais devido às 

diferenças de personalidade, de preconceitos estabelecidos, ou de percepção 

equivocada quanto ao estilo ou motivações de outros membros do grupo. 

• A capacidade de influência no grupo não é restrita apenas ao líder; pode ser 

exercida por diferentes membros do grupo ao longo do tempo e de acordo 

com as particularidades da situação confrontada pelo grupo.  

 

Em conjunto, o conflito positivo e um equilíbrio do nível de influência dos membros 

do grupo ajudam a criar uma atmosfera caracterizada por relações interpessoais de 

confiança, que influencia positivamente o processo de aprendizagem em grupo. Por 

outro lado, o conflito negativo e a busca de controle unilateral por parte de um 

membro ou de um sub-grupo são fatores que influem na criação de uma atmosfera 

tensa e defensiva, caracterizada por relações interpessoais de conflito, que 

prejudicam a qualidade da aprendizagem e o nível de eficácia do grupo.  
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Traços psico-sociais do Grupo / Mapas Cognitivos – Alguns estudos sobre a 

aprendizagem e a eficácia de grupos consideram os traços psico-sociais do grupo – 

compreensão compartilhada, crenças e percepções dos membros – como um fator 

que influencia, não somente os processos internos do grupo, mas também seus 

resultados (COHEN & BAILEY, 1997; EDMONDSON, 1996). A compreensão 

compartilhada se refere à orientação comum do grupo em relação a sua situação 

corrente, suas tarefas e seus objetivos. As crenças do grupo e as percepções 

individuais relacionadas às motivações dos outros membros do grupo influenciam o 

nível de comprometimento e o engajamento dos membros em atividades orientadas 

à aprendizagem. De acordo com Edmondson (1999), quanto mais elevado for o 

nível de segurança psicológica compartilhada, menor é a percepção dos membros 

do grupo em relação à estrutura de poder e de risco interpessoal. Um nível elevado 

de segurança psicológica permite que os membros se manifestem abertamente e 

participem de discussões sem temerem possíveis retaliações ou situações 

potencialmente embaraçosas. Além disso, a segurança psicológica facilita o 

compartilhamento de valores e de perspectivas, reforçando relações interpessoais 

de confiança e elevando o grau de coesão do grupo e a capacidade de seus 

membros de trabalharem em conjunto.  

Os mapas cognitivos coletivos (estruturas de significado do grupo) guiam o 

modo como os membros do grupo pensam, definem sua realidade e solucionam 

problemas coletivamente (CIBORRA, 1993), influenciando a qualidade da 

aprendizagem em grupo.  

 

Comportamentos de Aprendizagem do Grupo – Para que a aprendizagem em 

grupo seja um processo contínuo de reflexão e ação baseadas na compreensão 

compartilhada e ancoradas na experiência conjunta do grupo é necessário que os 

membros do grupo apresentem comportamentos orientados à aprendizagem. Entre 

esses comportamentos incluem-se: a conversação reflexiva através do diálogo e da 

discussão produtiva, a busca de feedback, a discussão de erros, problemas e 

resultados inesperados, a experimentação e a implementação de novas idéias ou 
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dos resultados da experimentação. O engajamento dos membros em tais atividades 

facilita a aprendizagem e influencia positivamente a eficácia do grupo 

(EDMONDSON, 1999). Por exemplo, o diálogo e a discussão produtiva auxilia o 

grupo na identificação e solução de problemas, bem como na avaliação das 

conseqüências de suas ações e no planejamento de novas ações (SENGE, 1990). 

As experimentações com idéias novas e o monitoramento de resultados permite ao 

grupo reavaliar sua situação e ajustar ações subseqüentes, produzindo resultados 

superiores (KIM, 1993a).  

Da mesma forma que a dinâmica do grupo (os processos internos do grupo) 

influencia a qualidade do processo de aprendizagem, a qualidade do processo de 

aprendizagem influencia a dinâmica do grupo, pois atividades orientadas para a 

aprendizagem, como a conversação reflexiva, auxiliam os membros do grupo a 

resolverem problemas interpessoais e a eliminarem focos potenciais de conflito, 

uma vez que as atividades de conversação reflexiva, contribuem para o 

compartilhamento de percepções e dos mapas cognitivos dos membros do grupo.   

 

Eficácia do grupo – Essa modelagem conceitual aborda eficácia em um sentido 

amplo a fim de abranger uma multiplicidade de resultados relevantes para os grupos 

e para as organizações. A eficácia do grupo pode interferir na eficácia da 

organização (COHEN & BAILEY, 1997), portanto suas dimensões devem ser 

claramente definidas.  A eficácia do grupo é categorizada em três dimensões 

(HACKMAN, 1987): 

  

(1) desempenho do grupo – grau em que os resultados do grupo atingem ou 

excedem os padrões organizacionais, mensurados em termos de qualidade, 

quantidade, timing, eficiência, inovação e satisfação dos clientes; 

(2) satisfação dos membros – grau em que o grupo cria uma experiência positiva 

e satisfaz as necessidades de realização pessoal de seus membros;  

(3) aprimoramento do grupo – aumento da capacidade coletiva de trabalho do 

grupo. 
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Dentro dessa categorização, a eficácia do grupo é influenciada e influencia a 

dinâmica do grupo, os traços psico-sociais e os mapas cognitivos coletivos, assim 

como os comportamentos de aprendizagem do grupo. Um nível elevado de eficácia 

realimenta a motivação do grupo para realizar suas tarefas de forma cada vez 

melhor e de aprimorar continuamente seus processos. O aprimoramento do grupo 

afeta os mapas cognitivos coletivos, uma vez que quanto mais o grupo aprende, 

mais ele aumenta sua capacidade de aprendizagem (DIXON, 1994) e mais 

confortáveis seus membros se tornam com o processo de aprendizagem. 

 

Ambiente12 – Muitos estudos sobre a eficácia e a aprendizagem em grupo não 

consideram a influência do ambiente sobre a eficácia dos grupos de trabalho 

(McGRATH, 1984). Outros  consideram que fatores ambientais têm influencia sobre 

o design dos grupos (COHEN & BAILEY, 1997; GUPTA, DIRSMITH & FOGARTY, 

1994). Este trabalho considera tal afirmação limitada, pois o ambiente afeta não 

somente as circunstâncias e os fatores organizacionais que influenciam o design do 

grupo e seus processos internos, mas também o modo e a intensidade como os 

membros do grupo se envolvem em atividades orientadas à aprendizagem. O 

ambiente se revela um fator importante no estudo da aprendizagem e eficácia de 

grupos, uma vez que o processo de aprendizagem é o resultado da interação 

contínua entre aprendiz e seu ambiente (FREIRE, 1970).  

 Hedberg (1981) afirma que as condições ideais para a aprendizagem estão 

situadas entre os extremos da estabilidade ambiental e da turbulência. Períodos 

prolongados de estabilidade organizacional fornecem escassos estímulos para que 

os membros explorem novas idéias, novos processos e práticas, fazendo com que 

os retornos marginais de sua experimentação declinem. Por outro lado, ambientes 

em constante mutação também não contribuem para um processo de aprendizagem 

sustentado. Ambientes altamente complexos ou que mudam muito rapidamente 

limitam a capacidade de integração dos mapas cognitivos dos membros do grupo e 

                                                
12O ambiente pode ser categorizado em externo e em interno em relação à organização (Hedberg, 
1981). O elemento “ambiente” na presente modelagem conceitual refere-se ao ambiente externo do 
qual a organização está inserida, e o elemento “contexto organizacional” refere-se ao ambiente 
interno de uma organização, sobre o qual a organização tem mais controle. 
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sobrecarregam a capacidade de processamento de informações das organizações. 

Mudanças ambientais constantes podem gerar incertezas sobre a situação presente 

e situações futuras do grupo, levando seus membros a se utilizarem, em demasia, 

de recursos de improvisação. Em tais casos, a aprendizagem de nível alto de 

cognição, aprendizagem generativa do Modelo II de Argyris, dificilmente ocorrerá. 

Por outro lado, ambientes de reduzida complexidade ou que mudam muito 

lentamente limitam as oportunidades dos membros do grupo para a exploração e 

experimentação, fazendo com que os grupos e as organizações se utilizem 

demasiadamente de rotinas pré-estabelecidas.  

 

Essa modelagem é aplicável em grupos nas organizações em geral, uma vez 

que leva em consideração aspectos sociais dos grupos, de caráter universal e 

atemporal. Sendo assim, os efeitos da variável “tipo de grupo” sobre a 

aprendizagem se mostram insignificantes (EDMONDSON, 1999) principalmente 

quando tomado em conjunto com outras variáveis aqui levadas em consideração. 

O Quadro 3.3 apresenta um resumo das variáveis relacionadas à modelagem 

conceitual desenvolvida neste estudo para aplicação em estudos empíricos a fim de 

testar hipóteses e validar modelos relacionados à aprendizagem e eficácia de 

grupos nas organizações. 
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Condições antecedentes  
Contexto organizacional 
Cultura organizacional  
Sistema de recompensas e 
reconhecimento 
Sistemas de informação 
Outros recursos (por exemplo, tempo 
disponível, tecnologia, equipamento, 
treinamento) 
 
Design do grupo 
Expertise dos membros do grupo 
Habilidade de trabalhar em grupos 
Papel dos membros do grupo 
Tamanho do grupo 
Alinhamento dos objetivos 

 
Design da tarefa 
Grau de autonomia requerida 
Interdependência 
 
Suporte do líder 
Direcionamento 
Coaching 
Relações externas 
 
Processos Internos do Grupo 
Atmosfera do grupo 
Nível de comunicação dos membros 
Qualidade de gerenciamento de 
conflitos 
Qualidade das relações interpessoais 
 

 
Traços psico-sociais /mapas 
cognitivos 
Compreensão compartilhada 
Crenças compartilhadas 
Percepções de poder e influência 
Nível de confiança  
Moral do grupo  
 
Comportamentos de aprendizagem 
Conversação reflexiva 
Busca de feedback 
Discussão de erros 
Experimentação 
Implementação de novas idéias e 
resultados de  experimentação 
 
Eficácia do grupo 
Desempenho (produtividade e 
qualidade dos produtos e serviços) 
Satisfação dos membros do grupo 
Aprimoramento do grupo 
 
Ambiente 
Estruturas: econômica, política, social e 
cultural do país ou região na qual a 
organização está inserida 
Natureza da indústria: grau de 
complexidade e freqüência de avanços 
tecnológicos 
Nível de turbulência: na estrutura do 
país ou região, na indústria e na 
organização  
 

 
Quadro 3.3: Construção Teórica de Variáveis a Serem Usadas em 

Pesquisa Empírica Futura 
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Todos os fatores apresentados nesta modelagem conceitual influenciam de 

alguma maneira a qualidade do processo de aprendizagem e o nível de eficácia dos 

grupos componentes de uma organização.  

O Capítulo 4 apresenta uma discussão sobre fatores que podem levar a 

diferenças no nível de aprendizagem e eficácia de grupos de trabalho e fornece uma 

ferramenta de análise sistêmica que permite analisar as inter-relações dinâmicas 

desses fatores e estruturas subjacentes. 
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Capítulo 4 
 
 

UMA ABORDAGEM SISTÊMICA DE 
APRENDIZAGEM E EFICÁCIA DE GRUPOS 

 

 

 

A modelagem conceitual de aprendizagem, desenvolvida no Capítulo 3, 

enfatiza a importância das inter-relações de fatores estruturais, cognitivos e 

interpessoais no processo de aprendizagem em grupo. Grupos de trabalho, atuando 

dentro de uma mesma organização, podem apresentar diferenças quanto à 

qualidade da  aprendizagem e o nível de eficácia. Este estudo sugere que a relação 

entre eficácia e ineficácia observadas em grupos de trabalho não é simétrica, pois 

seguem padrões de comportamento distintos, e que as razões dessas diferenças 

podem ser identificadas a partir das inter-relações dinâmicas dos fatores acima 

mencionados. 

 A primeira parte deste capítulo oferece seis proposições visando um maior 

entendimento das causas das diferenças na aprendizagem e eficácia apresentadas 

por grupos de trabalho. A segunda parte deste capítulo discute a adequação do uso 

de uma abordagem sistêmica para explorar a complexidade dinâmica do processo 

de aprendizagem em grupo.  

 

 

4.1 O Fenômeno Assimétrico de Aprendizagem e Eficácia 

 

 

Assim como os sistemas naturais, os sistemas sociais são suscetíveis a 

espirais auto-sustentáveis criadas por processos de feedback positivos, onde a 

eficácia ou ineficácia do processo se amplifica, conduzindo a um crescimento ou a 

uma deterioração exponencial (LEVINTHAL & MARCH, 1993; STERMAN, 2000).  

Hackman (1990) afirma que os grupos de trabalho funcionam como amplificadores, 
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onde a eficácia e a ineficácia dos grupos podem ser caracterizadas como 

fenômenos auto-sustentáveis. 

O presente trabalho sugere que a relação entre a eficácia e a ineficácia de 

grupos de trabalho não é simétrica. Enquanto o estado de ineficácia de um grupo é 

caracterizado pela predominância de “espirais” auto-sustentáveis, que tendem a se 

perpetuar, o estado de eficácia é caracterizado pela predominância de “espirais” 

auto-reguladoras. Grupos que apresentam baixo nível de eficácia e qualidade 

inferior de aprendizagem tendem a se manter estagnados em um ciclo vicioso  e se 

mostram incapazes de alterar sua situação. Por outro lado, grupos eficazes, de nível 

elevado de aprendizagem, mostram-se capazes de gerenciar limitações, 

implementar ações corretivas adequadas e recuperar ou elevar seu nível de 

eficácia13.  

Em um estudo sobre grupos de trabalho, Edmondson (1999) verificou que os 

grupos ineficazes de nível baixo de aprendizagem, mesmo com o suporte estrutural 

da organização, mantinham-se vulneráveis a um ciclo vicioso, tornando-se difícil 

para o grupo superar tal estado de ineficácia. Por outro lado, em grupos eficazes 

com nível alto de aprendizagem foram observados comportamentos proativos de 

aprendizagem, permitindo que os grupos lidassem apropriadamente com eventuais 

problemas e dificuldades de percurso surgidos, conseguindo superá-los e recuperar 

seu estado de eficácia. 

O gráfico 4.1 ilustra o fenômeno de assimetria e amplificação  que definem a 

trajetória do padrão de desempenho de grupos eficazes e ineficazes ao longo do 

tempo. Desempenho eficaz é utilizado como uma variável aproximada (proxy) para 

mensurar a eficácia do grupo ao longo do tempo, onde desempenho eficaz está 

relacionado à eficácia do grupo e desempenho ineficaz está relacionado à ineficácia 

. 

 

                                                
13Com o objetivo de simplificar a linguagem, neste capítulo utiliza-se o conceito de grupo eficaz como 
sinônimo de grupo que apresenta elevado nível de eficácia, e grupo ineficaz como grupo que 
apresenta baixo nível de eficácia. 
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Gráfico 4.1: A Eficácia de Grupos ao Longo do Tempo 

 
 
 
Nota: O gráfico acima ilustra duas situações extremas para enfatizar o fenômeno 

assimétrico; outros padrões de comportamento intermediários são possíveis. 

 

 

4.1.1 A Eficácia e a Ineficácia nos Grupos – Porque Considerá-las 
Assimétricas? 

 

 

A eficácia dos grupos definida neste estudo leva em consideração as  

seguintes dimensões: nível de desempenho do grupo, grau de satisfação de seus 

membros e a freqüência de aprimoramento do grupo. Grupos eficazes são aqueles 

que conseguem atingir ou exceder os padrões organizacionais de qualidade, 

produtividade, eficiência e inovação.  

 

 

Fontes da eficácia (e ineficácia) nos grupos 

 

Como discutido no Capítulo 3, a qualidade da aprendizagem e o nível de 

eficácia de um grupo são influenciados pelas percepções individuais de seus 
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membros e pela dinâmica do grupo. O processo de aprendizagem em grupo requer 

conversas reflexivas, busca de informações e feedback, não somente entre os 

membros do grupo e seu líder, mas também entre o grupo e fontes externas, tais 

como gerentes, clientes e outros grupos. Todavia, no caso de interações difíceis ou 

de risco potencial, os membros tendem a apresentar comportamentos que os 

ajudem a preservar uma imagem social positiva (GOFFMAN, 1955). O desacordo, o 

conflito, o feedback negativo, a admissão de erros e pedidos de ajuda, quando 

necessários, são exemplos de fatores interpessoais que podem causar danos à 

imagem social dos membros do grupo. Assim, na ausência de um cenário de 

segurança e de habilidades interpessoais (ARGYRIS, 1993), os membros de um 

grupo dificilmente confrontarão abertamente seus erros, desacordos, ou qualquer 

tipo de feedback que possam resultar em situações de constrangimento ou de risco. 

Os membros do grupo podem, ainda, se mostrar relutantes em revelar seus próprios 

erros, por medo de sofrerem algum tipo de penalidade, eliminando, assim, 

oportunidades para a implementação de ações corretivas e prejudicando o processo 

de aprendizagem. Esta discussão teórica sugere uma primeira proposição: 

 
 
Proposição 1: O fenômeno de assimetria da eficácia e ineficácia em 
grupos é decorrente de comportamentos de aprendizagem não 
freqüentes, de erros não detectados e de percepções individuais que 
levam a estratégias defensivas e à relutância em correr riscos 
interpessoais. 
 
 

Para que os comportamentos de aprendizagem ocorram mais 

freqüentemente é necessário que os membros do grupo se sintam seguros e 

confiantes de que não sofrerão retaliação ou penalidades por opinarem 

abertamente, levantarem problemas ou discutirem erros.  

