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RESUMO 

 

Nos modelos de gestão clássicos o conflito era tido como algo prejudicial à 
organização sendo, na maioria das vezes ignorado, no entanto, tendências 
contemporâneas visualizam-no como um fenômeno inevitável e que está presente 
nas organizações. Porém, acredita-se que o mesmo deva ser gerenciado 
adequadamente para promover mudanças no ambiente de trabalho. Nossa vivência 
como enfermeira demonstra que na equipe de enfermagem os conflitos acontecem 
com freqüência, todavia são escassos os estudos realizados no Brasil sobre essa 
temática. Esta pesquisa objetivou analisar a natureza dos conflitos frente às relações 
pessoais, grupais, ambiente físico e organização do trabalho na equipe de 
enfermagem e, descrever como os conflitos são abordados e processados por essa 
equipe no âmbito da estrutura organizacional hospitalar. Para tal, foi realizada uma 
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória através da utilização de entrevista 
semi-estruturada aplicada a dezenove profissionais da equipe de enfermagem de 
um hospital público geral de médio porte da cidade de Londrina, PR, Brasil. 
Realizou-se análise de conteúdo, com identificação de unidades de significação 
extraídas dos textos das entrevistas, sendo posteriormente analisadas segundo 
referencial das teorias administrativas e da gestão contemporânea. As falas dos 
sujeitos evidenciam que os conflitos ocorrem devido à falta de clareza da missão e 
objetivos organizacionais; ao modelo de organização adotado pelo serviço de 
enfermagem; à estrutura do ambiente físico inadequada; as políticas de 
contratações de pessoal diferenciadas; as relações pessoais e grupais na equipe de 
enfermagem, à comunicação ineficaz e dimensões da liderança. Em relação ao 
gerenciamento dos conflitos, por parte da enfermagem, pode-se destacar que existe 
uma tentativa para que os conflitos sejam gerenciados através de diálogo com os 
envolvidos, entretanto, ainda prevalecem os valores individuais. Percebe-se, 
também, que as várias causas dos conflitos são decorrentes de problemas 
funcionais que dependem de instâncias superiores, de políticas articuladas de 
recursos humanos e de saúde. Os resultados indicam a necessidade dos 
enfermeiros adquirirem posições mais articuladas institucionalmente e, neste sentido 
faz-se imperativo a reavaliação dos projetos político-pedagógicos das escolas de 
enfermagem a fim de implementarem estratégias de participação e mediação grupal 
visando o desenvolvimento gerencial do futuro enfermeiro. 

 
 

Palavras chaves: equipe de enfermagem; teorias administrativas; gestão em saúde; 
conflitos. 
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RESUMEN 

 

En los modelos clásicos de gestión, el conflicto era considerado como algo 
perjudicial a la organización, siendo en la mayoría de las veces ignorado. Por otro 
lado, tendencias contemporáneas tienden a visualizarlo como un fenómeno 
inevitable que está presente en las organizaciones y se cree que el mismo deba ser 
administrado adecuadamente para promover cambios en el ambiente de trabajo. 
Nuestra vivencia como enfermera demuestra que, a pesar de que los conflictos 
ocurren con frecuencia en el equipo de enfermería, todavía son escasos los estudios 
realizados en Brasil sobre esa temática. Las finalidades de esta investigación fueron 
las de analizar la naturaleza de los conflictos ante las relaciones personales y 
grupales, el ambiente físico y la organización del trabajo en el equipo de enfermería 
y describir como los conflictos son aproximados y procesados en el equipo de 
enfermería y en el ámbito de la estructura organizacional hospitalaria. Para tal, fue 
realizada una investigación cualitativa, descriptiva y exploratoria con aplicación de 
entrevista semiestructurada a diecinueve profesionales del equipo de enfermería de 
un hospital público general de Londrina, PR, Brasil. Se realizó el análisis de 
contenido, con identificación de unidades de significación extraídas de los textos de 
las entrevistas que posteriormente fueron analizadas según el referencial de las 
teorías administrativas y de la gestión contemporánea. Los discursos de los sujetos 
evidencian que los conflictos ocurren debido a la falta de claridad de la misión y 
objetivos organizacionales; al modelo de organización adoptado por el serviçio del 
servicio de enfermería; a la estructura inodecuada del ambiente físico; a las políticas 
diferenciadas a la hora de contractar personal; a las relaciones personales y 
grupales en el equipo de enfermería, a la comunicación ineficaz y dimensiones del 
liderazgo. Respecto al gerenciamiento de los conflictos por parte de la enfermería, 
se puede destacar que, a pesar de que existe una tentativa para que los conflictos 
sean gerenciados a través de diálogo con las personas involucradas, todavía 
prevalecen los valores individuales. También se percibe que varias causes de los 
conflictos resultan de problemas funcionales que dependen de instancias superiores, 
de políticas de recursos humanos y de políticas de salud. 
Los resultados indican la necesidad de posiciones articuladas institucionalmente por 
parte de los enfermeros. En este sentido, se hase imperativo una revisión en los  
proyectos político pedagógicos de las escuelas de la enfermería ,en el sentido de 
introducir estrategias participantes y la mediación del grupo que tiene como objetivo 
el desarrollo de la enfermera futura de la gerencia. 

 
Palabras-clave: equipo de enfermería; teorías administrativas; gestión en salud; 
conflictos. 
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ABSTRACT 

 

In classical management models, conflict was seen as something harmful to the 
organization and was mostly ignored. Contemporary tendencies, on the other hand, 
tend to consider it as an unavoidable phenomenon present in organizations, which 
should be adequately managed in order to promote changes in the work 
environment. Our experience as a nurse demonstrates that, in spite of the lack of 
studies about this subject in Brazil, conflicts are frequent in the nursing team. This 
research aimed to analyze the nature of conflicts in view of personal and group 
relations, physical environment and work organization in the nursing team, as well as 
to describe how these conflicts are approached and processed by the nursing team 
and in the sphere of the organizational hospital structure. A qualitative, descriptive 
and exploratory research was carried out by means of semi-structured interviews with 
nineteen professionals who are part of the nursing team at a general medium size 
public hospital in Londrina, PR, Brazil. Content analysis was used, identifying the 
units of meaning that were extracted from the interview texts, which were then 
analyzed in the reference framework of administrative theories and contemporary 
management. The subject’s discourse evidenced that conflicts are due to the lack of 
clearness about the organization’s mission and objectives, the organization model 
adopted by the nursing service, the physical environment inadequacy, distinct 
policies as far as human resources are concerned, personal and group relations in 
the nursing team, inefficient communication and leadership dimension. Concerning 
the conflict management by nursing, attempts are made to manage conflicts through 
dialogue with the persons involved, although individual values still prevail. It was also 
perceived that various causes of conflict result from functional problems depending 
on higher instances, and on the association of human resources and health policies. 
The results pointed towards the need for nurses to assume institutionally articulated 
positions. In this sense, it is essential to the nursing schools to review their 
pedagogical and political projects so as to introduce participatory strategies and 
group mediation aiming at  the future nurse’s development of management. 
 
 
Keywords: nursing team; administrative theories; health management; conflicts. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

O interesse pelo o comportamento humano nas organizações de saúde 

despertou em minha vida profissional graças ao programa de desenvolvimento de 

pessoal de um hospital em que trabalhei no período de 1994 a 1997 na cidade de 

Cambé, Paraná, Brasil. Na época, o desenvolvimento de pessoal era realizado por 

uma psicóloga que ocupava a posição de gerente de recursos humanos. Temas 

relativos à motivação, comunicação, criatividade, mudança, tomada de decisão, 

trabalho em grupo, administração do tempo, análise transacional, liderança, entre 

outros, eram debatidos semanalmente com o grupo de chefias, o que tornava essas 

reuniões altamente motivadoras já que estes temas eram pouco discutidos na área 

de enfermagem. 