Outras limitações à ocorrência freqüente dos comportamentos de 

aprendizagem surgem quando os membros de um grupo se mostram sensíveis à 

hierarquia e ao poder e, por medo ou deferência, se tornam polidos e utilizam 

linguagem indireta (EDMONDSON, 2002). Nesse caso, assuntos importantes, mas 

politicamente arriscados, tais como a discussão da validade da adoção de um 
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procedimento novo ou da implementação de um novo processo, não são discutidos 

abertamente em reuniões do grupo, uma vez que um questionamento poderá 

encontrar oposição não facilmente mensurável. Dessa forma, os membros do grupo 

podem manter uma “conversação superficial” a fim de evitar riscos interpessoais 

excessivos (ARGYRIS, 1993). Em tais circunstâncias, a franqueza e a qualidade da 

reflexão do grupo sofrem na presença de interesses pouco explícitos. Pode-se 

afirmar que o nível de engajamento genuíno em atividades orientadas à 

aprendizagem é inversamente relacionado às percepções de poder e de risco 

interpessoal por parte dos membros do grupo.   

O nível perceptível de poder e de risco interpessoal varia entre indivíduos e 

entre grupos nas organizações (EDMONDSON, 1997). Conseqüentemente, ao se 

analisar as circunstâncias nas quais o processo de aprendizagem ocorre, é 

importante que sejam considerados os efeitos das percepções agregadas de todos 

os membros do grupo. As ações de um ou mais membros que percebam uma 

situação como arriscada podem inibir comportamentos proativos de outros membros 

do grupo. Baseando seu trabalho nessas observações, Edmondson (1997) sugeriu 

uma proposição que é  apresentada por este estudo: 

 
 
Proposição 2: Grupos que apresentam um nível agregado baixo de 
percepção em relação ao poder e ao risco interpessoal engajam-se 
mais freqüentemente em atividades orientadas à aprendizagem do 
que aqueles que apresentam um nível agregado elevado de 
percepção em relação ao poder e ao risco interpessoal. 
 
 

Fatores ambientais, restrições existentes no contexto organizacional, falta de 

recursos ou de tecnologia, e percepções equivocadas dos membros em relação à 

situação em que o grupo se encontra, entre outros fatores, podem limitar o 

comportamento de aprendizagem de modo que forças auto-reguladoras passam a 

predominar.  

A mesma dinâmica que ajuda os grupos a corrigirem seu curso de ação pode 

funcionar como uma limitação ao crescimento (SENGE, 1990; STERMAN, 2000). 

Limitações ao crescimento ocorrem quando um processo de balanceamento se 
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inicia, a fim de manter um determinado nível ou equilíbrio no sistema, que acaba 

freando o ritmo de um processo de crescimento ou até mesmo invertendo a 

tendência de crescimento, podendo produzir um colapso acelerado. A diminuição no 

ritmo de crescimento surge quando um determinado “limite” é encontrado, podendo 

prejudicar o processo de aprendizagem dos grupos de trabalho.  

 
 
Proposição 3: Fatores de limitação ao crescimento podem prejudicar o 
processo de aprendizagem dos grupos de trabalho. 
 
 

Um outro fator que mantém os grupos num ciclo de nível baixo de 

aprendizagem é a persistência em rotinas habituais, principalmente quando as 

circunstâncias requerem mudanças. Nesse caso, o respeito às rotinas nas 

organizações e nos grupos podem fazer com que comportamentos orientados à 

mudança e à aprendizagem sofram severa oposição. Geralmente, as lições tiradas 

da experiência são derivadas de um número relativamente pequeno de observações 

extraídas de um sistema geralmente complexo, como é o caso das organizações. 

Além disso, as interpretações da experiência pessoal são resultados de inferências 

individuais e julgamentos que podem levar a preconceitos ou impressões 

equivocadas. Barreiras ao processo de aprendizagem, como o representado pela 

armadilha da competência (LEVITT & MARCH, 1988), surgem quando o nível 

elevado de competência em uma determinada rotina de trabalho leva o grupo a 

favorecer a continuidade de tal rotina, mesmo que esta se mostre inferior quando 

comparada a alternativas disponíveis. Assim, a percepção de necessidade de 

mudança pode ser baixa, prejudicando a aprendizagem e fazendo com que o grupo 

se mantenha estagnado.  

 
 
Proposição 4: As armadilhas da competência contribuem para manter 
o grupo estagnado em um nível baixo de aprendizagem e eficácia.  
 
 

Alguns resultados derivados das atividades de aprendizagem podem levar 

tempo para se manifestar, criando falsas percepções de que as ações 
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implementadas não surtiram efeito e, portanto, foram incapazes de elevar o nível de 

eficácia do grupo. Ações corretivas, que objetivam aumentar o desempenho do 

grupo, também podem levar tempo para produzir os efeitos desejados, devido ao 

período requerido para a avaliação real da situação e a tomada de decisões 

necessárias (STERMAN, 2000). Esses atrasos no tempo de resposta no sistema – 

delays – podem ser problemáticos, uma vez que novas ações podem ser 

implementadas sem que os resultados das anteriores tenham aparecido, fazendo 

com que ações corretivas continuem sendo implementadas, mesmo quando não 

mais necessárias.  

 
 
Proposição 5: Delays contribuem para criar o padrão de amplificação 
no desempenho do grupo. 
 
 
Alguns grupos de trabalho são capazes de se manter enfocados nos 

aspectos críticos de sua atividade, descobrir formas novas e criativas para lidar com 

situações difíceis, controlar a ambigüidade de maneira estruturada e tomar 

iniciativas necessárias frente a situações desafiadoras (HOOPES, 1999). Tais 

grupos possuem resiliência, capacidade de um grupo  de absorver níveis elevados 

de pressão e ainda assim apresentar um mínimo de distúrbio em seu 

comportamento coletivo (HOOPES, 1999). Weick (1993) define grupos resilientes 

como aqueles que possuem as seguintes características: capacidade de 

improvisação – substituição rápida de uma ordem tradicional por uma ordem 

improvisada, a fim de impedir a paralisia que pode seguir uma mudança 

significativa; atitude de sabedoria14 – aceitação de ambigüidade e falta de 

compreensão estruturada em determinadas circunstâncias; e capacidade de 

comunicação – compreensão compartilhada de informações sobre opções e 

                                                
14 Weick define sabedoria como “uma atitude por parte das pessoas em relação a crenças, valores, 
conhecimentos, informações e habilidades, uma tendência de questionar se esses elementos são 
necessariamente verdadeiros ou válidos e se eles são um conjunto exaustivo daquilo que poderia ser 
sabido. [...] A confiança e o cuidado extremos podem destruir o que as organizações mais precisam 
em épocas de mudança, a saber: a curiosidade, a franqueza e a percepção da complexidade. [...] a 
sabedoria, que evita extremos e melhora a capacidade de adaptação” (WEICK, 1993, p. 641, 
tradução da autora). 
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estratégias, antecipando-se a mudanças para harmonizar o sistema aos desafios 

apresentados pelo ambiente.  

A capacidade de resiliência resulta  da crença coletiva dos membros de que o 

grupo é capaz de lidar com situações difíceis e de se adaptar continuamente às 

mudanças no ambiente, encarando situações desafiadoras como oportunidades de 

sucesso para o grupo. Nessas circunstâncias, as  oscilações causadas pelas 

limitações no sistema são mantidas relativamente pequenas. 

Uma sexta, e última, proposição é sugerida por este estudo: 

 
 
Proposição 6: A capacidade do grupo de se manter engajado em 
comportamentos de aprendizagem e de sustentar seu nível de eficácia 
em épocas de mudanças está positivamente relacionada com a 
resiliência apresentada pelo grupo. 
 
 

Como síntese das proposições apresentadas acima, diversos fatores 

contribuem para explicar as diferenças na qualidade dos processos de 

aprendizagem e do nível da eficácia dos grupos de trabalho. Mesmo compartilhando 

as mesmas condições antecedentes, os diferentes grupos de uma organização 

podem apresentar níveis distintos de aprendizagem e eficácia. As relações 

dinâmicas de fatores estruturais, cognitivos e interpessoais contribuem para a 

complexidade do funcionamento do grupo como um sistema social e podem causar 

o fenômeno assimétrico discutido acima. A fim de explorar essas inter-relações e as 

causas subjacentes que influenciam o processo de aprendizagem em grupos, este 

estudo utiliza-se de uma abordagem sistêmica, capaz de explicitar as relações 

causais não-lineares existentes no sistema, permitindo, assim, que padrões de 

comportamentos sejam identificados na análise.  
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4.2 Abordagem Sistêmica 

 

 

A Dinâmica de Sistemas é um método que ajuda a promover a compreensão 

do funcionamento de sistemas complexos (STERMAN, 2000). A Dinâmica de 

Sistemas permite identificar as interdependências dos fatores que agem no sistema 

e pode revelar um conjunto de ações potenciais possíveis de serem implementadas, 

visando produzir resultados superiores. Sem a compreensão da complexidade dos 

sistemas organizacionais, dos efeitos dos delays e das relações não-lineares 

relevantes que definem padrões de comportamento, torna-se muito difícil para os 

indivíduos compreenderem o funcionamento do sistema em que atuam e o impacto 

de suas próprias ações nesse sistema.  

 

 

4.2.1 Complexidade Dinâmica 

 

 

As inter-relações dos elementos de um sistema ao longo do tempo causam o 

que os teóricos em Dinâmica de Sistemas chamam de complexidade dinâmica 

(STERMAN, 2000). A existência de interações múltiplas de feedback e informações, 

geralmente limitadas e imperfeitas, disponíveis às pessoas, contribui para a 

complexidade de um sistema. As diferenças nos mapas cognitivos e nos 

comportamentos dos indivíduos adicionam dificuldades a essa complexidade. Simon 

(1981) considera a complexidade aparente do comportamento dos indivíduos como 

um reflexo da complexidade do ambiente no qual estão inseridos.  

Ações pontuais, tomadas sem uma compreensão das interdependências que 

existem em sistemas complexos, podem produzir resultados indesejáveis. A 

complexidade dos sistemas, a pressão de tempo e as capacidades cognitivas 

limitadas forçam os indivíduos a confiarem em demasia em procedimentos padrão, 

hábitos e modelos mentais existentes, a fim de tomarem decisões e implementarem 

ações. Essas limitações na habilidade humana de tomada de decisão foram bem 
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articuladas por Simon através do seu “princípio da racionalidade limitada”, 

mencionado a seguir: 

 
“A capacidade da mente humana para formular e resolver 
problemas complexos é reduzida, comparada com o tamanho do 
problema cuja solução requer um comportamento objetivo e 
racional, ou mesmo, uma aproximação razoável de tal 
racionalidade objetiva” (SIMON, 1957, p.198, tradução da autora).  
 
 
 
Em qualquer sistema, muitos fatores atuam simultaneamente, tornando difícil 

a interpretação do padrão de comportamento e a atribuição de causalidade 

específica em tal sistema. Senge (1990) sugere que há múltiplos níveis de 

explicações em toda situação complexa, como mostrado no diagrama abaixo.  

 
 

 

Estruturas sistêmicas (generativo) 
 
 

Padrões de comportamento (responsivo) 
 
 

Eventos (reativo) 
 

 

 

Detalhando-se as características do menos para o mais sofisticado, temos: 

• A explicação baseada em eventos, ou o modo reativo, é a explicação mais 

comum e demonstra a tendência de atribuir responsabilidade a pessoas ou 

situações – “quem fez o que a quem” – ao invés de investigar as causas 

subjacentes que levaram a determinados comportamentos ou situações. A 

análise baseada em eventos é similar  ao que  Leavitt e Bahrami (1988) 

chamaram de “erro fundamental de atribuição.”  
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• A explicação baseada em padrões de comportamento enfoca a capacidade 

de perceber tendências e de avaliar suas implicações.  

• A explicação estrutural, embora a menos comum, é a mais poderosa das três 

e enfatiza a compreensão das causas subjacentes dos padrões de 

comportamento, levando em consideração as inter-relações das variáveis e 

os delays presentes no sistema.  

 

 Pessoas geralmente adotam explicações baseadas em eventos ao 

ignorarem os processos de feedback, ao desconsiderarem os delays entre a ação e 

a resposta, e ao revelarem ignorância em relação às não-linearidades presentes nas 

interações das variáveis nos sistemas em geral (STERMAN, 2000).  

A aprendizagem generativa não pode ser sustentada em uma organização 

onde o raciocínio baseado em eventos predomina (SENGE, 1990). Esse tipo de 

aprendizagem requer que as pessoas examinem as inter-relações do sistema, ao 

invés de considerá-lo uma simples cadeia linear de causa-e-efeito; questionem e 

mudem, caso necessário, suas variáveis dominantes ou modelos mentais; e tornem-

se participantes ativos do processo de aprendizagem, ao invés de meros 

expectadores reativos (ARGYRIS, 1982; SENGE, 1990).  

O nível de complexidade aumenta quando passamos de uma análise em 

nível individual para uma análise em nível de grupo. Isso acontece porque os mapas 

cognitivos dos membros devem ser integrados para que possam compartilhar as 

mesmas percepções sobre a situação comum do grupo, de modo que a 

aprendizagem coletiva ocorra. Portanto, compreender as estruturas subjacentes que 

influenciam o comportamento dos indivíduos e dos grupos ao longo do tempo torna-

se importante para o processo de aprendizagem em grupo, pois esse entendimento 

ajuda os indivíduos e os grupos a compreenderem as conseqüências de suas ações 

em si próprios, nos outros e na organização.  
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4.2.2 Mapeamento de Complexidades Dinâmicas 

 

 

A comprensão do funcionamento de sistemas complexos requer métodos, 

ferramentas e princípios que estimulem o raciocínio sistêmico15,  de modo que as 

inter-relações dos fatores que atuam no sistema possam ser identificados e 

analisados. Senge (1990) discute que os métodos convencionais de análise não 

são, em sua maior parte, adequados para tratar da complexidade dinâmica, isto é, 

de situações em que a relação entre causa e efeito é sutil e os efeitos de 

intervenções pontuais não são óbvios.  

Mapear complexidade dinâmica requer um conjunto de ferramentas 

adequadas para se analisar as inter-relações complexas e os intervalos de tempo 

de resposta (delays) existentes em um sistema. Mapear complexidade dinâmica 

significa compreender as estruturas implícitas ou subjacentes de um sistema, e 

torná-las explícitas para que outros possam também compreendê-las. 

Representações verbais captam a maioria das características evidentes de uma 

experiência de aprendizagem. Representações verbais, assim como representações 

gráficas, são úteis para explicitar a complexidade de detalhes, mas não revelam a 

complexidade dinâmica (SENGE, 1990). Outras ferramentas como esquemas e 

scripts são métodos úteis para a representação de relações estáticas que tratam de 

uma quantidade grande de detalhes e não necessariamente da complexidade 

dinâmica (KIM, 1993a). O Quadro 4.1 ilustra uma tipologia para representações de 

modelos mentais e suas áreas de utilização em termos da complexidade de 

detalhes ou da complexidade dinâmica. 

 

                                                
15 Raciocínio sistêmico é a habilidade de ver o mundo como um sistema complexo, no qual podemos 
compreender as inter-relações das variáveis que atuam no sistema e nos conscientizamos que 
nossas ações também fazem parte do sistema (SENGE, 1990; STERMAN, 2000). 
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 Complexidade de 
Detalhes 

Complexidade  
Dinâmica 

 
Linguagem Verbal 
 

• Analogias 
• Scripts 
• Estórias 
• Esquemas 

 

Sistema de 
Redes 

• Diagrama de causa-efeito
• Diagrama de influência 
• Diagrama de relações 

 

Linguagem 
Gráfica  

Sistema de 
Feedback  
 

• Mapas de ação 
• Dinâmica de Sistemas 

- diagramas causais 
- arquétipos sistêmicos 

 
Matemático 
 

• Programas lineares • Dinâmica de Sistemas  
- modelos de simulação 

 
Quadro 4.1: Uma Tipologia de Sistemas de Representação de Complexidade 

Fonte: Adaptado de KIM, 1993a 

 

 

 

Das ferramentas ilustradas no Quadro 4.1, este trabalho utiliza a Dinâmica de 

Sistemas, em particular os diagramas causais (causal loop diagrams), para mapear 

as complexidades e as inter-relações do processo de aprendizagem em grupos nas 

organizações. Os diagramas causais tornam explícitas as conseqüências 

endógenas dos sistemas de feedback (RICHARDSON & PUGH, 1981). Além disso, 

os diagramas causais captam hipóteses sobre as causas de uma determinada 

dinâmica (padrão do comportamento), tornam explícitos os modelos mentais dos 

indivíduos e dos grupos, e mostram estruturas de feedback consideradas relevantes 

para um determinado problema ou situação (STERMAN, 2000). 

A Dinâmica de Sistemas também nos auxilia a lidar com o impacto dos 

delays, que são comuns – leva-se tempo para coletar e analisar dados, assim como 

leva-se tempo para tomar decisões e implementar as ações pertinentes e perceber 
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os efeitos delas decorrentes. A compreensão da dinâmica do sistema é geralmente 

simples quando o delay é relativamente curto; podemos coletar dados em tempo 

real, analisá-los e executar as correções necessárias prontamente. Quando o tempo 

de resposta é longo, entretanto, as experiências em tempo real podem se tornar 

pouco práticas, pois os dados atuais tornam-se obsoletos facilmente (KIM, 1993a). 

Uma distância temporal grande pode revelar a frágil capacidade humana de 

perceber a relação entre ações implementadas no passado e os seus efeitos no 

presente.   

A dinâmica de sistemas utiliza-se da interação de dois tipos de estruturas de 

feedback: loops de reforço e loops de balanceamento (Esquema 4.1). Essas duas 

estruturas simples, representadas por diagramas causais, podem apresentar 

múltiplas combinações que dão forma às estruturas de sistemas complexos. Um 

diagrama causal consiste de variáveis ligadas por setas que indicam a influência 

causal de uma variável sobre outra. A cada seta ou ligação causal é atribuída uma 

polaridade para representar o sentido em que a variável dependente muda quando 

a variável independente é alterada (relacionamento de causa e efeito): um sinal 

positivo (+) indica que as duas variáveis se comportam da mesma maneira, isto é, 

mudam no mesmo sentido, quando uma aumenta a outra também aumenta, e vice-

versa; um sinal negativo (-) indica que as duas variáveis se comportam de maneira 

oposta, isto é, mudam em sentidos opostos, quando uma aumenta a outra diminui, e 

vice-versa.  
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Esquema 4.1: Diagrama Causal e Padrão de Comportamento de 
Loops de Reforço e Balanceamento 

 

 

Loops de reforço são retro-alimentáveis e tendem a reforçar ou amplificar o 

que está ocorrendo no sistema, produzindo seu próprio crescimento ou declínio. 

Loops de reforço não têm ponto de equilíbrio; eles tendem a mover o sistema 

consistentemente em uma determinada direção. Esses loops são responsáveis pela 

formação tanto de ciclos virtuosos como de ciclos viciosos. Por exemplo, no loop de 

reforço desempenho do grupo-moral do grupo16, representado no diagrama causal, 

Esquema 4.1, um aumento no desempenho do grupo reforça o moral do grupo, que 

por sua vez influencia positivamente o desempenho do grupo. Por outro lado, uma 

                                                
16 Moral do grupo refere-se ao nível de confiança coletiva apresentada pelo grupo e tem como base a 
memória de sucessos ou fracassos do grupo no desempenho de suas tarefas passadas.  
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queda no desempenho reforça negativamente o moral do grupo. E com o moral 

mais baixo, o desempenho do grupo tende a se reduzir mais ainda.  

 

Loops de balanceamento17 são auto-reguladores e buscam restaurar o 

equilíbrio no sistema. Os processos de balanceamento tendem a atingir uma meta 

ou restabelecer um equilíbrio. Quando o estado atual do sistema estiver distante da 

meta estabelecida, surge um hiato (gap) que para ser reduzido ou eliminado, gera 

uma pressão para o sistema se reequilibrar. Por exemplo, quando o nível de 

desempenho do grupo está muito aquém do pré-estabelecido, o gap no 

desempenho aumenta, assim como a percepção da necessidade de coaching. O 

líder passa a dedicar mais tempo ao grupo, aumentando sua colaboração e 

orientação, o que contribui para um aumento no nível de desempenho do grupo, 

visando atingir o objetivo de desempenho establecido.  

 

 

4.2.3 Mapeamento da Aprendizagem em Grupo 

 

 

A aprendizagem em grupo é um processo que apresenta inter-relações 

complexas e interdependências causais que, apesar de pouco óbvias, podem se 

revelar centrais no funcionamento do grupo como um sistema social. Embora 

estudos passados sobre aprendizagem em grupo identificaram algumas relações de 

feedback inerentes ao processo de aprendizagem e da eficácia (CROSSAN, LANE 
                                                
17 A polaridade do loop pode ser determinada seguindo os efeitos de uma pequena alteração em uma 
das variáveis ao longo das ligações causais do feedback loop. Se o efeito do feedback reforçar a 
mudança inicial, o loop é de reforço (R); se o efeito se opuser à mudança inicial, o loop é de 
balanceamento (B). No loop desempenho-moral (Esquema 4.1),  a ligação causal entre o moral do 
grupo e o desempenho do grupo é positiva (+), portanto um aumento no moral implica em um 
aumento no desempenho. A ligação entre desempenho do grupo de volta ao moral também é 
positiva, o sinal se propaga ao longo do loop e o moral do grupo aumenta ainda mais. O efeito do 
feedback reforça a mudança original (aumento), portanto o loop é de reforço. Para se verificar a 
polaridade do loop de balanceamento: como a ligação entre o desempenho do grupo e o gap no 
desempenho é negativa, uma diminuição no desempenho do grupo levará a um aumento do gap, que 
por sua vez, levará a um aumento no coaching do líder, devido à ligação causal positiva entre essas 
variáveis. O aumento do coaching acarretará um aumento no desempenho do grupo. Neste caso, o 
efeito do feedback se opõe à mudança inicial (diminuição), demonstrando que esse é um loop de 
balanceamento.   
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& WHITE, 1999), poucos trabalhos usaram uma abordagem sistêmica para modelar 

esses fenômenos (LIZEO, 2000). Este estudo pretende usar a Dinâmica de 

Sistemas para explorar as inter-relações dos fatores que influenciam a qualidade da 

aprendizagem e o nível de eficácia dos grupos de trabalho.  

Utilizando-se do instrumental de análise de Dinâmica de Sistemas, o Capítulo 

5 apresenta três estudos de caso a fim de ilustrar o fenômeno de assimetria e 

explorar as causas subjacentes desse fenômeno.  
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Capítulo 5 
 
 

ESTUDOS DE CASO: COMPREENDENDO 
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NOS 

GRUPOS DE TRABALHO 
 

 

 

Os estudos de caso a serem desenvolvidos neste capítulo visam explorar o 

processo de aprendizagem em grupos de trabalho e fundamentar o fenômeno 

assimétrico dinâmico, discutido no Capítulo 4. Uma abordagem sistêmica é usada 

para explorar a dinâmica das inter-relações dos fatores que afetam o processo de 

aprendizagem, de acordo com a modelagem conceitual desenvolvida no Capítulo 3. 

Os casos aqui apresentados foram extraídos de um estudo exploratório, conduzido 

por Edmondson (2002) sobre a natureza da aprendizagem nas organizações. 

Edmondson estudou os processos de aprendizagem de doze grupos de trabalho 

engajados em atividades que variavam do planejamento estratégico à manufatura 

de produtos. Da amostra oferecida pelo estudo de Edmondson, o presente trabalho 

selecionou três grupos dos quais elaborou três estudos de caso, usando uma 

abordagem de Dinâmica de Sistemas. O Apêndice C reproduz as partes do texto de 

Edmondson que se referem aos grupos aqui discutidos.   

 

O Ambiente e o Contexto Organizacional – os grupos aqui analisados são o 

Beanstalk, o Radar e o Storage18. Esses grupos fazem19 parte de uma empresa 

norte-americana de manufatura, líder no mercado de móveis para escritório, com 

aproximadamente 5,000 funcionários e com um histórico de produto e 

gerenciamento inovadores e de sucesso financeiro. Mudanças significativas 

recentes na indústria são consideradas pela alta administração da empresa como 

ameaças potenciais para a posição de liderança da empresa no mercado. Os 

clientes desta empresa estão se tornando cada vez mais sensíveis ao preço e 
                                                
18 Este estudo manteve os nomes dos grupos fornecidos pelo estudo de Edmondson. 
19 Optou-se por uma linguagem no tempo verbal presente a fim de oferecer uma análise mais clara 
dos casos explorados. 



 

 

89

menos dispostos a pagarem um prêmio pela imagem e qualidade dos produtos da 

empresa, além de buscarem melhores serviços. Na época do estudo, um novo 

presidente havia sido contratado para facilitar uma mudança significativa com o 

objetivo de atender as demandas dos clientes e lutar para manter a posição de 

liderança da empresa.  

 

 

Caso 1: O Grupo Beanstalk 

  

O Beanstalk é um grupo multifuncional de desenvolvimento de produtos, 

composto por sete membros: o líder do grupo (mesmo nível hierárquico dos outros 

membros do grupo) e mais seis membros de diversas áreas funcionais. A tarefa do 

grupo é desenvolver uma nova linha de produtos, visando a ampliação da linha de 

produtos atual da empresa. Seus membros têm um espaço confortável de 

autonomia para desenvolverem suas atividades individuais e a tarefa a ser realizada 

requer um nível alto de interdependência dos membros do grupo.   

Pode-se afirmar que o líder do Beanstalk apresenta um estilo de liderança 

próximo do estilo democrático, descrito na tipologia de Lewin, Lippitt & White (1939); 

é um facilitador que incentiva a prática do diálogo e um colaborador na criação de 

uma atmosfera permeada por um alto nível de segurança psicológica. 

A qualidade da aprendizagem e o desempenho observados no grupo 

Beanstalk estão relacionados a um nível baixo de percepção de poder e risco 

interpessoal compartilhado entre os membros. A troca de idéias e opiniões 

abertamente e a busca de feedback construtivo, dentro e fora do grupo, são 

atividades freqüentes dos membros deste grupo. A prática de conversação reflexiva 

tem gerado idéias, planos de ação e experimentação, criando oportunidades para o 

monitoramento dos resultados e para a coleta de dados sobre o progresso do grupo, 

que tem servido como base para reflexão futura. Esta dinâmica é representada pelo 

loop reflexão e ação no diagrama causal (DC), mostrado no Esquema 5.1. 

Os dados sobre o progresso do grupo são usados para avaliar o seu 

desempenho em relação aos objetivos estabelecidos. Quando um hiato entre o 
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desempenho atual e o desempenho projetado (gap no desempenho) é observado, o 

grupo busca investigar as razões desse hiato e procura resolver os problemas a ele 

relacionados. Os membros do Beanstalk buscam o auxílio do líder do grupo e 

feedback de pessoas que possam ajudá-los a solucionar problemas surgidos, 

procurando corrigir o curso de ação do projeto. Essa postura proativa tem levado o 

grupo a aumentar seu desempenho, mantendo o gap no desempenho sob controle. 

Esta dinâmica é representada no DC pelo loop desempenho (Esquema 5.1).  

O líder do grupo Beanstalk tem buscado constantemente incentivar os 

membros a oferecerem suas opiniões e pontos de vista. Esse comportamento de 

apoio do líder, por sua vez, contribui para diminuir a percepção do grupo em relação 

ao poder e risco interpessoal, facilitando o engajamento dos membros na busca de 

ajuda e feedback. Esta dinâmica é representada pelo loop influência do líder 

(coaching) no Esquema 5.1. 

Um nível baixo de percepção do grupo em relação ao poder e ao risco 

interpessoal tem fortalecido a crença compartilhada entre os membros do grupo 

Beanstalk de que é seguro se expressar francamente e desafiar as idéias e 

pensamentos dos outros membros do grupo nos momentos oportunos, o que tem 

facilitado o engajamento do grupo no diálogo e em discussões produtivas. A prática 

do diálogo e da discussão tem estimulado o conflito positivo no grupo, reforçado a 

colaboração entre os membros e melhorado a qualidade da comunicação do grupo. 

Tal dinâmica é representada pelo loop processos internos no Esquema 5.1. 
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Esquema 5.1: Diagrama Causal Beanstalk – Dinâmica da Aprendizagem e do 
Desempenho do Grupo 

O grupo Beanstalk apresenta uma dinâmica auto-reguladora através de um misto 
de loops de balanceamento e de reforço. Como o grupo completa o ciclo da 
reflexão e ação, e apresenta comportamentos de aprendizagem freqüentes, ele é 
capaz de aprimorar continuamente seus processos internos. O nível baixo da 
percepção de poder e risco interpessoal é sustentado pela colaboração e suporte 
do líder.  

 
 

 
+    Ligação causal positiva (as duas variáveis conectadas mudam na mesma direção)  

 

a -    Ligação causal negativa (as duas variáveis conectadas mudam em direções opostas)
 
     Delay (tempo de demora entra a mudança de uma variável e seu efeito) 
 
 

 
  

 
R

 

B
 

 

Loop de balanceamento 

Loop de reforço 
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Caso 2: O Grupo Radar 

 

Como o Beanstalk, o grupo Radar, outro grupo de desenvolvimento de 

produtos multifuncional, é composto por sete membros: o líder (mesmo nível 

hierárquico dos outros membros do grupo) e mais seis membros de diferentes 

funções. A tarefa do Radar é desenvolver um novo produto, idealizado pela 

gerência, a fim de ampliar uma linha de produtos existente. O desenvolvimento do 

produto foi relativamente bem definido pela gerência, mas não contou com as 

opiniões ou sugestões dos membros do grupo, que na sua maioria não acreditam na 

viabilidade do projeto em desenvolvimento. Embora as tarefas individuais 

apresentem certo nível de interdependência, os membros têm pouca autonomia 

para tomar decisões. 

O líder do grupo Radar apresenta um estilo de liderança próximo ao estilo 

autocrático. De acordo com um de seus membros, o líder tem a atitude clássica de 

“chefe.”  

Este caso apresenta um grupo que tem um nível de reflexão limitado. Os 

membros refletem sobre suas tarefas e sobre as necessidades dos clientes em nível 

individual, mas não no coletivo. Alguns membros têm desenvolvido preconceitos 

sobre as motivações de outros membros e se preocupam demasiadamente em não 

serem punidos pela gerência. Conseqüentemente, não fazem perguntas sobre a 

praticabilidade do projeto e evitam discutir abertamente problemas ou apresentar 

qualquer feedback potencialmente negativo. Isso tem resultado em uma baixa 

qualidade de reflexão conjunta e, conseqüentemente, em tempo desperdiçado com 

discussões pouco objetivas. A existência de tal atmosfera tem inviabilizado, tanto o 

desenvolvimento de uma compreensão compartilhada da situação em que o grupo 

se encontra, como a implementação de ações potencialmente corretivas. Essa 

situação tem limitado as oportunidades do grupo para monitorar seus resultados e 

obter dados adicionais sobre seu progresso – dados esses que poderiam formar a 

base do processo de reflexão-ação do grupo. Esta dinâmica é representada pelo 

loop reflexão e ação no DC mostrado no Esquema 5.2. 
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O Radar tem apresentado um nível relativamente baixo de desempenho, o 

que contribui para ampliar o gap no desempenho do grupo. O fato de os membros 

do Radar evitarem sistematicamente buscar feedback ou discutir problemas 

abertamente tem levado o grupo a não obter informações relevantes, cedo o 

bastante para aprender mais sobre as necessidades dos clientes e tomar, no tempo 

correto, decisões importantes em relação ao desenvolvimento do produto. Essa 

situação acaba gerando um delay significativo, representado por duas linhas 

paralelas no DC, que tem levado o grupo a corrigir seu curso muito mais tarde do 

que o necessário, prejudicando, assim, o desempenho do grupo. Esta dinâmica é 

representada pelo loop desempenho no Esquema 5.2. 

No caso do Radar, o líder mantém o controle das decisões centralizado em 

suas mãos. Conseqüentemente, o grupo tem percebido o ambiente como inseguro 

para a comunicação franca e aberta, reforçando a percepção de que o poder e 

influência estão concentrados nas mãos do “líder-chefe”. Tal percepção pode ser 

explicativa do comportamento coletivo de pouca disposição para a prática do 

diálogo e discussão produtiva, e para a busca de feedback, que atuando 

conjuntamente tem influenciado negativamente a aprendizagem, o desempenho e 

certamente os outros aspectos da eficácia do grupo. Esta dinâmica é representada 

pelo loop influência do líder (controle) no DC (Esquema 5.2).  

Essa situação, resultante da percepção do grupo em relação ao nível elevado 

de poder e risco interpessoal, tem restringido uma comunicação aberta e reflexiva, 

não permitindo que o grupo aumente sua colaboração e aprimore seus próprios 

processos internos. Tal dinâmica é representada pelo loop processos internos 

(Esquema 5.2). 
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Esquema 5.2: Diagrama Causal Radar – Dinâmica da Aprendizagem e do 

Desempenho do Grupo 
O grupo Radar apresenta um loop de balanceamento que não tem força 
suficiente para superar a dinâmica dos três loops de reforço, que funcionam 
em um ciclo vicioso. O delay entre o tempo em que o grupo percebe o nível 
baixo de seu desempenho e o tempo em que implementa uma ação corretiva 
é muito longo no desenvolvimento do produto, fazendo com que a ação 
tenha pouca serventia para corrigir a situação do grupo. 

 
+    Ligação causal positiva (as duas variáveis conectadas mudam na mesma direção)  

 

a -    Ligação causal negativa (as duas variáveis conectadas mudam em direções opostas) 
 
     Delay (tempo de demora entra a mudança de uma variável e seu efeito) 
 
 

 
  

 
R

 

B
 

 

Loop de balanceamento 

Loop de reforço 
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Caso 3: O Grupo Storage 

 

O Storage é um grupo de produção20 composto por 26 membros: um 

supervisor e 25 colaboradores da produção, que trabalham no turno diurno. O 

objetivo organizacional do grupo é manufaturar sistemas de arquivamento e 

estocagem e seu trabalho é organizado em sub-tarefas especializadas com baixo 

nível de interdependência. O líder do Storage (ou o supervisor) parece seguir um 

estilo de liderança muito próximo do laissez-faire, desempenhando um papel muito 

pouco ativo no trabalho do grupo.  

O grupo Storage apresenta dinâmicas que o distinguem dos outros dois 

grupos. Em face de problemas operacionais, como um observador relatou, o grupo 

interrompe a produção, ignora os problemas, e não procura ajuda para resolvê-los. 

Para contornar esses problemas, o grupo tem se utilizado do recurso de horas 

extras de trabalho nos finais de semana. Com a ausência de ajuda externa e de 

feedback, mais problemas se acumulam, aumentando o hiato entre o desempenho 

atual do grupo e o desempenho desejado. Essa situação tem sido contornada por 

um número maior de horas extras de trabalho, reforçando os modelos mentais de 

seus membros de que fazer hora extra é parte constitutiva da rotina do grupo para 

se atingir o nível de produção desejado, mas que de fato encobre as causas reais 

geradoras de ineficácia, inviabilizando a possibilidade de qualquer esforço de 

aperfeiçoamento por parte do grupo. Esta dinâmica é representada pelo loop 

desempenho derivado de hora extra no DC (Esquema 5.3). 

Além de auxiliarem os membros a contornarem os problemas reais de 

produção, as horas extras são fonte de recompensas financeiras, gerando uma 

dinâmica de reforço, que é representada pelo loop satisfação financeira no 

Esquema 5.3. 