O conflito nas relações pessoais, apesar de ter sido freqüente em toda a 

minha atividade profissional, tornou-se motivo de interesse e preocupação durante a 

realização de supervisão de alunos em estágios do curso de graduação em 

enfermagem, na disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem, o que me 

levou a sugerir que um grupo de graduandos produzisse um trabalho de conclusão 

de curso sobre esse tema, o qual tive oportunidade de orientar. 

Nesse processo de orientação aprofundei algumas reflexões sobre 

situações de conflito que vivenciei nestes últimos vinte anos de trabalho em 

instituições hospitalares públicas e privadas. Recordo-me de desentendimentos 

entre chefias e membros da equipe de enfermagem relacionados a escalas diárias, 

mensais e de férias, fatos estes que aconteciam, principalmente, em decorrências de 

feriados, finais de semana e marcação de férias para os meses de dezembro, janeiro 

e fevereiro. 
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Por parte dos enfermeiros, as queixas mais freqüentes referiam-se ao não 

cumprimento das normas disciplinares pelos funcionários, tais como, permanência 

prolongada no horário de café, bate-papos durante a prestação de cuidados a 

pacientes e descumprimentos do horário de descanso noturno. Os conflitos surgiam 

quando os enfermeiros se deparavam com auxiliares de enfermagem realizando 

técnicas sem considerar os princípios científicos. Além disto, aconteciam 

desentendimentos, devido à falta de definição de papéis entre enfermeiros e 

médicos, entre enfermeiros e fisioterapeutas e até entre os próprios enfermeiros. 

Vivenciei outros conflitos com a auxiliar administrativa quando exerci o 

papel de coordenadora de atividades de enfermagem e de atividades administrativas 

ambulatoriais referentes à marcação de consultas, recepção, escalas de médicos, 

etc.. Acredito que os conflitos tenham acontecido devido a mudanças no exercício 

do poder, considerando que, naquele momento, assumi a função de chefia 

anteriormente ocupada por essa auxiliar administrativa. 

Atualmente, após reflexões sobre o tema, acredito que devido ao estilo de 

liderança por mim exercido, induzia a muitos conflitos na equipe de enfermagem, a 

qual reagia manifestando-se através de boicotes, fofocas e reações de medo. 

Na época, minha concepção de conflito era obscura e o mesmo era 

percebido, na maioria das vezes, como um acontecimento negativo, um 

desentendimento, uma briga ou um problema sério a ser evitado. Essa compreensão 

merece ser reavaliada quando consultamos alguns autores da administração 

contemporânea. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA DE ENFERMAGEM SOBRE A 
ABORDAGEM DO CONFLITO 

 

 

Ao revisar a literatura sobre conflito na enfermagem brasileira observa-se 

que existe escassez de pesquisas sobre essa temática. Apesar de ser motivo de 

preocupação entre os gerentes devido à freqüência com que ocorrem, quando o 

termo conflito aparece na literatura brasileira, geralmente encontra-se inserido em 

trabalhos sobre relacionamento interpessoal, liderança, comunicação e outros, 

porém, sem propostas para gerenciá-los. Este fato não acontece entre os 

enfermeiros estrangeiros, os quais têm pesquisado o fenômeno com maior 

intensidade. 

Mallory (1997, p. 97) ressalta que em todo local de trabalho existem 

conflitos, no entanto, temos que aprender a administrá-los da melhor maneira, e 

aconselha: “Se você aprender a administrar o conflito, ao invés de deixar ele 

administrar você, irá descobrir novas idéias e novas soluções para problemas e 

aprender muito sobre você no processo”.  

Salienta que basta ter uma boa ferramenta para converter os aspectos 

negativos do conflito em uma experiência construtiva. Para lidar com o conflito, a 

autora indica cinco passos que pressupõem: determinar a pessoa ou o grupo em 

conflito; analisar a causa do conflito; analisar o melhor caminho ou uma combinação 

deles para lidar com o conflito; fazer um plano para implementar a decisão e colocá-

la em prática. 