Os membros do Storage não mostraram sinais de reflexão coletiva sobre sua 

situação e nem desenvolveram quaisquer atividades de experimentação, 

                                                
20 Nenhum padrão consistente de aprendizagem e desempenho com respeito ao tipo do grupo 
emergiu no estudo de Edmondson (2002). Este fato ratifica a afirmação feita no Capítulo 3 que a 
variável “tipo de grupo” é pouco relevante para o processo de aprendizagem quando considerada 
conjuntamente com as outras variáveis utilizadas na modelagem conceitual de aprendizagem e 
eficácia desenvolvida neste estudo. 
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recusando-se sistematicamente a participar de atividades de treinamento, o que tem 

mantido restritas as oportunidades para o desenvolvimento de novas habilidades, 

aprimoramento de métodos de produção e a geração de novos conhecimentos e 

insights. O grupo parece preferir trabalho adicional em hora extra ao engajamento 

em comportamentos de aprendizagem, que os ajudariam a cumprir suas metas de 

produção dentro da jornada normal de trabalho, e seus membros demonstram, 

assim, que estão satisfeitos com sua rotina habitual. Esta dinâmica é representada 

pelo loop competência presumida no Esquema 5.3. Dois membros do Storage que 

apresentavam um nível de desempenho elevado, insatisfeitos com essa situação do 

grupo, acabaram pedindo transferência para outros grupos (detalhes no Apêndice 

C).  

A distribuição do trabalho em sub-tarefas especializadas no Storage não 

favorece a interdependência e o nível de colaboração entre os membros do grupo, e 

como conseqüência, o aperfeiçoamento de processos internos do grupo tem sido 

residual. Quanto menos os membros do grupo colaboram uns com os outros, mais 

acentuada tem se tornado a tendência de continuarem a trabalhar de forma 

independente e de ignorar os problemas originados na execução das outras sub-

tarefas. Tal dinâmica é representada pelo loop processos internos no DC (Esquema 

5.3).  

O fato de o grupo não procurar ajuda, não participar de treinamento e não se 

engajar em conversação reflexiva tem encontrado respaldo na postura do líder, que 

pouco intervém na dinâmica do grupo, e cujo comportamento tem contribuído  para 

a criação de uma atmosfera onde se pode constatar a apatia, o desinteresse e o 

individualismo dos membros do grupo. Não se observou nenhum tipo de 

conversação reflexiva no grupo Storage, e aumentos eventuais no desempenho do 

grupo têm sido oriundos do trabalho em horas extras. Os membros do grupo não 

enfrentam as causas subjacentes de seus problemas; ao contrário, trabalham 

somente dentro do contexto de curtíssimo prazo. Os loops reflexão e ação, 

influência do líder e desempenho são representados no DC por linhas pontilhadas 

cinzas, pois tais estruturas não fazem parte da dinâmica deste grupo.   
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Esquema 5.3: Diagrama Causal Storage – Dinâmica da Aprendizagem e do 
Desempenho do Grupo 

O grupo Storage apresenta dinâmicas que mantêm o grupo em um ciclo vicioso 
de baixa aprendizagem e baixo desempenho.  

 
+    Ligação causal positiva (as duas variáveis conectadas mudam na mesma direção)  

 

a -    Ligação causal negativa (as duas variáveis conectadas mudam em direções opostas)
 

     Delay (tempo de demora entra a mudança de uma variável e seu efeito) 
 

A     Ligação causal não faz parte da estrutura do diagrama do grupo 
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5.1 Refletindo sobre os casos 

 

 

Os diagramas causais construídos para cada grupo ajudaram a elucidar as 

conseqüências dinâmicas das inter-relações dos processos internos do grupo, da 

influência do líder, dos comportamentos e percepções dos membros – fatores que 

afetam a qualidade do processo de aprendizagem e o nível de eficácia desses 

grupos. Em seguida, este estudo contrasta as dinâmicas apresentadas em cada um 

dos três grupos, destacando os fatores que contribuem para que estruturas 

similares produzam dinâmicas distintas, levando a diferenças no nível de 

aprendizagem e de eficácia entre os grupos.  

 

Reflexão e Ação – A mesma dinâmica que contribui para a aprendizagem e 

o aprimoramento do grupo Beanstalk mantém o grupo Radar em um ciclo vicioso de 

nível baixo de reflexão e ação. Isso ocorre devido ao nível elevado das percepções 

dos membros do grupo Radar em relação ao poder e ao risco interpessoal, inibindo 

seus membros de exporem abertamente suas opiniões e questionarem  as idéias 

apresentadas por outros membros do grupo. O grupo Storage não apresenta tal 

dinâmica, uma vez que a reflexão e a experimentação não fazem parte de seu 

comportamento coletivo. O Storage apresenta o loop de reforço competência 

presumida que representa a crença de que o grupo é competente o suficiente e não 

necessita de treinamento ou ajuda, podendo “resolver seus problemas a seu modo.”  

 

Desempenho – O Beanstalk e o Radar apresentam a mesma estrutura de 

desempenho. Embora isso ocorra, a dinâmica do grupo Radar difere daquela do 

grupo Beanstalk por causa do intervalo de tempo existente entre o instante em que 

o Radar percebe um problema e o instante em que procura ajuda – delay – ser 

significativo. O grupo Storage, por outro lado, apresenta uma estrutura de 

desempenho onde o trabalho realizado nas horas extras tem um papel primordial na 

explicação do funcionamento do grupo. Poder-se-ia questionar que tal distinção 

resulta da diferença no tipo de tarefas. Enquanto o objetivo organizacional do 
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Beanstalk e do Radar é desenvolver novos produtos, requerendo inovação, que 

demanda reflexão e ação desses dois grupos de desenvolvimento de produtos, o 

objetivo organizacional do Storage é o de manufaturar os produtos da empresa, 

estando mais relacionado a tarefas rotineiras. Todavia, dado o desenvolvimento e a 

introdução de novos produtos no mercado, o trabalho do grupo Storage requer, 

supostamente, inovação e aprimoramento contínuo dos processos de manufatura e 

qualidade dos produtos a custos reduzidos, o que requer, também, práticas 

conjuntas de reflexão e ação – aprendizagem em grupo. Porém, o fato de o tipo das 

tarefas permitirem mais ou menos oportunidades para a aprendizagem não é objeto 

de investigação no presente estudo. Esse é um assunto que poderá ser analisado 

com mais profundidade em trabalhos futuros.  

 

 Processos Internos – Os processos internos dos três grupos são 

representados pelo mesmo tipo de loop de reforço, embora apresentem dinâmicas 

distintas. O processo interno do Beanstalk é realçado pelas atividades orientadas à 

aprendizagem. A dinâmica do grupo Radar é enfraquecida por causa do temor dos 

membros do grupo em discutir abertamente idéias, prejudicando as oportunidades 

que o grupo tem de refletir sobre seus processos internos e de aprimorá-los, caso 

necessário. A dinâmica de processos internos do Storage serve para reforçar o 

status quo – os membros do grupo não têm estímulo algum para alterar sua 

situação. 

 

Influência do Líder (coaching e controle) – Enquanto o grupo Beanstalk 

apresenta uma estrutura de balanceamento, o grupo Radar apresenta uma estrutura 

de reforço quanto à influência do líder. O líder do Beanstalk mostra-se disposto a 

aconselhar e orientar os membros do grupo sempre que necessário, contribuindo 

para aumentar ou restabelecer o desempenho do grupo. Por outro lado, o 

comportamento do líder do Radar, quando o grupo se depara com um problema 

significativo, é o de exercer maior controle sobre o grupo. Enquanto o líder do 

Beanstalk parece apresentar as variáveis dominantes do Modelo II teoria-em-uso 

(ARGYRIS & SCHÖN, 1974), incentivando a investigação genuína de idéias e 
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pontos de vista, o líder do Radar revela o uso das variáveis dominantes do Modelo I 

teoria-em-uso, discutidas no Capítulo 2. O líder do Radar permanece no controle, 

impondo seus pontos de vista, não se mostrando receptivo às opiniões dos 

membros do grupo, elevando, então, o nível de defesa dos membros e a 

probabilidade do surgimento de profecias auto-realizáveis. Dessa maneira, o líder 

contribui para reforçar nos membros do grupo as percepções de risco e poder. No 

caso do grupo Storage, o líder tem pouca, se alguma, influência sobre o 

comportamento dos membros e sobre os processos internos do grupo, portanto o 

grupo não apresenta nenhuma dinâmica relacionada a essa variável. 

 

O diagrama causal do grupo Storage apresenta três loops de reforço: 

desempenho derivado de hora extra, satisfação financeira e competência presumida 

que não são comuns aos outros dois grupos. Os outros grupos podem até 

apresentar tais loops em seus sistemas, mas estes são muito fracos para 

representarem alguma importância. Essas estruturas surgem devido à dinâmica do 

grupo e suas percepções e atitudes em relação a seus objetivos, suas tarefas e seu 

ambiente. Esses três loops trabalham de forma a reforçar o que acontece no 

sistema, mantendo o grupo em um ciclo vicioso. Uma força de balanceamento que 

poderia afastar o grupo dessa situação – a influência do líder – não faz parte da 

estrutura do grupo.  

O Quadro 5.1 sumariza alguns fatores críticos para a aprendizagem e o 

desempenho verificados nos três casos apresentados acima.  
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Fatores Beanstalk Radar Storage 

Ambiente Competitivo, caracterizado por pressão para mudanças 

Contexto 
organizacional Apóia iniciativas de aprendizagem 

Design do grupo Adequado Adequado Aparentemente 
não adequado 

Design da tarefa: 
 

− interdependência 
 

Elevada 
 

Média 
 

Baixa 

Comportamento do 
líder / Estilo de 
liderança 

 Participativo / 
Democrático 

Centralizador / 
Autocrático 

Não-participativo / 
Laissez-faire 

Processos Internos: 
 
− Qualidade da 

comunicação 
 
− Relações 

interpessoais 

 
 
 

Alta 
 
 

Amigáveis 
 

 
 
 

Baixa 
 
 

Pouco amigáveis 

 
 
 

Baixa 
 
 

De indiferença 

Traços psico-sociais: 
 

− Percepção do nível 
de poder e risco 
interpessoal 

Baixo Elevado 

Baixo em relação 
ao poder; 

alto em relação às 
relações 

interpessoais 

 
Comportamentos de 
aprendizagem: 
 

− Conversação 
reflexiva  

 
 

− Nível de 
experimentação 

 
 

− Busca de feedback 
e ajuda 

 

 
 
 
 

Freqüente 
 
 
 

Elevado 
 
 
 

Freqüente 

 
 
 
 

Rara 
 
 
 

Baixo 
 
 
 

Pouca, e quando 
ocorre, acontece 

tardiamente 

 
 
 
 

Rara 
 
 
 

Nulo 
 
 
 

Rara 
 

 
Quadro 5.1: Fatores Críticos que Afetam a Aprendizagem e a Eficácia dos Três 

Grupos Estudados 
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A análise dos casos aqui desenvolvidos mostra as relações dinâmicas dos 

fatores estruturais, cognitivos e interpessoais que influenciam o processo de 

aprendizagem dos grupos. Ainda que os três grupos desenvolvam suas atividades 

sob o mesmo contexto organizacional, cada um deles apresenta níveis distintos de 

qualidade de aprendizagem e de eficácia. Isso ocorre devido às distintas inter-

relações de fatores, tais como as relações interpessoais, o estilo de liderança e as 

percepções dos membros que influenciam de maneira diferenciada a atmosfera de 

cada grupo. Os diagramas causais desenvolvidos neste capítulo ilustram essas 

dinâmicas e nos ajudam a compreender melhor a situação de cada grupo e as 

causas subjacentes que contribuem para a geração dos padrões de comportamento 

observados.  

Levando em consideração os diagramas causais desenvolvidos para cada 

um dos grupos, o Capítulo 6 oferece um modelo dinâmico integrado de 

aprendizagem em grupo, propondo representar as dinâmicas pertinentes ao 

processo aprendizagem-eficácia de grupos de trabalho. 
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Capítulo 6 
 
 

UM MODELO DINÂMICO DE 
APRENDIZAGEM EM GRUPO 

 

 

 

 “Não se consegue realmente compreender um 
sistema até que se tente mudá-lo.”  

 

Kurt Lewin, 1948 

 

 

 

A compreensão das relações causais é central para o entendimento do 

funcionamento de sistemas sociais e, portanto, ao estudo dos grupos e das 

organizações. Como Weick argumenta: 

 

“As relações de causa e efeito que existem nas organizações são 
complexas e freqüentemente circulares. Às vezes esses loops causais 
neutralizam as influências de uma variável em outra, e às vezes 
amplificam os efeitos de uma variável sobre outra. É a rede dessas 
relações causais que explica muito do que acontece nas organizações. 
Embora não diretamente visíveis, os padrões causais são mais 
responsáveis pelo que acontece nas organizações do que alguns dos 
elementos materiais como o maquinário, os relógios de ponto, e os 
equipamentos” (WEICK, 1979, p.7, traduzido pela autora). 
 

 

A abordagem do processo de feedback tem sido usada na Teoria das 

Organizações para explorar processos organizacionais complexos (WEICK, 1979), a 

aprendizagem organizacional (SENGE, 1990), os programas de aprimoramento 

(STERMAN, REPENNING & KOFMAN, 1997) e o fracasso organizacional (HALL, 

1976). Mostrando como as relações causais propostas geram padrões de 

comportamento, os modelos dinâmicos que captam relações não-lineares, 
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interdependentes, permitem que pesquisadores explorem e interpretem teorias 

organizacionais complexas (SASTRY, 1995).  

Este estudo oferece um modelo dinâmico construído com o objetivo de 

explorar diferentes dinâmicas envolvidas no processo de aprendizagem e na 

eficácia de grupos de trabalho. Diferentemente dos diagramas causais 

desenvolvidos para cada um dos grupos, o modelo aqui construído é de natureza 

genérica; um instrumento de análise útil na identificação de focos de ineficácia 

presentes nos grupos de trabalho e de fontes potenciais de alavancagem do 

processo de aprendizagem e do nível de eficácia.  

 

 

6.1 Identificando Temas 

 

 

Este estudo destaca alguns temas que surgiram a partir da revisão da teoria 

sobre aprendizagem, eficácia e dinâmica de grupos e da construção dos diagramas 

causais desenvolvidos no capítulo anterior. Os três grupos estudados apresentaram 

as mesmas condições antecedentes em termos de contexto organizacional, mas 

não em termos do design do grupo e das tarefas e do comportamento do líder. 

Outros fatores, como os processos internos do grupo, os traços psico-sociais do 

grupo e seus comportamentos de aprendizagem, também se mostraram distintos. 

Essas diferenças explicam, em grande parte, o fenômeno assimétrico dinâmico de 

eficácia dos grupos de trabalho discutido no Capítulo 4 – enquanto alguns grupos 

demonstram um nível elevado de aprendizagem e eficácia e conseguem trabalhar 

com limitações e corrigir seu curso ou sua situação, outros apresentam um nível 

baixo de aprendizagem e eficácia que tendem a se perpetuar nesse estado.  

O Quadro 6.1 contrasta as características apresentadas por grupos quanto às 

condições de aprendizagem e eficácia, que aqui são consideradas temas 

recorrentes no estudo de aprendizagem em grupos de trabalho.  
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Grupos de Nível Elevado de 
Aprendizagem e Eficácia 

Grupos de Nível Reduzido de 
Aprendizagem e Eficácia 

 
• atmosfera caracterizada pelo 

entusiasmo e  confiança dos membros 
do grupo; foco nas tarefas e nos 
objetivos do grupo 

 
 
• estrutura de poder e de influência com 

fraco impacto nas atividades do grupo;  
percepção de baixo risco interpessoal 
(nível elevado de segurança 
psicológica) 

 
• o líder apresenta estilo democrático – 

participativo e facilitador  
 
 
• processo de reflexão-ação intenso: 

troca de idéias e busca de feedback 
freqüentes  

 
• oportunidades para aprimorar os 

processos internos do grupo 
 
• tempo disponível para experimentar e 

tirar conclusões a partir de novas 
informações e dados, com 
subseqüente implementação de novas 
ações ou ações corretivas 

 
• os membros do grupo têm autonomia 

relativa para tomar decisões e se 
mostram comprometidos com os 
objetivos e o futuro do grupo 

 

 
• atmosfera caracterizada pelas 

atribuições de causa e efeito às 
pessoas, suas motivações pessoais e 
seus pontos de vista (explicação 
baseada em eventos)  

 
• estrutura de poder e influência com 

forte impacto nas atividades do grupo; 
percepção de elevado risco 
interpessoal (nível reduzido de 
segurança psicológica) 

 
• líder apresenta estilo autocrático – 

centralizador; ou líder apresenta estilo 
laissez-faire – não-participativo 

 
• relutância dos membros do grupo em 

discutir erros e buscar feedback 
 
 
• poucas oportunidades para aprimorar 

os processos internos do grupo 
 
• poucas oportunidades e escasso  

tempo disponível para a 
experimentação 

 
 
 
• os membros têm reduzido espaço de 

autonomia 
 

 
Quadro 6.1: Temas Recorrentes nos Estudos de Aprendizagem e 

Eficácia dos Grupos de Trabalho 
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6.2 Definindo Variáveis 

 

Os temas identificados acima, a modelagem conceitual desenvolvida no 

Capítulo 3, e conceitos identificados através da revisão da literatura (ANCONA et al, 

1996; COHEN & BAILEY, 1997; COSTA, 2000; EDMONSON, 1999; HACKMAN, 

1987; McGRATH, 1984) servem como base para a identificação das variáveis e de 

suas relações causais relevantes ao processo de aprendizagem-eficácia dos grupos 

de trabalho.  

Uma análise dos diagramas causais desenvolvidos para cada grupo – 

Beanstalk, Radar e Storage – sugere que quatro loops de feedback são relevantes 

para a explicação do processo de aprendizagem e do nível de eficácia dos grupos 

de trabalho: desempenho, influência do líder, reflexão-ação, processos internos. 

Mudanças nas variáveis desses loops explicam as dinâmicas distintas que surgem 

das inter-relações dos fatores que atuam no sistema. Portanto, esses loops são 

incorporados no modelo dinâmico. 