De acordo com a autora, o conflito pode envolver o paciente, outro 

enfermeiro, outro turno, outro departamento ou o médico. Entre as causas mais 

comuns destaca a utilização de caminhos diferentes para alcançar os objetivos, a 
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personalidade do indivíduo, as diferenças de valores, a superposição ou falta de 

clareza de papéis e a falta de informações. 

No Brasil, Francisco et al. (1997), com a finalidade de validar um 

instrumento para identificar os estilos de administração de conflitos adotados por 

enfermeiros, realizaram uma pesquisa com 50 enfermeiros do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com os 

pressupostos da Teoria do Grid Gerencial de Blake e Mounton concluiram que as 

técnicas mais utilizadas para a resolução de conflitos foram confrontação, 

negociação, enfrentamento, conciliação, manipulação, aceitação, submissão e 

retirada. 

Lee (1999) lembra que todos os dias os enfermeiros têm oportunidades 

de testarem suas habilidades para lidar com conflitos. Segundo a autora, o conflito é 

um fato da vida em qualquer relação interpessoal e, no local de trabalho, é um 

fenômeno natural e esperado que, quando administrado construtivamente, pode 

fortalecer as relações. O ambiente de trabalho sem a criatividade e o progresso 

decorrentes dos conflitos seria entediante e chato. Para ela, o conflito, se ignorado, 

tende a se agravar, logo, sugere que medidas sejam tomadas e que o conflito seja 

administrado, utilizando.- se a confrontação positiva. 

Em pesquisa realizada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Rio 

Grande do Sul, Falk (2003, p.5) observou que os gerentes, entre eles os 

enfermeiros, identificam os conflitos, porém ao manejá-los, o fazem com rupturas da 

comunicação entre os elementos do grupo, causando sofrimento pessoal e tensão 

coletiva. Adverte que os gerentes devem “ser ouvidos no momento em que ocorrer 

uma situação potencial, ou mesmo já conflagrada de conflito, o que raramente 

acontece”. 
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De acordo com a autora, além do diagnóstico bem feito do conflito, é 

necessário que ao lidar com conflitos, a pessoa tenha habilidades de atuação, as 

quais nem sempre são desenvolvidas na educação sistemática, em ambiente 

escolar ou em programas de desenvolvimento profissional. Assim, alerta quanto à 

necessidade das pessoas buscarem não só o conhecimento técnico profissional 

como, também, o auto conhecimento com o objetivo de promoverem equilíbrio e 

amadurecimento para as “questões que pairam sobre o trabalho operacional 

intelectual e nos corações de cada um”. 

Para trabalhar com o conflito, a equipe deve identificar o problema, 

analisar sua origem e prevenir futuras complicações (SMITH, 2002). De acordo com 

Valentine (2001), diante das freqüentes mudanças nos sistemas de cuidados em 

saúde os enfermeiros são forçados a assumir novos papéis, preconizando que o 

conhecimento de estratégias para administrar conflitos é vital. Descreve que os 

enfermeiros gastam 20% do seu tempo lidando com conflitos e, ao fazerem isto, 

apresentam atitude passiva na sua resolução, atitude essa que não vai ao encontro 

dos propósitos da gestão contemporânea em enfermagem. 

Tanaka (2001, p. 40), ao investigar a percepção dos enfermeiros chefes 

sobre o relacionamento interpessoal no cotidiano do trabalho em um hospital público 

de ensino, afirma que esse relacionamento é difícil tanto entre os pares como com 

outros profissionais e serviços. De acordo com a mesma, “é comum um clima de 

tensão na equipe de enfermagem, já que existe a relação de dependência e de 

continuidade intergrupal entre os mesmos”. 