O Quadro 6.2 define as variáveis usadas na elaboração do modelo dinâmico 

de aprendizagem na próxima seção deste capítulo. 
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Ambiente e Condições Antecedentes 

Variável Definição 

Mudança no ambiente * O grau de mudanças existentes no ambiente externo que 
afetam a organização e seus grupos 

Pressão para mudar ou 
aprimorar 

O grau de pressão existente no contexto organizacional que 
influencia o grupo, requerendo mudança ou aprimoramento 

Cultura  organizacional* 
O grau em que a cultura da organização estimula o trabalho 
em grupo, a colaboração entre os membros e a troca 
freqüente de informações 

Recompensa e 
reconhecimento* 

O grau em que os sistemas de recompensas e 
reconhecimento valorizam a colaboração e o trabalho em 
grupo 

Sistema de informação / 
recursos* 

O grau em que a organização fornece acesso a informações 
relevantes e recursos, como equipamentos, tecnologia, 
treinamento e tempo adequado para as atividades do grupo 
e para a aprendizagem  

Design do grupo* 

O grau em que os objetivos do grupo são claramente 
definidos e a composição (conjunto de habilidades e 
experiências dos membros) e a estrutura do grupo (normas 
do grupo, tamanho do grupo, e papel formal de cada 
membro) são adequadas para o grupo desempenhar suas 
atividades 

Design da tarefa* O grau em que as tarefas são planejadas para oferecer 
autonomia e interdependência  

Suporte do líder* 
A freqüência com que o líder do grupo estabelece direções 
adequadas, promove a colaboração e cria condições para o 
processo de aprendizagem 

Colaboração e facilitação 
do líder 

O grau em que o líder auxilia o grupo a solucionar problemas 
e a promover uma atmosfera de segurança e confiança 

Percepção da 
necessidade de coaching 

O nível de percepção do líder quanto a necessidade de 
aumentar sua colaboração e a orientação para com o grupo 

 

Quadro 6.2: Definição de Variáveis-chave 

 
 

                                                
*Essas variáveis são consideradas exógenas no modelo dinâmico; os grupos não têm controle sobre 
elas. 
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Processos Internos, Traços psico-sociais e Comportamentos de Aprendizagem 

Variável Definição  

Relações interpessoais de 
confiança 

O grau de confiança e respeito mútuo no grupo, refletidos 
na qualidade das interações e na colaboração entre os 
membros do grupo 

Aprimoramento de 
processos internos 

A freqüência de aprimoramento de processos internos do 
grupo que possibilitam maior engajamento dos membros 
do grupo em atividades orientadas à  aprendizagem 

Entusiasmo e 
comprometimento 

O grau de entusiasmo e comprometimento genuínos dos 
membros do grupo para com a realização de suas 
atividades  

Segurança psicológica 

O grau de percepção coletiva dos membros do grupo de 
que o grupo é um espaço seguro para se correr riscos 
interpessoais e desenvolver comportamentos orientados à 
aprendizagem 

Tolerância à dissensão  
O grau em que os membros do grupo admitem oposição a 
suas idéias e discordância de suas opiniões dentro dos 
limites do conflito positivo 

Complacência 

O grau em que os membros do grupo julgam que 
aprenderam ou se aperfeiçoaram o suficiente e passam a 
não mais dispender esforços com o propósito de aprender 
ou se aperfeiçoar mais 

Investimentos em iniciativas 
de aprendizagem  

O grau de investimentos do grupo em iniciativas de 
aprendizagem 

Comportamentos de 
aprendizagem 

A freqüência com que os membros do grupo se engajam 
em atividades orientadas à aprendizagem 

 
Quadro 6.2 (cont.): Definição de Variáveis-chave 
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Eficácia (Desempenho, Satisfação e Aprimoramento) 

Variável Definição 

Objetivo de desempenho 

O nível de desempenho esperado do grupo quanto à 
produção projetada, produtividade, nível de qualidade dos 
produtos ou serviços e cronograma de tarefas a ser 
cumprido   

Desempenho do grupo  O grau em que o grupo está alcançando os objetivos de 
desempenho estabelecidos 

Gap no desempenho O grau da diferença entre o desempenho observado e o 
desempenho estabelecido  

Esforços em trabalhos de 
rotina  

O nível de tempo empregado em tarefas de rotina – 
tarefas que não exigem a geração de novos 
conhecimentos e de insights 

Satisfação O grau em que os membros do grupo se sentem 
satisfeitos com seu desempenho e realizações  

Moral O nível do moral do grupo  

Necessidade para adaptar 
ou mudar 

O nível de percepção do grupo da necessidade de se 
adaptar ou mudar  

 
Quadro 6.2 (cont.): Definições de Variáveis-chave 

 
 

 

6.3 Aprendizagem em Grupo: Um Modelo Dinâmico de Desempenho e 
Eficácia 

 

 

Utilizando as variáveis definidas acima, este estudo apresenta a seguir um 

modelo de estrutura de feedback causal, visando ampliar a compreensão das 

dinâmicas que emergem no sistema e são responsáveis pela qualidade da 

aprendizagem em grupo. O modelo é construído por etapas e as explicações 

causais são oferecidas com base numa ampla reflexão conceitual de estudos sobre 

aprendizagem e eficácia de grupos de trabalho e nos grupos analisados no Capítulo 

5. 
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6.3.1 O Processo de Aprendizagem-Desempenho do Grupo 

 

 

Este estudo aborda a aprendizagem em grupo como um processo contínuo 

de reflexão e ação baseadas na compreensão compartilhada de seus membros e 

ancoradas na experiência coletiva do grupo. Portanto, para que esse processo 

ocorra é necessário que os membros do grupo se engajem em comportamentos 

orientados à aprendizagem. Comportamentos de aprendizagem freqüentes 

beneficiam o grupo ao elevar sua capacidade agregada de avaliar problemas, tomar 

decisões, implementar ações, e promover mudanças que produzam resultados 

superiores. Em decorrência de um aumento no desempenho do grupo, o 

entusiasmo e o comprometimento dos membros com as atividades que levam à 

aprendizagem aumentam (SENGE et al., 1999). Os benefícios que a aprendizagem 

oferece constituem uma fonte de comprometimento com os objetivos do grupo, 

levando seus membros a aumentarem ainda mais seu investimento em iniciativas 

de aprendizagem. Essa dinâmica é representada pelo loop R1 – engajamento em 

aprendizagem – no Esquema 6.1. 

O desempenho atual do grupo, quando comparado com o desempenho 

estabelecido, tem o propósito de identificar eventuais hiatos ou um gap no 

desempenho. A constatação de um gap no desempenho pode levar o grupo a se 

conscientizar da necessidade de um maior engajamento em atividades orientadas à 

aprendizagem com o objetivo de trabalhar melhor, visando a geração de novos 

conhecimentos ou insights que levarão à adoção de formas de trabalho mais 

elaboradas e eficazes. O investimento em atividades orientadas à aprendizagem 

pode levar a resultados superiores, permitindo ao grupo aumentar seu nível de 

desempenho. Essa estrutura dinâmica resulta em um processo que trabalha 

constantemente para reduzir o gap no desempenho. Tal estrutura é representada 

pelo loop B1 – desempenho por aperfeiçoamento  – no Esquema 6.1. 
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desempenho
do grupo

gap no
desempenho

necessidade
p/ adaptar
ou mudar

objetivo de
desempenho

+

comportamentos
de aprendizagem +

entus iasmo e
comprometimento

investimento em
iniciativas de

aprendizagem

+

+

R1 B1

+

+

+

-

desempenho por
aperfeiçoamento

engajamento em
aprendizagem

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Esquema 6.1: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – 
O Processo de Aprendizagem-Desempenho 

 

 

 

Juntos, os loops B1 e R1 representam um processo de aprendizagem-

desempenho encontrados nos grupos de trabalho. O gap no desempenho do grupo 

servirá como um fator de controle ou de balanceamento. Assim, um aumento no 

desempenho do grupo levará a uma diminuição no gap, o que eventualmente pode 

criar uma sensação de que o engajamento em comportamentos de aprendizagem 

não é mais tão necessário. Os resultados superiores decorrentes das atividades  

orientadas à aprendizagem podem, então, declinar; o gap no desempenho 

aumentará e o investimento em atividades de aprendizagem voltará a crescer, 

visando  restaurar ou mesmo elevar o nível de desempenho do grupo.  

 

 

 
+    Ligação causal positiva (as duas variáveis conectadas mudam na mesma direção)  

 

a -    Ligação causal negativa (as duas variáveis conectadas mudam em direções opostas)
 

R
 

B
 

 

Loop de balanceamento 

Loop de reforço 
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6.3.2 O Papel da Segurança Psicológica 

 

 

Para que o grupo aprenda coletivamente, seus membros devem suspender 

temporariamente suas conjecturas individuais, superar suas defesas pessoais e 

apresentar idéias aberta e francamente (SENGE, 1990). Para que os membros do 

grupo participem de atividades orientadas à aprendizagem, é necessário que se 

sintam confortáveis e seguros de que não serão expostos a situações que possam 

ferir sua auto-estima (ARGYRIS & SCHÖN, 1974). Os membros do grupo precisam 

sentir que há espaço confortável para se analisar dados referentes ao desempenho 

do grupo, buscar feedback e discutir erros e problemas, sem sentirem uma potencial 

perda de identidade ou do senso de integridade, permitindo, assim, que resultados 

negativos sejam admitidos ao invés de negados (SCHEIN, 1992).  

Portanto, como ilustrado pelos casos dos grupos Beanstalk e Radar, o 

entusiasmo ou a apatia de um grupo em se dedicar a atividades orientadas à 

aprendizagem está positivamente relacionado à percepção que os membros do 

grupo têm da estrutura de poder e influência e do nível de risco interpessoal 

presentes na atmosfera do grupo de trabalho. Essa percepção é aqui representada 

pela variável segurança psicológica (Esquema 6.2), que oferece suporte para que 

os membros superem atitudes de defesa que surgem quando enfrentam situações 

difíceis ou quando são apresentados dados novos que divergem das expectativas 

originais do grupo.  

 Conseqüentemente, quanto mais elevado for o nível de segurança 

psicológica, mais confiantes os membros do grupo se mostram, e com mais 

disposição se engajam em atividades orientadas à aprendizagem. O engajamento 

em tais atividades proporciona oportunidades para uma maior interação e 

colaboração dos membros do grupo, o que os auxilia a melhorar a qualidade de sua 

comunicação, resolver conflitos e reduzir o nível de competição intra-grupo, levando 

ao aprimoramento dos processos internos do grupo. Relações interpessoais de 

confiança se desenvolvem, reforçando a coesão e o sentimento de segurança 

psicológica dos membros. Além disso, o sentimento de confiança mútua influencia a 
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capacidade do grupo de resolver problemas e de mostrar elevada capacidade de 

resiliência quando confrontado com dificuldades e adversidade.  Esta dinâmica é 

representada pelo loop R2 – atmosfera do grupo – no Esquema 6.2. 

 

 

desempenho
do grupo

gap no
desempenho

necessidade
p/ adaptar
ou mudar

objetivo de
desempenho

+

comportamentos
de aprendizagem +

entus iasmo e
comprometimento

investimento em
iniciativas  de

aprendizagem

+

+

R1 B1

+

segurança
ps icológica

relações
interpessoais
de confiança

R2

+

+

atmosfera
do grupo

+

+

-

+

desempenho por
aperfeiçoamento

engajamento em
aprendizagem

aprimoramento de
processos  internos

+

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 6.2: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – 

A Segurança Psicológica e as Relações Interpessoais 
 
 
 
 
 
6.3.3 A Influência do Líder no Processo de Aprendizagem 

 

O comportamento do líder influencia o nível de segurança psicológica do 

grupo, uma vez que o líder pode decisivamente contribuir para a criação de uma 

atmosfera propícia ao florescimento de comportamentos orientados à 
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aprendizagem. Um líder que se apresenta disponível para discutir idéias e ajudar os 

outros membros do grupo, que se mostra aberto a diversas opiniões e ofereça 

feedback construtivo, tende a reforçar uma atmosfera de segurança e confiança 

necessária para o florescimento de atividades de aprendizagem. Por outro lado, no 

caso do líder atuar de forma autocrática ou punitiva, os membros do grupo tornar-

se-ão relutantes em assumir o risco interpessoal inerente aos comportamentos de 

aprendizagem, tais como procurar ajuda, envolver-se em discussão produtiva de 

erros e confrontar resultados inesperados, como pôde ser observado no caso do 

grupo Radar.  

Quando o desempenho do grupo está aquém do esperado, um líder atento 

aumenta sua atenção para com o grupo, fornece informações relevantes e ajuda os 

membros a detectar e eliminar focos de ineficácia. Essas atividades estão 

relacionadas à colaboração e facilitação do líder. Uma vez que este contribui para 

criar uma atmosfera segura e de confiança, o nível de segurança psicológica do 

grupo aumenta e os membros se tornam mais confortáveis para dialogar e expor 

seus pontos de vista abertamente, experimentar com novas idéias e novos 

processos, e aperfeiçoar a forma de trabalhar em grupo, aumentando, assim, o 

desempenho e elevando o nível de eficácia do grupo.  Esta dinâmica é representada 

pelo loop B2 – influência do líder  – no Esquema 6.3. 

Quando o grupo estiver atingindo os objetivos estabelecidos, o líder já  não 

precisa colaborar tão ativamente como vinha fazendo. Tal comportamento do líder 

pode ser interpretado equivocadamente pelos membros de que o líder está se 

afastando do grupo. Esse efeito, porém, pode ser neutralizado por uma atitude 

positiva do líder (representada pela variável suporte do líder), reforçando no grupo a 

consciência da existência do espaço de autonomia que cada membro tem 

disponível para tomar decisões e implementar novas ações quando se fizer 

necessário. Adicionalmente, o fortalecimento das relações interpessoais de 

confiança contribui para manter o nível de segurança relativamente inalterado 

quando o líder se afasta temporariamente do grupo. 
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Esquema 6.3: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – 

A Influência do Líder e a Segurança Psicológica 

 

 

 

 

 
+    Ligação causal positiva (as duas variáveis conectadas mudam na mesma direção)  

 

a -    Ligação causal negativa (as duas variáveis conectadas mudam em direções opostas)
 

R
 

B
 

 

Loop de balanceamento 

Loop de reforço 



 

 

116

6.3.4 Condições Antecedentes para a Aprendizagem em Grupo 

 
 

Como discutido no Capítulo 3 e ilustrado pelos estudos de caso, há um 

conjunto de condições antecedentes que facilitam o engajamento em atividades 

orientadas à aprendizagem e o funcionamento eficaz dos grupos de trabalho. Tais 

condições incluem o contexto organizacional – cultura organizacional, sistemas de 

recompensas e de reconhecimento, sistemas de informações e o nível de recursos 

disponíveis – o design do grupo e o design da tarefa. (Esquema 6.4).  

Uma cultura organizacional que busca harmonizar os comportamentos de 

cooperação e competição dos membros do grupo valoriza o senso de 

responsabilidade mútua dos membros para com os objetivos e o destino do grupo, 

ajudando a criar um ambiente de suporte para o processo de aprendizagem em 

grupo, em oposição a uma cultura organizacional que estimula comportamentos 

individualistas de forma unilateral.  

As recompensas e os reconhecimentos, formais ou informais, que valorizam 

o trabalho em grupo, ajudam a ampliar os canais de comunicação entre os membros 

e fortalecer a coesão do grupo (ANCONA et al., 1996). Por outro lado, um sistema 

de recompensas que valoriza a realização individual, em detrimento da realização 

coletiva, geralmente amplifica os antagonismos entre os membros do grupo. Os 

sistemas de informação e os recursos disponíveis, como equipamentos e 

tecnologia, fornecem as condições adequadas para o grupo desenvolver suas 

tarefas e para se engajar em atividades orientadas à aprendizagem, tais como a 

experimentação.  

O design do grupo e de suas tarefas influencia os processos internos, uma 

vez que a combinação de habilidades, experiências e personalidades existentes no 

grupo influenciam a capacidade conjunta de trabalho de seus membros. Papéis bem 

definidos a serem desempenhados e tarefas que demandam interdependência são 

fatores que reforçam a colaboração e fortalecem as relações interpessoais entre os 

membros do grupo, que, por sua vez, influenciam positivamente o nível de 

segurança psicológica do grupo. 
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Com as condições antecedentes, acima mencionadas, presentes e um nível 

relativamente elevado de segurança psicológica, o grupo pode se engajar em 

comportamentos de aprendizagem mais prontamente e assim desenvolver as 

múltiplas competências que o ajudarão a tomar decisões corretas e a desempenhar 

suas tarefas com um elevado nível de eficácia.  
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Esquema 6.4: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – Condições 
Antecedentes como Facilitadores dos Comportamentos de Aprendizagem 

 
 
 
 

 
+    Ligação causal positiva (as duas variáveis conectadas mudam na mesma direção)  

 

a -    Ligação causal negativa (as duas variáveis conectadas mudam em direções opostas)
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6.3.5 Outros Fatores que Afetam a Aprendizagem e o Desempenho 

 

O aumento no nível de desempenho do grupo geralmente produz nos 

membros um sentimento de satisfação, relativo aos resultados obtidos e à situação 

do grupo (COSTA, 2000). Essa satisfação pode levar a um maior comprometimento 

dos membros com as iniciativas de aprendizagem, o que reforça, ainda mais, os 

resultados do grupo – dinâmica representada pelo loop R3 – satisfação do grupo 

– no Esquema 6.5. 