A autora demonstra que apesar dos conflitos fazerem parte do cotidiano, 

levam a uma situação desgastante e perturbadora e revelam que o líder tenta 

solucioná-los às custas de desgaste emocional.  
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Numa situação de pressão as pessoas, muitas vezes, não conseguem 

manter o controle emocional, manifestando agressividade causada por estresse, 

problemas pessoais ou característica de personalidade que dificulta o 

relacionamento. Dentre os motivos que interferem no relacionamento interpessoal 

destacam-se a atitude individualista acompanhada de comportamento egoísta e 

competitivo, os problemas pessoais, as diferenças individuais, a falta de confiança, a 

comunicação e as relações de poder. Quando a direção da instituição não atende às 

expectativas do nível intermediário, ou seja, dos enfermeiros o nível operacional 

também apresentará frustração e insatisfação, o que causa impacto negativo nas 

relações interpessoais (TANAKA, 2001). 

As mudanças enfrentadas pelas organizações de saúde tais como 

contenção de custos, competição, redução do quadro de pessoal e reestruturação 

parecem aumentar os conflitos (COX, 2001). 

Para reduzir o conflito Brandt (2001) salienta que é necessário que o líder 

ouça ativamente e esteja atento para o conteúdo, sentimentos e a relação entre a 

comunicação verbal e não verbal. Entre as táticas para lidar com conflitos sugere a 

comunicação assertiva, negociação, acomodação, compromisso, competição e 

colaboração. Em sua opinião, a colaboração é uma maneira desejável de administrar 

o conflito porque envolve trabalhar juntos numa relação de ganha-ganha, com a 

finalidade de encontrar a solução aceitável para o problema.  

Smith (2002) diz que ao administrar o conflito o enfermeiro e sua equipe 

devem identificar o problema, analisar sua origem e empregar esforços para eliminá-

lo, minimizando seus efeitos e prevenindo futuras ocorrências. Sugere que se o 

processo de agravo decorrente do conflito não for solucionado pelo líder deverá ser 

encaminhado ao diretor, mediador ou para o Comitê de Agravos composto pelo 
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diretor, enfermeiros e representantes dos recursos humanos. Os membros desse 

comitê irão estudar o caso e fazer uma recomendação aos administradores. 

Segundo Moura e Caldas (2003, p. 2) “as dificuldades no relacionamento 

interpessoal geram sofrimento para os funcionários, com prejuízo para sua qualidade 

de vida e para a qualidade de assistência ao cliente na unidade consumidora”. Neste 

sentido, objetivando identificar os fatores que causam conflitos entre os auxiliares de 

enfermagem que trabalham na Unidade de Clinica Cirúrgica e Unidade Central de 

Material Esterilizado do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Rio de Janeiro, os 

autores, utilizando a abordagem qualitativa com aplicação da técnica de grupo focal, 

realizaram pesquisa com auxiliares de enfermagem e identificaram a falta de 

material e de normas escritas como causas freqüentes de conflitos e atritos.  

As autoras acima citadas relatam que os auxiliares de enfermagem 

voltam-se para os colegas que os agridem com o lema “ama o teu próximo como a ti 

mesmo”, demonstrando que as dificuldades de relacionamento são amenizadas pelo 

amor fraterno e sentimento de responsabilidade, de cuidado e de respeito, fatos 

estes, que nos levam a pensar que os conflitos naquela equipe são atenuados, mas 

não resolvidos.  

Fernandes; Spagnol e Trevizan (2003), ao identificarem a conduta 

gerencial das enfermeiras em uma maternidade privada do interior paulista, 

ressaltam que os enfermeiros, na presença de conflitos, têm procurado conhecer 

antecipadamente as causas e os motivos dos problemas, incentivando a 

participação de todos. 

Para Rosso; Silva e Ciamponi (2003, p.23), quando o conflito acontece, 

as partes envolvidas utilizam grande quantidade de energia tentando provar que sua 
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posição está correta. Essa situação, que é permeada de sentimentos contraditórios e 

negativos, resulta em distúrbios de comunicação e leva as pessoas a tomarem 

decisões de baixa qualidade. Para resolver esse problema, os autores salientam que 

o caminho é “esfriar a cabeça e aprender a negociar”. Discorrem sobre as etapas da 

negociação e ressaltam que negociar implica em um processo de ganha-ganha, o 

que fortalece a confiança mútua e estimula o diálogo franco, permitindo que ambas 

as partes sejam compreendidas e cheguem a um acordo. 

Por fim, ao analisarem a representação dos técnicos e auxiliares de 

enfermagem acerca do trabalho em equipe em uma unidade de terapia intensiva, 

Shimizo e Ciamponi (2004) demonstram que os trabalhadores de enfermagem ainda 

vivenciam uma relação conflituosa e que grande parte dos conflitos são decorrentes 

da postura autoritária e centralizadora do enfermeiro junto aos demais elementos da 

equipe. Nesse aspecto, alertam para necessidade de adoção de modelos de gestão 

de pessoal mais eficientes. 
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2 O CONFLITO NA PERSPECTIVA DAS TEORIAS DMINISTRATIVAS 
 
 

No início do século XX entendia-se o conflito como algo deficiente na 
organização, sendo considerado destrutivo e evitado de todas as 
formas. Quando ocorria era ignorado, negado ou administrado 
imediatamente e de maneira ríspida. Os teóricos deste período 
acreditavam que os conflitos poderiam ser evitados se aos 
funcionários fosse ensinada uma única maneira correta de fazer as 
coisas e, ainda, se qualquer insatisfação por parte dos funcionários 
fosse imediatamente recebida com desaprovação (MARQUIS; 
HUSTON, 1999, p. 346). 
 
 

Nessa época, devido às conseqüências geradas pela Revolução 

Industrial, ou seja, o crescimento acelerado das empresas e a necessidade de 

aumentar a eficiência e competência das organizações, surge a Abordagem Clássica 

da Administração que compreende a Administração Científica e a Teoria Clássica 

(CHIAVENATO, 2000).  

A Administração Científica foi iniciada por um engenheiro americano 

chamado de Frederick Winslow Taylor, o qual, com o objetivo de aumentar a 

eficiência nas indústrias aplicou os métodos da ciência aos problemas da 

administração (CHIAVENATO, 2000).  

Na primeira fase da Administração Científica, grande ênfase é dada à 

racionalização do trabalho, tanto que em seu livro Shop Management, publicado em 

1903, Taylor fez algumas considerações tais como, a de que o objetivo da 

administração é pagar salários melhores e reduzir custos de produção; que a 

administração deve ter métodos padronizados para estabelecer controles; que os 

funcionários devem ser selecionados e colocados em locais com condições 

adequadas para que as normas sejam cumpridas e que os mesmos devem ser 

treinados para aprimorar suas aptidões e executar as tarefas para cumprir uma 

produção normal (CHIAVENATO, 2000). 
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Já na segunda etapa da Administração Científica, ou seja, por volta de 

1911, Taylor partiu do pressuposto de que o operário era um ser não pensante e, 

portanto, devia ser supervisionado para conseguir manter a produtividade. Apesar 

de ser obrigado a apresentar uma produção padrão, era remunerado de acordo com 

a produtividade, a qual poderia ser obtida com a especialização das tarefas. Nesse 

aspecto, Ferreira; Reis e Pereira (2002) complementam que os interesses da 

administração e dos funcionários podiam ser conciliados através da busca do maior 

grau de eficiência e produtividade. 

Nesse tipo de gestão, a divisão social do trabalho ocorria por meio da 

repartição das responsabilidades, sendo que à gerência cabia o planejamento e, 

sobre os supervisores recaia a atividade de prestar assistência contínua ao 

trabalhador durante a produção. Do operário esperava-se somente a execução da 

tarefa (CHIAVENATO, 2000). 

Conforme o autor acima citado, a tentativa de Taylor em substituir 

métodos empíricos, até então existentes nas empresas, por métodos científicos deu-

se o nome de organização racional do trabalho. Esta baseava-se em análise do 

trabalho por meio de estudos de tempos e movimentos; estudos da fadiga humana;  

estudos das condições ambientais de trabalho; desenho de cargos e tarefas; divisão 

de trabalho e especialização do operário; incentivos salariais e prêmio de produção; 

padronização de métodos e máquinas e supervisão funcional. Diante da similaridade 

encontrada nos serviços de enfermagem com este tipo de administração daremos 

ênfase a divisão do trabalho e especialização de tarefas do funcionário e a 

supervisão funcional. 