  Por outro lado, a satisfação, quando em demasia, pode introduzir uma 

dinâmica que atua como um limitador no processo de aprendizagem do grupo. A 

satisfação exagerada pode levar ao surgimento do fenômeno da complacência no 

grupo. Os membros, ao se sentirem muito satisfeitos com suas realizações prévias, 

começam a manifestar pouca disposição para a discussão de idéias que confrontem 

certos aspectos da atual situação de sucesso do grupo. Conseqüentemente, o nível 

de tolerância à dissensão do grupo diminui. Alguns membros podem começar a 

perceber tal situação como uma redução de espaço disponível para exposição de 

idéias de forma franca e aberta, uma percepção que afeta negativamente o nível de 

segurança psicológica do grupo (EDMONDSON, 1999). Um nível mais baixo da 

segurança afetará negativamente o nível de engajamento dos membros em 

atividades orientadas à aprendizagem, o que pode acabar levando a uma queda no 

nível de desempenho do grupo. Esta dinâmica é representada pelo loop B3 – 

complacência do grupo – no Esquema 6.5. 
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Esquema 6.5: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – 

O Impacto da Satisfação no Grupo 
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 Na ausência de comportamentos de aprendizagem, o nível de desempenho 

do grupo não se sustenta no longo prazo (REPENNING & STERMAN, 2001), 

levando a um aumento no gap do desempenho ou a uma estagnação do grupo em 

um determinado patamar de desempenho. Se essa situação persistir por muito 

tempo, o grupo, com o objetivo de aumentar seu nível de desempenho, pode se 

decidir por dedicar tempo adicional para a realização de suas tarefas, sem se utilizar 

de investimentos em atividades de aprendizagem. Esse eventual aumento no 

desempenho é considerado uma melhoria de primeira ordem (REPENNING & 

STERMAN, 2002), isto é, o grupo estará aumentando seus esforços para a 

execução de suas tarefas através de procedimentos e processos rotineiros, 

elevando o nível de desempenho às custas da aprendizagem e da eficácia de longo 

prazo. Essa situação pode ser ilustrada pelo caso do grupo Storage, que se utilizava 

horas extras para conseguir atingir o nível de produção estabelecido. Tal dinâmica é 

representada pelo loop B4 – desempenho por trabalho extra – no Esquema 6.6. 

Sob o cenário acima descrito, a melhoria pontual no desempenho do grupo 

pode causar um aumento na satisfação com sua situação atual, reforçando a 

percepção compartilhada dos membros de que, através da execução de tarefas por 

processos e procedimentos padrão, eles conseguem atingir seus objetivos, não 

necessitando, pois, de nenhum tipo de mudança ou de investimentos em 

aprendizagem. Esta dinâmica é representada pelo loop R4 – competência 

presumida – no Esquema 6.6, podendo  ser ilustrada ,também, pelo caso do grupo 

Storage, que recusava treinamento ou qualquer tipo de ajuda, mantendo sua rotina 

habitual de trabalho. 
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Esquema 6.6: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – 

Processos Rotineiros e a Aprendizagem em Grupo  
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Um outro cenário interessante de se analisar é o de mudanças constantes no 

ambiente22 ou no contexto da organização.  Nesse cenário, mudanças de grande 

porte deslanchadas pela alta direção como parte de uma estratégia para fazer frente 

à concorrência acirrada se constituem em fontes adicionais de pressão sobre os 

grupos de trabalho componentes da organização, influenciando negativamente a 

qualidade da aprendizagem e o nível de eficácia desses grupos (Esquema 6.7). A 

competição cada vez mais acirrada e mudanças constantes em diversas indústrias 

têm levado organizações a pressionarem os grupos de trabalho a aumentar seu 

desempenho com a disponibilidade de um nível reduzido de recursos – corte de 

verbas, redução do número de membros do grupo, diminuição de atividades de 

treinamento. A maior parte das mudanças, em fases de mutação acelerada, requer 

dos grupos novas capacidades, habilidades e formas inovadoras de trabalhar, que 

muitas vezes os grupos não têm condições de apresentar prontamente (HEDBERG, 

1981). Nesse cenário, o nível de eficácia desses grupos poderá declinar 

abruptamente, algo que pode ser minimizado caso o grupo já se encontre em um 

processo contínuo de aprendizagem, importante fator de adaptação, e de mudanças 

demandadas pela nova situação. 

Um aspecto agravante de um gap consistente no desempenho, e portanto no 

nível de eficácia do grupo é o rebaixamento do moral do grupo. Um gap constante 

no desempenho e aparentemente impossível de ser eliminado, pode gerar nos 

membros um sentimento de incompetência coletivo. A frustração poderá tomar 

conta dos seus membros e o moral do grupo pode se deteriorar gradativamente. 

Essa situação poderá gerar desânimo nos membros do grupo e levar à diminuição 

dos esforços relacionados aos comportamentos de aprendizagem, comprometendo 

ainda mais o desempenho do grupo, dinâmica representada pelo loop R5 – moral 

do grupo – no Esquema 6.7. É importante notar que um declínio no moral do grupo 

poderá, também, afetar negativamente o engajamento do grupo em suas tarefas 

rotineiras. 

                                                
22 Desde que os grupos não têm o controle sobre mudanças no ambiente em que suas organizações 
se encontram, essa variável é considerada exógena. 
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Por outro lado, quando o grupo está envolvido no processo de aprendizagem 

e percebe os resultados positivos de seu aprendizado, a confiança de seus 

membros em relação ao trabalho aumenta, o que eleva o moral do grupo, 

reforçando o engajamento coletivo dos membros do grupo em comportamentos de 

aprendizagem e fortalecendo a capacidade de resiliência do grupo.  
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Esquema 6.7: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo – Outros 
Fatores que Afetam a Aprendizagem e o Desempenho dos Grupos 
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Embora não esteja formalmente representado no modelo dinâmico (Esquema 

6.8), qualquer uma das dinâmicas pode apresentar atrasos ou demoras no tempo de 

resposta (delays), especialmente no caso de distância temporal significativa entre a 

implementação de uma ação e a percepção dos efeitos dela no sistema, o que 

poderá produzir falsas percepções e análises equivocadas sobre o funcionamento 

do sistema. Enquanto algumas dinâmicas são facilmente observáveis num curto 

espaço de tempo, outras podem levar tempo considerável para se tornarem 

perceptíveis. Esse pode ser o caso dos benefícios da aprendizagem e da 

construção de relações de confiança. Portanto, o fator tempo é importante no 

processo de aprendizagem e como tal deve ser considerado ao se analisar ou 

implementar iniciativas de aprendizagem em grupo.   

É importante notar que a disponibilidade de tempo para atividades de 

aprendizagem também é um elemento relevante no processo de aprendizagem dos 

grupos de trabalho. Em situações de escassez de tempo e em face de pressão para 

aumentar seu desempenho, os grupos podem deixar de avaliar o resultado de 

ações anteriores, discutir problemas surgidos, buscar feedback, ou experimentar 

novas idéias e, portanto, deixar de se engajar em comportamentos de 

aprendizagem. Esse tipo de atitude acaba prejudicando a eficácia do grupo, pois o 

processo contínuo de aprendizagem auxilia o grupo a compreender o ambiente, sua 

situação, as necessidades de seus clientes, além de melhorar seu processo de 

tomada de decisão e de aperfeiçoamento do grupo. Caso os grupos não tenham 

tempo suficiente para explorar e experimentar, poderão perder a oportunidade de 

aprender algo novo e terão que se contentar com a forma de pensar antiga (DIXON, 

1994). 
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Esquema 6.8: Modelo Dinâmico de Aprendizagem em Grupo 
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6.3.6 Implicações para a Aprendizagem e a Eficácia dos Grupos de Trabalho  

 

 

Aplicando o modelo (Esquema 6.8) nos casos estudados no Capítulo 5, 

observa-se que as dinâmicas apresentadas por um grupo podem ser mais evidentes 

do que aquelas apresentadas pelos outros. No caso do grupo Beanstalk, nota-se 

que seus membros se comunicam abertamente, buscam feedback constantemente, 

procuram informações importantes junto a outros grupos na organização e 

implementam idéias novas. Enfim, o grupo está aprimorando sua forma de trabalhar 

e seus processos internos. A atmosfera do grupo favorece essas atividades – o 

grupo mostra-se coeso e seus membros têm espaço de autonomia relativo para 

executarem suas tarefas. O líder do grupo se comporta como um colaborador e 

facilitador, contribuindo para uma atmosfera de segurança e confiança. Nota-se que 

os loops R1 (engajamento em aprendizagem), B1 (desempenho por 

aperfeiçoamento), R2 (atmosfera do grupo), B2 (influência do líder), R3 (satisfação 

do grupo) e R5 (moral do grupo) trabalham juntos em um ciclo de reforço-

balanceamento, matendo o grupo em um contínuo estado de aprendizagem.  

O grupo Radar, por outro lado, não apresenta comportamentos de 

aprendizagem sustentáveis. O líder do grupo tende a centralizar o poder de decisão 

em suas mãos, controlando as tomadas de decisão, uma atitude que influencia 

negativamente a atmosfera do grupo, sob a qual os membros, temendo retaliações 

por parte do líder ou colocar-se em situações embaraçosas, passam a evitar 

conversas reflexivas, desenvolvendo estratégias defensivas em relação aos outros 

membros do grupo e passando a dedicar tempo e energia para fazer conjecturas em 

relação às motivações uns dos outros. Esse tipo de contexto interpessoal perpetua 

a aversão ao risco intrínseco a atividades de aprendizagem e reforça 

comportamentos “anti-aprendizagem.”  Portanto, as dinâmicas que funcionam de 

forma virtuosa no grupo Beanstalk, R1 (engajamento em aprendizagem), R2 

(atmosfera do grupo) e R3 (satisfação do grupo), contribuem para formar ciclos 

viciosos, prejudicando o processo de aprendizagem e eficácia do grupo Radar. 
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No caso do grupo Storage, observa-se que o nível desejado de produção só 

é atingido através de um aumento nas horas trabalhadas, e os membros do grupo 

mostram-se satisfeitos com o estado atual do grupo e com o ganho financeiro 

oriundo de horas extras, o que reforça o pensamento corrente da não necessidade 

de se engajarem em comportamentos de aprendizagem, com o objetivo de gerar 

novos conhecimentos, aprimorar processos ou solucionar possíveis problemas de 

produção. No caso desse grupo, os loops B4 (desempenho por trabalho extra) e R4 

(competência presumida) dominam o processo de trabalho do grupo. 

Através dessa análise, pode-se verificar que nem todas as dinâmicas 

apresentadas no modelo são observadas em todo e qualquer grupo, em toda e 

qualquer situação. Isso não significa que, em um determinado momento e 

circunstância, um mesmo grupo possa apresentar uma dinâmica que não vinha 

apresentando até então. Esse fato mostra a importância de se analisar os grupos de 

trabalho em seu contexto, utilizando-se de raciocício sistêmico e de instrumentos de 

análise de sistemas complexos, como o de Dinâmica de Sistemas. Além disso, a 

existência de diferentes dinâmicas nos grupos pode explicar as diferenças na 

qualidade da aprendizagem e no nível de eficácia apresentado pelos grupos de 

trabalho.  

De acordo com o modelo, o Quadro 6.3 sumariza algumas das variáveis que 

se mostraram importantes no processo de aprendizagem em grupos de trabalho e 

as relaciona com proposições oferecidas no Capítulo 4. 
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Variáveis nível Resultado Dinâmico nível Proposição

Segurança 
psicológica ↑ 

Atmosfera de confiança 
e segurança 
 
Engajamento em 
comportamentos de 
aprendizagem 

↑ 
 
 
 
↑ 
 

1 e 2 

Colaboração e 
facilitação do líder ↑ 

Nível de segurança 
psicológica 
 
Atmosfera de confiança 
e segurança 

↑ 
 
 
 
↑ 

2 

Complacência ↑ 

Nível de segurança 
psicológica 
 
Esforços para 
comportamentos de 
aprendizagem  

 
↓ 
 
 
 
↓ 

3 

Desempenho por 
trabalho extra 

↑ 
 

 

Necessidade de dedicar-
se a comportamentos de 
aprendizagem 
 
Tempo investido em 
processos e 
procedimentos de rotina 

 
 
↓ 
  
 
 
↑ 

3 e 4 

Tempo para perceber 
resultados (delays) ↑ 

Engajamento em 
comportamentos de 
aprendizagem 

 
↓ 
 

5 

Relações 
interpessoais de 
confiança 

↑ 

Resiliência 
 
Conversação reflexiva 

↑ 
 
 
↑ 

6 

  

Obs.: ↑ – significa um aumento ou elevação; ↓ – significa uma diminuição ou redução 
 

Quadro 6.3: Relações de Elementos que Afetam o Processo de 
Aprendizagem em Grupos de Trabalho 
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Os fatores apresentados no Quadro 6.3 são relacionados às proposições 

sugeridas no Capítulo 4. São elas:  

 

(1) O fenômeno de assimetria da eficácia e ineficácia em grupos é 
decorrente de comportamentos de aprendizagem não freqüentes, 
de erros não detectados e de percepções individuais que levam a 
estratégias defensivas e à relutância em correr riscos 
interpessoais.  

 
(2) Grupos que apresentam um nível agregado baixo de percepção 

em relação ao poder e ao risco interpessoal se engajam mais 
freqüentemente em atividades orientadas à aprendizagem do que 
aqueles que apresentam um nível agregado alto de percepção 
em relação ao poder e ao risco interpessoal. 

 
(3) Fatores de limitação ao crescimento podem prejudicar o processo 

de aprendizagem dos grupos de trabalho. 
 

(4) As armadilhas da competência contribuem para manter o grupo 
estagnado em um nível baixo de aprendizagem e eficácia.  

 
(5) Delays contribuem para criar o padrão de amplificação no 

desempenho do grupo. 
 

(6) A capacidade do grupo de se manter engajado em 
comportamentos de aprendizagem e de sustentar seu nível de 
eficácia em épocas de mudanças está positivamente relacionada 
com a resiliência apresentada pelo grupo. 

 

 

 

A análise do modelo identificou o contexto organizacional, o comportamento 

do líder e as relações interpessoais de confiança, como alguns dos fatores que 

influenciam o nível de segurança psicológica do grupo, que, por sua vez, influencia 

a atmosfera e, portanto, o grau de engajamento dos membros em atividades 

orientadas à aprendizagem. As interdependências desses fatores podem causar 

variações no nível de aprendizagem entre grupos de trabalho da mesma 

organização. Essas variações têm implicações para as organizações, uma vez que 

podem inibir a aprendizagem no nível organizacional e prejudicar a sustentação da 

eficácia e da capacidade da organização de inovar e lidar com os ambientes em 

mudança.   
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Capítulo 7 
 
 

CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES 
E OPORTUNIDADES PARA 

PESQUISA FUTURA 
 

 

 

 

7.1 Conclusões 

 

 

O objetivo central deste estudo foi buscar uma maior compreensão das 

interdependências complexas de fatores que influenciam a qualidade da 

aprendizagem e a eficácia de grupos nas organizações. Para tanto, este trabalho 

baseou-se em conhecimentos multidisciplinares – teoria da aprendizagem individual, 

em grupo e organizacional; teoria da eficácia e os trabalhos sobre grupos, com 

particular ênfase naqueles desenvolvidos sob os marcos da psicologia social – a fim 

de identificar fatores estruturais, cognitivos e interpessoais que influenciam o 

processo de aprendizagem em grupo.   

Este estudo considerou os grupos de trabalho como sistemas sociais 

complexos e, em oposição a uma perspectiva linear, mono-causal, utilizou-se de 

uma perspectiva sistêmica e construiu um modelo a partir da atribuição de 

causalidades recíprocas das variáveis selecionadas em relação aos fatores acima 

mencionados. Esse modelo possibilitou a identificação de padrões de 

comportamento e uma compreensão mais abrangente e aprofundada das múltiplas 

inter-relações dos fatores que agem no sistema. A perspectiva sistêmica mostrou-se 

valiosa no estudo de aprendizagem em grupo, pois as relações de causa e efeito 

existentes nos grupos e nas organizações são complexas e formam estruturas 

causais que às vezes neutralizam as influências de uma variável em outra, e às 

vezes amplificam os efeitos de uma variável sobre outra. Essas relações de causa e 
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efeito oferecem explicações significativas sobre as variações na qualidade da 

aprendizagem e no nível de eficácia dos grupos nas organizações. 

A análise desenvolvida neste estudo revelou a importância de se estudar o 

grupo como uma entidade única, que possui características específicas resultantes 

das particulares inter-relações dinâmicas de fatores, tais como o design do grupo, o 

comportamento do líder, os processos internos do grupo e as percepções 

compartilhadas pelos membros, que atuam no grupo ao longo do tempo. Além 

disso, é interessante ressaltar que o grupo de trabalho se altera com o passar do 

tempo por múltiplas razões e, por conseqüência, seu funcionamento também se 

altera, podendo acarretar a manifestação de dinâmicas até então não apresentadas 

pelo grupo.  

O modelo dinâmico genérico desenvolvido no Capítulo 6 e as análises ali 

apresentadas oferecem uma framework útil para se pensar as complexidades 

envolvidas no processo de aprendizagem em grupo. Com a utilização desse modelo 

pode-se interpretar algumas dinâmicas predominantes no funcionamento de um 

particular grupo de trabalho e identificar os focos de ineficácia e potenciais fontes de 

alavancagem na qualidade da aprendizagem e na eficácia do grupo.  

No caso de intervenção nos grupos de trabalho, visando a melhoria do 

processo de aprendizagem, é importante notar que este estudo reconhece as 

dificuldades envolvidas em mudanças organizacionais e, em particular, em 

mudanças nos grupos. Poderosas forças culturais e psicológicas que atuam nos 

indivíduos e nos grupos podem funcionar como potenciais obstáculos na transição 

entre a necessidade de mudança e a ocorrência da mudança demandada. Portanto, 

não se deve cair na tentação mecanicista de que, uma vez identificada as causas de 

ineficácia e a necessidade de mudanças, essas mudanças poderão ser 

implementadas sem dificuldades. Isso reforça a importância de se analisar o grupo 

como um sistema social único, identificando no seu funcionamento áreas de 

oportunidades para mudanças viáveis e realistas.   
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7.2 Contribuições 

 

 

 O trabalho de extensa pesquisa de revisão bibliográfica deste estudo foi 

realizado em Cambridge, nos Estados Unidos. Parte substancial desse material foi 

desenvolvido no eixo Harvard e MIT e é aqui oferecido para debate e faz parte do 

objetivo da autora de contribuir de várias maneiras para uma maior aproximação 

das duas escolas de pensamento – a brasileira e a norte-americana. O critério de 

seleção desse material foi a relevância, e o que havia de mais universal e atemporal 

nessas teorias, visando a aplicação potencial na realidade brasileira.  

 Este estudo buscou contribuir com uma perspectiva integrativa da 

aprendizagem em grupo, enfocando na combinação de aspectos estruturais, 

cognitivos e interpessoais. Outra contribuição foi a inclusão do fator ambiental como 

um elemento importante no estudo da aprendizagem em grupo, pois é na interação 

contínua do grupo e seu ambiente que o processo de aprendizagem ocorre.   

 Uma contribuição do presente trabalho para os Estudos Organizacionais foi o 

esforço realizado no sentido de substituir a análise do tipo entrada-processo-saída, 

forma predominante de análise da aprendizagem e da eficácia de grupos de 

trabalho, por uma análise baseada em raciocínio sistêmico. Buscou-se avançar o 

estudo da aprendizagem em grupo através da construção de um modelo dinâmico 

que explora as inter-relações dos fatores acima mencionados que afetam o 

processo de aprendizagem e o nível de eficácia de grupos de trabalho. Este estudo 

também ofereceu seis proposições, identificou e definiu variáveis para o avanço de 

pesquisa nessa linha.  

 A Dinâmica de Sistemas, instrumental de análise de sistemas complexos, foi 

utilizada como forma de superação dos limites apresentados no princípio da 

racionalidade limitada (Capítulo 4). Este trabalho também representa uma 

contribuição para o entendimento conceitual da Dinâmica de Sistemas, e buscou 

difundir esse instrumental de análise, de larga utilização potencial em todos os 

níveis de educação – da primária até a universitária – assim como em diversas 
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áreas de atividade profissional, como o planejamento urbano, economia, sociologia, 

entre outros.  

 

 

7.3 Oportunidades para Pesquisas Futuras 

 

 

O modelo dinâmico foi aqui desenvolvido com base na literatura sobre 

aprendizagem, eficácia e dinâmica de grupo, e a partir do estudo de três casos 

selecionados. A realização de novas pesquisas empíricas pode trazer três 

benefícios básicos: (1) a possibilidade de generalização do modelo em nível mais 

amplos, através de sua aplicação em diferentes grupos e organizações; (2) o teste 

das proposições oferecidas no Capítulo 4; e (3) a investigação do peso relativo de 

cada fator utilizado no modelo para a qualidade da aprendizagem. Além disso, um 

estudo empírico longitudinal permitiria a observação dos grupos em seu contexto e 

a identificação de outros fatores comportamentais e cognitivos, como por exemplo, o 

papel da diversidade, preconceitos, esteriótipos e pressão para conformidade. As 

considerações gerais para o desenvolvimento de trabalho empírico são discutidas 

no Apêndice D.  

O modelo de aprendizagem em grupo aqui desenvolvido é de natureza 

qualitativa – utiliza-se da parte de diagramas causais de Dinâmica de Sistemas. Um 

próximo passo para o avanço deste estudo é a construção de um modelo de 

simulação, a fim de ampliar a compreensão dos padrões de comportamentos das 

estruturas de feedback identificadas no modelo conceitual.  Um modelo de 

simulação também auxilia na investigação da relevância de cada um dos  fatores 

que influenciam o processo de aprendizagem e possibilta a simulação de cenários 

possíveis em relação a esses fatores e às circunstâncias do grupo, como 

desenvolvido na dissertação de Mestrado da autora (LIZEO, 2000).  

Um estudo potencial é a aplicação do modelo em uma organização 

multinacional com fábricas ou escritórios em dois países, por exemplo, a divisão de 

manufatura da General Motors em São Caetano do Sul, Brasil e sua contraparte em 
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Detroit, Estados Unidos, a fim de se realizar uma análise comparativa do processo 

de aprendizagem e eficácia dos grupos de trabalho e identificar os fatores 

relevantes, principalmente em relação ao ambiente e ao contexto organizacional.  
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 APÊNDICE A 
(Apêndice ao Capítulo 2) 

 

 

 
A.1  Orientações de Aprendizagem: Behaviorista, Cognitivista/Gestalt, 

Humanística e  Social 
 

 

A orientação behaviorista da aprendizagem enfoca o uso de métodos 

experimentais para estudar o comportamento humano em relação ao ambiente em 

que o indivíduo se encontra. Sua filosofia é marcada fortemente pela influência do 

positivismo e do operacionalismo lógicos (ESTES et al., 1954). Elementos no 

ambiente, não o processo interno de pensamento do indivíduo, são os responsáveis 

pelo comportamento do indivíduo. Sob a orientação behaviorista, o processo de 

aprendizagem é caracterizado por uma suposição de contigüidade em relação a 

causa e efeito e de reforço (MERRIAM & CAFFARELLA, 1991). Essa abordagem da 

aprendizagem forma a base de trabalhos influentes neste campo, como a teoria de 

Estímulo-Resposta de Thorndike (E-R), a teoria de Condicionamento Operante de 

Skinner e a teoria do Comportamento Sistemático de Hull (HILGARD, 1956). A 

teoria de Estímulo-Resposta (E-R) sugere que os significados, as emoções, os 

motivos secundários e as interpretações de um indivíduo são basicamente reflexivas 

ou involuntárias, isto é, estão relacionadas a um estímulo ou a uma situação 

particular. Neste caso, a aprendizagem é condicional (MOWRER, 1960).  

Enquanto os psicólogos behavioristas enfocavam o ambiente, os psicólogos 

da linha teórica Gestalt (onde Gestalt se refere a um todo psicológico com 

características próprias) estavam preocupados com a cognição – o ato ou o 

processo do saber. As percepções ou as imagens de um indivíduo devem ser 

consideradas como um todo (ou padrão), e não como a mera soma de seus 

componentes. Está implícito na teoria da Gestalt que aquele que aprende, age de 

forma tão inteligente quanto possa sob as circunstâncias que o confrontam 

(HILGARD, 1956). Tal pensamento influenciou os trabalhos seminais de Kurt Lewin 
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e de Jean Piaget. A Teoria do Campo de Lewin propõe que o comportamento 

humano é uma função do indivíduo e do ambiente. A Teoria do Campo supõe que a 

experiência modifica o modo pelo qual o indivíduo estrutura o ambiente, incluindo 

mudanças nas valências23 de várias regiões do seu espaço vital, que consiste no 

campo psicológico total em que ele age (LEWIN, 1951). As forças que agem sobre o 

indivíduo, em qualquer momento, dependem da estrutura cognitiva de seu ambiente 

e das tensões no indivíduo. Isto significa que o comportamento de um indivíduo está 

relacionado a suas características pessoais e à situação social em que se encontra. 

Conseqüentemente, os efeitos de uma situação (ou do campo) sobre um indivíduo 

não podem ser pressupostos ou mesmo compreendidos sem levar em conta o 

indivíduo e o que ele traz à situação (MOWRER, 1960). Piaget (1970), enquanto 

reconhecia a contribuição do ambiente, explorava mudanças na estrutura cognitiva 

do indivíduo. Para Piaget, a adaptação é a essência do funcionamento intelectual, 

caracterizado por uma habilidade de modificar o ambiente em favor próprio. 

Outras orientações de aprendizagem incluem a humanística e a social. Na 

orientação humanística, o interesse básico é com o “eu”, onde o potencial humano 

para o crescimento, a liberdade pessoal, os sentimentos e as motivações são 

levados em consideração no processo de aprendizagem. Dessa forma, o processo 

de aprendizagem é considerado um ato pessoal em busca da realização do máximo 

potencial do indivíduo (MERRIAM & CAFFARELLA, 1991). Na orientação 

humanística  incluem-se os trabalhos de Abraham Maslow (1970) e de Carl Rogers 

(1980). Já a orientação social considera os indivíduos como participantes ativos no 

ambiente nos quais estão inseridos. Seguindo este pensamento, Albert Bandura 

(1977) estudou a interação entre o ambiente, o comportamento dos indivíduos e 

seus processos cognitivos. De acordo com o enfoque social, os indivíduos 

aprendem observando uns aos outros, o que lhes permite notar as conseqüências 

dos comportamentos desses outros indivíduos. Como Bandura afirma: 

 

 

                                                
23 Valência se refere a uma força direta de atração ou de repulsão. As valências de um indivíduo 
mudam com a experiência (MOWRER, 1960). 
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“A aprendizagem seria muito trabalhosa, para não mencionar 
perigosa, se as pessoas tivessem que confiar unicamente nos 
efeitos de suas próprias ações a fim de se informar sobre o que 
fazer. Felizmente, a maioria dos comportamentos humanos é 
aprendida através da observação: observando outros, um indivíduo 
forma uma idéia de como novos comportamentos são 
incorporados, e essas informações codificadas servem como base 
para uma ação posterior” (BANDURA, 1977, p.22, tradução da 
autora). 
 

 

 

A.2  Níveis de Análise de Aprendizagem nas Organizações 

 

 

Moingeon e Edmondson (1996) oferecem quatro categorias de análise de 

aprendizagem nas organizações. 

 

- no nível individual de análise: 

(1) Aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos nas organizações – O foco 

está nos atores individuais (aprendizes) como a base para uma capacidade 

de aprendizagem elevada nas organizações. As organizações podem 

implementar atividades que desenvolvam o conhecimento e as habilidades 

dos indivíduos, criando um tipo de “aprendizagem institucionalizada.”  

(2) Indivíduos ganhando consciência da responsabilidade pessoal causal e da 

habilidade interpessoal – Os indivíduos dentro das organizações 

desenvolvem e refinam seus mapas cognitivos e se tornam, então, 

responsáveis por decisões mais eficazes. Podem aprender a experimentar a 

consciência da responsabilidade causal pessoal, isto é, compreender como 

suas ações e interações produzem resultados inesperados no sistema.   
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- no nível organizacional de análise: 

(3) Organizações como a incorporação da aprendizagem passada – A 

aprendizagem ocorre através de processos como imitação e tentativa e erro. 

A aprendizagem organizacional é considerada como o resíduo acumulado de 

experiências passadas. Nesse caso, as rotinas se desenvolvem através da 

repetição em um contexto perfeitamente conhecido. 

(4) Organizações desenvolvendo a capacidade para a mudança com  

participação ativa – O foco está em aumentar a flexibilidade e a velocidade 

de resposta das organizações através de um contexto que promova a 

participação dos indivíduos e incentive a experimentação. 

 

 

A.3 As Práticas do Diálogo, da Discussão Produtiva, da Reflexão e da 

Investigação Genuína 

 

 

Diálogo e discussão produtiva – O diálogo é um modo de comunicação que 

legitima a auto-examinação e reconhece que a percepção e o pensamento são 

objetivos (SCHEIN, 1993b, 1999). O diálogo junto com a discussão é importante 

para o processo de aprendizagem contínuo de um grupo (SENGE, 1990).  

Através do diálogo, um grupo pode explorar problemas e situações 

complexas. O diálogo ajuda os indivíduos a se tornarem mais sensíveis a seu 

processo de raciocínio e revela potenciais incoerências em seus pensamentos 

(BOHM, 1989). Embora os membros de um grupo possam passar bastante tempo 

falando uns com os outros, podem não necessariamente se comunicar eficazmente, 

não retendo informação crítica, suprimindo opiniões importantes, ou aceitando 

idéias não examinadas por temerem retaliações. O resultado do diálogo pobre é a 

inabilidade de tirar vantagem de pontos de vista e de experiências diversas, e de 

lidar criativamente com a mudança. 
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 A discussão é a contraparte do diálogo (SENGE, 1990). Em uma discussão, 

diferentes pontos de vista são apresentados e defendidos, e decisões são tomadas. 

Quando produtivas, as discussões convergem para uma conclusão ou um curso de 

ação. Ao contrário, no diálogo os indivíduos não procuram um acordo, mas uma 

melhor compreensão de problemas e situações complexas. O balanço entre o 

diálogo e a discussão produtiva ajuda os membros do grupo a examinarem seus 

modelos mentais e as conseqüências de suas ações, e a planejarem novos cursos 

de ações.  

O diálogo não somente torna possível a criação de um ambiente para 

aprendizagem interpessoal mais eficaz, mas também ajuda a resolver conflitos 

derivados de suposições e de definições semânticas diferentes (SCHEIN, 1999). A 

arte do diálogo é um meio potencial para a identificação e a solução criativa de 

problemas. Grupos que praticam o diálogo são capazes de avaliar seu progresso 

eficazmente e identificar lacunas em seu desempenho.  

 

Habilidades de Reflexão e de Investigação Genuína24– Ajudam grupos a 

realçarem sua capacidade interpretativa e desenvolverem a compreensão 

compartilhada. As habilidades de reflexão permitem que os indivíduos reflitam 

melhor sobre seus modelos mentais e se tornem cientes de como esses modelos 

influenciam suas ações (ARGYRIS, 1982; SENGE, 1990). Tais habilidades exigem 

que os indivíduos testem suas suposições antes de as generalizarem e analisem os 

dados em que baseiam suas generalizações. A investigação genuína refere-se a 

como os indivíduos agem em interações com outros, especialmente ao tratarem de 

assuntos conflitantes. É um processo para gerar alternativas múltiplas, incentivar a 

troca de idéias, e produzir soluções bem testadas. A investigação permite que os 

indivíduos participem de conversas em que compartilham seus pontos de vista e 

tomam conhecimento das suposições uns dos outros.  

                                                
24 Essas duas habilidades emergiram do trabalho de Argyris e Schön (1974) conhecido como “A 
Ciência da Ação”, no qual os autores visavam explorar o raciocínio e as atitudes subjacentes à ação 
humana e  desenvolver uma aprendizagem mais eficaz em sistemas sociais. 
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Desenvolver as habilidades de reflexão e de investigação permite também 

que os indivíduos se tornem melhores ouvintes – que ouvem o que os outros 

realmente dizem e não o que esperam que digam (SENGE et al., 1999). Grupos que 

desenvolvem essas duas habilidades evitam perder tempo em discussões que não 

levam a nada, em vez disso, são capazes de conversação reflexiva, um aspecto 

importante do ciclo de aprendizagem em grupo, em que consideram seus modelos 

mentais da situação atual. Suas conversações tendem a ser francas e abertas.  

Desenvolver habilidades de reflexão e investigação genuína é desafiador e requer 

prática, porém os ganhos compensam os investimentos.   

 

Um equilíbrio entre a defesa de idéias e a investigação genuína – Como 

discutido acima, a habilidade da investigação é importante no processo de reflexão 

e na avaliação coletiva de modelos mentais. Alguns indivíduos, entretanto, tendem a 

defender seus pontos de vista em vez de compartilhá-los.  Indivíduos que defendem 

seus pontos de vista freqüentemente apresentam informações de maneira seletiva, 

dando suporte a seus argumentos, enquanto omitem dados que podem ser 

relevantes. Seu objetivo é fazer um caso forte, não oferecer uma visão imparcial e 

equilibrada (GARVIN & ROBERTO, 2001). A defesa de idéias é um procedimento 

em que os membros do grupo vêem o processo de tomada de decisões como uma 

competição, embora não o façam abertamente ou mesmo conscientemente. 

Portanto, a defesa de idéias sem investigação genuína é empregada geralmente em 

situações de embaraço ou de ameaça potencial (ARGYRIS, 1974). Um processo de 

investigação genuína incentiva o raciocínio crítico, onde os membros do grupo se 

sentem confortáveis levantando soluções alternativas e fazem perguntas sobre o 

problema ou a situação que enfrentam. Quando a investigação genuína e a defesa 

de idéias são equilibradas, os indivíduos têm condições de questionarem o 

raciocínio por trás dos pontos de vistas de outros indivíduos, assim como dos seus 

próprios. A combinação ideal de investigação e defesa de idéias é desafiadora e 

pode ser ainda mais difícil em ambientes autocráticos, onde não há quase  nenhum 

espaço para o diálogo genuíno.  
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APÊNDICE B 
(Apêndice ao Capítulo 3) 

 

 

B.1 Outros Estilos de Liderança 

 

 

Seguindo o trabalho pioneiro de Lewin, White e Lippitt (1939), um número de 

pesquisadores investigaram os efeitos dos diferentes estilos de liderança, e suas 

descobertas, geralmente, corroboraram as dos referidos autores. Outros 

pesquisadores estudaram traços psico-sociais e comportamentos específicos em 

função das diferentes situações onde os líderes trabalhavam e emergiam. Fiedler 

(1968) discute que a eficácia de um grupo depende de dois fatores de interação: 

estilo de liderança e  grau em que a situação propicia ao líder controle e influência. 

Fiedler representa o grupo e a situação em termos de três aspectos importantes: 

 

(1) relacionamento entre os líderes e seus seguidores – os líderes que são 

respeitados tendem a ter maior suporte de seus seguidores; 

(2) estrutura da tarefa – quando a tarefa é claramente definida com respeito aos 

objetivos, métodos e padrões de desempenho, os líderes têm maior 

probabilidade de exercer influência; 

(3) posição de poder – a influência do líder pode aumentar com a legitimidade e 

o poder conferidos a ele pela organização ou pelo grupo.  

 

Em várias circunstâncias, um líder pode afetar os objetivos de um grupo e o 

grau pelo qual eles são aceitos por seus membros. O líder pode determinar 

posições para os membros e padrões de comunicação, influenciar a coesão do 

grupo, e certificar-se de que opiniões sejam expressas (RAVEN & RUBIN, 1976). De 

acordo com a situação do grupo, o líder deve exercer um estilo de liderança que 

melhor se adapte àquela situação, a fim de promover a eficácia do grupo. Por 
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exemplo, um líder pode ser mais direto, assumindo um papel de autoridade, quando 

se é necessário tomar uma decisão urgente ou quando os indivíduos estão 

acostumados a serem dirigidos, ao invés de terem autonomia para executarem o 

trabalho. 

Seguindo uma perspectiva situacional e baseando seu trabalho em modelos 

de liderança desenvolvidos na Universidade do Estado de Ohio, na Universidade de 

Michigan e na Universidade de Harvard, Reddin (1970) oferece um modelo de 

estilos de liderança (3-D) que focaliza a orientação do líder para a tarefa e para as 

relações. Na orientação para a tarefa, o foco do líder é a própria tarefa. Seus 

esforços são dirigidos para o estabelecimento de padrões bem definidos quanto à 

organização da tarefa e do grupo, ao processo de comunicação, e aos 

procedimentos a serem seguidos. Na orientação para as relações, o líder dirige sua 

atenção para o estabelecimento de relações pessoais de trabalho, caracterizados 

por atos de confiança e incentivo. Os estilos de liderança variam consideravelmente: 

alguns líderes estruturam as atividades do grupo em termos das realizações da 

tarefa; outros concentram-se em construirrelações interpessoais com seus 

subordinados. Alguns líderes mostram comportamentos relacionados à tarefa e ao 

relacionamento ao mesmo tempo; enquanto outros oferecem uma estrutura mínima 

para o desenvolvimento derelações interpessoais. Baseados nas combinações entre 

as orientações para a tarefa e orientações para as relações, quatro estilos básicos 

de liderança foram identificados: integrado, dedicado, relacionado e separado. De 

acordo com Reddin, todo o estilo básico pode ser mais eficaz ou menos eficaz, 

dependendo da situação em que é usado.  

De acordo com essa perspectiva, Hersey e Blanchard (1988) identificaram 

quatro estilos primários de liderança, que são usados em diferentes situações: 

 
• Direção – o líder define os papéis e as tarefas dos membros do grupo, seus 

seguidores, e os supervisiona atentamente. As decisões são feitas pelo líder 

e anunciadas ao grupo, onde a comunicação é, em grande parte, de sentido 

único. Esse estilo de liderança apresenta orientação elevada para a tarefa e 

baixa para as relações.  
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• Coaching – o líder define em grande parte os papéis e as tarefas, mas busca 

idéias e sugestões dos membros do grupo. A tomada de decisão é feita pelo 

líder, mas o processo de comunicação é mais aberto. Esse estilo de liderança 

é caracterizado pela orientação elevada para a tarefa e para as relações. 

• Apoio – o líder compartilha as tomadas de decisões cotidianas com membros 

do grupo, tais como a distribuição das tarefas e a definição dos processos 

envolvidos. O papel principal do líder é o de facilitador. Esse estilo é 

caracterizado pela orientação baixa para a tarefa e elevada para as relações. 

• Delegação – o líder está envolvido na tomada de decisões e na solução dos 

problemas, mas a responsabilidade e o controle estão agora sob o controle 

dos membros do grupo, que decidem quando e como o líder será envolvido. 

Esse estilo de liderança é caracterizado pela orientação baixa para as 

relações e para as tarefas.  

 

Cada um destes quatro estilos pode ser usado de forma mais eficaz em algumas 

situações ou em fases diferentes da vida do grupo. Por exemplo, o estilo dirigir pode 

ser mais apropriado para lidar com novos colaboradores ou quando o grupo é recém 

formado, ou quando o trabalho requer pronta execução, ou ainda quando a situação 

requer decisões rápidas.  
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APÊNDICE C 
(Apêndice ao Capítulo 5) 

 

 

 
Fonte25:  EDMONDSON, A. C. The local and variegated nature of learning in 

organizations: a group-level perspective. Organization Science, v.13, n.2, 
p.128-146, 2002. 

 
 

Grupo Tipo de Grupo Tarefa Composição 

Beanstalk 
Grupo de 
desenvolvimento 
de produto 

Desenvolver uma linha 
de produtos novos a 
fim de ampliar e inovar 
uma linha de produtos 
existente 

O líder do grupo (um 
colega) e seis 
membros de diferentes 
funções 

Radar 
Grupo de 
desenvolvimento 
de produto 

Desenvolver um novo 
produto, idealizado 
pela gerência, a fim de 
ampliar uma linha de 
produtos existente. 

O líder do grupo (um 
colega) e seis 
membros de diferentes 
funções 

Storage Grupo de 
produção 

Manufaturar sistemas 
de arquivamento 

Supervisor e 25 
colaboradores de 
produção 

Quadro A.1: Amostra dos Grupos Estudados no Capítulo 5  

 
 
 
 

                                                
25 Tradução da autora. 
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Evidências de Reflexão e Ação – Aprendizagem e Eficácia – do Grupo Beanstalk 

 

[...] Beanstalk, buscava feedback freqüentemente, experimentava com muitas 

soluções parciais, analisava os resultados visando insights, e tentava sempre algo 

novo.  

Observações de uma reunião do grupo revelou uma troca energética de 

idéias e argumentos. Consistente com isso, descrevendo sua experiência no 

Beanstalk, Bud [um membro do grupo] observou que, diferente de outros grupos aos 

quais ele pertenceu, [...] os indivíduos falavam abertamente nas reuniões sobre 

preocupações e discordâncias, ao passo que nos outros grupos, os indivíduos 

esperavam a reunião terminar e conversavam confidencialmente “nos corredores”. 

Ele continuou, “Os membros do grupo levantam [pontos conflitantes] diretamente 

[...] Há um conflito saudável; eles estão sempre desafiando as idéias uns dos 

outros.” Jack, um consultor externo explicou: “Os membros deste grupo gostam de 

questionamento e comunicação. Denise e Martha são ótimas em questionar as 

coisas. O produto será muito melhor devido a isso.” [...] Os membros do Beanstalk 

descrevem, de forma uniforme, as discussões como vívidas, energéticas e francas. 

Os membros do grupo sentiam que podiam oferecer idéias e observações 

abertamente, sem ter que brigar para colocá-las em termos aceitáveis [...] A 

qualidade das reflexões do grupo era elevada pela busca proativa de dados 

relevantes, através de conversas com clientes e outros indivíduos na organização. 

Os membros do Beanstalk buscavam informações e feedback ativamente de 

gerentes e de outros departamentos, o que aumentava a qualidade da reflexão do 

grupo. [...]  Por exemplo, Jane reporta: “Eu passo um dia por semana em [outra 

fábrica] onde os indivíduos de Marketing se encontram [...] a fim de mantê-las 

informadas [...] Denise [membro do grupo] nos mantém conectados com a área de 

aplicações avançadas, que trabalha com os clientes para descobrir novas formas de 

usar nossos produtos [...] Margo [outro membro do grupo] mantém contato com o 

pessoal da Engenharia e da Produção a fim de ter certeza que eles estejam 

atualizados [...]”  



 

 

157

Aqui, o grupo está assegurando que aquilo que eles aprendem é usado para 

manter informados outros grupos interdependentes do Beanstalk. Além disso, esse 

processo ajuda o grupo a aumentar sua habilidade de comunicação. Como Martha 

explicou, “A medida que nós promovemos o Beanstalk internamente, eu aprendi a 

fazer perguntas antecipadamente, para saber onde os indivíduos estão. Então, eu 

tento incorporar esse [conhecimento] em minhas tarefas.”  

Seguindo a reflexão, o grupo experimentou e implementou mudanças no 

design do produto. Como Martha descreveu: “Há vários testes de novas formas de 

se fazer as coisas. Nós estamos trabalhando com design e engenharia ao mesmo 

tempo. É loucura. É demasiadamente complexo. Nós precisamos ser 

constantemente criativos sobre os mecanismos. [...] Há muitas interações. É como 

reduzir um molho pela metade. É um molho mais saboroso, um grupo mais 

complexo de ingredientes, mas o resultado final é mais simples. Nós fazemos com 

que fique mais fácil de ser usado, mais multifuncional – através de nos desafiarmos 

continuamente a fim de acharmos o que é essencial. ”Neste exemplo, o grupo 

reflete e implementa ações. Mais especificamente, Martha reportou que o grupo 

experimenta com mais de uma idéia por vez.  Além disso, as experimentações do 

grupo levaram a mudanças e, finalmente, a melhores resultados comparados com 

esforços anteriores (pp. 137-138). 

 

 
Evidências de Alguma Reflexão e Nenhuma Ação – Nível baixo de Aprendizagem e 

Eficácia – do Grupo Radar 

 

Análise de dados extraídos de meio-dia de reuniões e entrevistas com membros do 

grupo revelou frustração e estagnação [...] Apesar dos membros buscarem 

informações dos clientes, eles o faziam apenas depois que considerável parte do 

trabalho de desenvolvimento havia sido completado, e aprendiam menos do que 

poderiam dos dados e experiências disponíveis. A solução do final do grupo não 

refletia as necessidades dos clientes. Como um membro reportou: “Nós tentamos 

resolver um problema – criar um design – mas nós descobrimos que os clientes não 
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estavam interessados. Eles não queriam pagar por isso. [O produto que 

desenvolvemos] solucionou nosso problema, não o deles.” 

 Em particular, os membros do grupo explicaram que, apesar do Radar mudar 

as direções durante o projeto, eles não o faziam rápido o suficiente. Nas palavras de 

um membro: “Nós implementamos mudanças, mas muito devagar.” 

Independentemente, um gerente de R&D refletiu sobre o desempenho do Radar de 

uma forma similar: “Eles eram muito metódicos, muito detalhistas em suas 

divagações. [...] Eles não faziam verificação com os clientes até muito tarde. [...] 

Eles aprendiam, mas não rápido o suficiente.” Um engenheiro no grupo explicou a 

jornada de forma similar: “Nós nos encontrávamos correndo em círculos. Às vezes, 

isso levava muito tempo.” […] nas reuniões do grupo essas crenças não eram 

examinadas. Uma fonte de atraso era o uso de uma empresa terciária para obter 

dados sobre os clientes – um fator que distanciava o grupo de feedback direto. Um 

membro do grupo admitiu: “Nós falamos com uma variedade de clientes por 

telefone. Na verdade, nós contratamos uma empresa para fazê-lo, porém, nós 

fizemos uma segunda vez nós mesmos.” Pelo fato de não se comunicarem 

diretamente com seus clientes, o grupo tinha dados de baixa qualidade para a 

reflexão do grupo, ou pelo menos dados que os membros não entendiam muito 

bem. Em geral, as reflexões do Radar enfocavam o grupo, eram raramente voltadas 

para outros na empresa. Membros do grupo disseram para [a autora] que eles 

“ficavam longe” dos gerentes, esperando até que tivessem mais respostas para 

comunicarem. Nas discussões do grupo, membros discordavam; entretanto, o líder 

do grupo não aceitava divergência, tanto que era difícil criar uma resolução grupal 

efetiva para um problema. Por exemplo, em uma reunião, [a autora] observou o líder 

insistindo para que seu ponto de vista prevalecesse. Enquanto discutiam projeções 

financeiras para serem submetidas à gerência, o líder defendia “deixar os custos de 

transporte fora [...] para que os números parecessem melhores,” para o qual o 

membro de finanças, Bud, retrucou: “Eu preferiria ter uma vida real.” Jan devolveu: 

“Eu preferiria ter uma nota de rodapé [citando os custos de transporte].” Nessa 

altura, outro entrava na discussão para defender a posição de Bud, mas Jan 

continuava a defender sua posição dizendo, “Nós não o fizemos [incluir o custo de 
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transporte] antes; Eu não quero que pareça inconsistente.” Jan parecia estar irritado 

e não se rendeu, provavelmente contribuindo para aumentar, ao longo do tempo, a 

frustração e a relutância por parte dos outros de contribuírem com idéias. O grupo 

Radar apresentava discussões que se qualificavam como reflexão sobre o seu 

trabalho, usava feedback dos clientes, mas, como resultado, somente faziam 

mudanças modestas e atrasadas. A qualidade da reflexão do grupo era claramente 

limitada, impedindo a colaboração verdadeira e a sinergia entre as diferentes idéias 

dos membros (p.137).  

 

 
Evidências de Nenhuma Reflexão e Nenhuma Ação – Nível baixo de Aprendizagem 

e Eficácia – do Grupo Storage 

 

Ao contrário de outros grupos fazendo o mesmo produto em um segundo turno, os 

membros deste grupo (do turno diurno), “sentam-se e esperam caso um problema 

apareça,” de acordo com um consultor interno, Mark, que oferece suporte para os 

grupos de diversas fábricas. Ele continuou: “Se um problema técnico aparece, eles 

não perguntam aos engenheiros. [...] “Eles estavam tendo problemas com a cola, 

mas não procuraram ajuda. Eles simplesmente sentam e não trabalham, e então 

fazem hora extra aos sábados.” Os comentários de Mark transmitem uma crença de 

que, não somente o grupo falha em tentar entender e resolver problemas, mas 

também seus membros valorizam problemas como fonte lucrativa de pagamento de 

hora extra. Dessa forma, os membros buscam um objetivo que não vai de encontro 

com o objetivo organizacional formal para o grupo. O trabalho do grupo se mantém 

dividido de acordo com sub-tarefas especializadas – uma situação que o grupo 

resiste mudar, evitando treinamento, de acordo com Mark e membros entrevistados. 

[...] Dois membros do grupo, insatisfeitos com essa situação, pediram transferência 

para um outro grupo. Como Mark, reportou: “Sally e Sue estavam tendo problemas 

no turno do dia [no grupo Storage] por apresentarem um desempenho alto.” Ambas 

mudaram para o segundo turno, onde encontraram oportunidades de ser elas 
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mesmas e de engajarem-se em um processo explícito de aprimoramento do grupo 

(p.133). 

 

Estrutura de Poder e Risco Interpessoal nos Grupos 

 

Uma grande diferença entre os grupos Radar e o Beanstalk era as 

percepções dos membros quanto ao poder e hierarquia. Embora, os dois grupos 

tivessem líderes formais, o relacionamento do líder para com os membros e com 

outros que interagiam com o grupo era diferente. Jack, o consultor de design que 

trabalhava com ambos os grupos descrevia as diferenças de liderança, como segue: 

“[Para o Beanstalk,] eu telefono para qualquer membro [...] mas para o Radar, eu 

tenho que passar pelo Jan [líder do grupo].” No Beanstalk, qualquer membro fala 

pelo grupo. No Radar, Jan é o porta-voz. Nas reuniões do grupo, Jan era o “chefe” 

que tomava as decisões finais. No Beanstalk, Martha [a líder do grupo] era um 

facilitador que encorajava informações e consenso.  

[...] A tarefa do grupo Radar era relativamente bem definida pela gerência de 

R&D e muitos membros acreditavam que não funcionaria; ao mesmo tempo, 

questionar a gerência não parecia algo viável. [...] os membros do grupo 

desenvolveram atribuições negativas sobre os motivos de cada um. Por exemplo, 

um membro reportou, “Nós tínhamos problema com a definição do projeto [...] [que] 

era claro para as necessidades internas da empresa, não para os clientes [...] Nós 

tínhamos muitos que discordavam, que queriam somente [trabalhar no projeto], ao 

invés de desenvolver uma definição adequada. Eles estavam preocupados em 

serem punidos pela gerência.” 

As crenças desse membro de que outros não desejavam fazer uma análise 

aprofundada porque eles queriam agradar a gerência não podiam ser levantadas 

publicamente sem parecer acusar outros de motivos políticos. [...] eles evitavam 

confrontar feedback crítico [...] O resultado era tempo gasto em busca de soluções 

pobres e uma disparidade entre os insights dos membros em relação sobre sua 

situação difícil e a habilidade do grupo de implementar ações (pp.139-140). 
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[...] Um membro do Radar explicou que era difícil falar abertamente sobre um 

ponto de vista diferente, porque Jan “não queria ouvir”. [A autora] observou a 

frustração dos membros do grupo Radar quando Jan desconsiderou suas 

informações sobre os custos de transporte.  

[...] Exceto pelo grupo Storage, onde [a autora] não ouviu nenhuma 

preocupação específica em relação ao líder, todos os outros grupos, que não 

apresentavam nível de reflexão e nem implementavam mudanças, apresentavam 

preocupações sobre o comportamento do líder e expressavam relutância em falar 

abertamente (p.140). 
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APÊNDICE D 

(Apêndice ao Capítulo 7) 

 

 

Para se estudar grupos em seu contexto, alguns atributos devem ser 

considerados: 

• a unidade de análise deve ser o grupo; 

• os grupos devem ser reais – onde seus membros tenham relações 

interdependentes e papéis distintos; 

• os membros do grupo devem compartilhar responsabilidade pelo trabalho ou  

tarefas executadas; 

• os grupos devem fazer parte de uma organização maior;  

• os grupos devem ter objetivos claros e datas estabelecidas para a conclusão 

das tarefas. 

 

Métodos – O levantamento de dados deve incluir níveis múltiplos de análise e 

diversas fontes para apoiar a investigação do contexto estrutural, intelectual, cultural 

e socio-psicológico dos grupos. A unidade principal de análise deve ser o grupo, 

mas a organização, ou o local em questão, deve também ser considerada. As fontes 

de dados devem incluir entrevistas semi-estruturadas, documentação do grupo e da 

organização sobre o período de estudo, observações de reuniões e de atividades 

diárias. Os informantes devem estar associados com a atividade primária do grupo: 

(1) os membros do grupo, (2) líderes e gerência, e (3) participantes periféricos, tais 

como colegas de outras funções e clientes. Essa triangulação de várias fontes e de 

técnicas diferentes de levantamento de dados fornece perspectivas múltiplas, e 

permite a examinação cruzada de conceitos existentes e emergentes 

(EISENHARDT, 1989; PETTIGREW, 1990). Entrevistas devem ser conduzidas 

pessoalmente e gravadas para futura transcrição, sempre que possível. 

Os seguintes critérios devem ser seguidos para garantir a qualidade do 

estudo: 
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• validade de constructo – estabelece as definições conceituais e operacionais 

dos principais termos e variáveis do estudo para se medir ou descrever o 

fenômeno de aprendizagem e eficácia dos grupos de trabalho (já elaborado 

nos Capítulos 3 e 6). 

• validade interna – estabelece o relacionamento causal que explica que 

determinadas circunstâncias (causa) conduzem a determinadas situações 

(efeito) - (já elaborado  nos Capítulos 5 e 6). 

• validade externa – estabelece o domínio sobre o qual as descobertas podem 

ser generalizadas. O estudo deve mostrar a coerência entre suas 

descobertas e os resultados de outras investigações similares. 

• confiabilidade – mostra que o estudo pode ser reproduzido, alcançando-se 

resultados similares. 

 

 

 

 