Com relação à divisão do trabalho, a idéia de Taylor era de que a 

eficiência aumentava com a especialização, logo, quanto mais especializada era a 
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tarefa, maior a produtividade, idéia esta presente na modalidade de assistência 

utilizada até os dias atuais pelo enfermeiro e denominada de método funcional. O 

pressuposto de que o operário sendo especializado em uma tarefa, ajustada a 

padrões descritos e a normas de desempenho estabelecidas pelo método 

aumentava a sua produtividade foi fortemente implantada em linhas de produção. No 

entanto, a partir daí, o autor ressalta que o operário perdeu a liberdade e a iniciativa 

de estabelecer sua maneira de trabalhar e passou a executar tarefas rotineiras 

(CHIAVENATO, 2000). 

Com relação à especialização da tarefa o autor acima diz que a ênfase 

sobre as tarefas levou os engenheiros a simplificarem o cargo no sentido de obter o 

máximo de especialização, assim, acreditava-se que uma tarefa executada 

ciclicamente e repetitivamente aumentava a produção. Além disso, havia a crença 

de que a simplificação do cargo levava à redução de erros e facilitava o trabalho da 

supervisão, já que cada supervisor podia supervisionar um número maior de 

subordinados.  

A supervisão funcional significava que o operário devia ser acompanhado 

por um supervisor especialista naquela tarefa e não num indivíduo que centralizava 

a autoridade. De acordo com Ferreira; Reis e Pereira (2002, p.16), a função do 

supervisor era a de “controlar o trabalho dos funcionários verificando o número de 

unidades produzidas e o cumprimento de uma produção-padrão mínima”.  

As experiências de Taylor também indicaram que o trabalhador era 

influenciado somente por recompensas salariais, econômicas e materiais, o qual 

recebeu a denominação de homo economicus, ou seja, homem econômico 

(CHIAVENATO, 2000). 
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O autor acima citado afirma que em 1916, a Teoria Clássica desenvolvida 

por Henri Fayol procurou buscar a eficiência das organizações, porém, partiu do todo 

e da estrutura para garantir a eficiência das partes envolvidas, fossem elas órgãos 

ou pessoas. 

Objetivando esclarecer a função administrativa, Fayol definiu o ato de 

administrar como sendo prever; organizar, comandar, coordenar e controlar. O ato 

de administrar significa perfazer estas etapas, ou seja, desde visualizar o futuro e 

traçar o programa de ação até orientar e garantir que as regras estabelecidas e as 

ordens dadas sejam cumpridas (CHIAVENATO, 2000). 

Fayol também relacionou 14 princípios que evidenciam as características 

das relações de trabalho, entre elas, vale ressaltar a prevalência dos interesses da 

organização em relação aos dos funcionários onde o poder de decisão era 

centralizado nos níveis hierarquicamente mais altos da organização. 

Para Etzioni (1976) a Teoria Clássica não reconhecia o conflito entre o 

homem e a organização, partindo do seguinte pressuposto: o que era bom para a 

administração era bom para os trabalhadores. 

Chiavenato (2000, p.63) relata que apesar de não ignorar os problemas 

humanos da organização, esta teoria “não conseguiu dar um tratamento sistemático 

à interação entre as pessoas e grupos informais nem aos conflitos organizacionais”. 

O Movimento das Relações Humanas surgiu a partir da década de 30, 

tendo em vista a necessidade de corrigir a tendência à desumanização no trabalho, 

o que até então acontecia devido a métodos rigorosos e precisos aos quais os 

trabalhadores eram submetidos (CHIAVENATO, 2000).  

Pesquisas realizadas por Elton Mayo e seus colaboradores na área de 

montagem de “relés” de telefone em uma indústria da Western Eletric Company, 
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localizada no bairro de Hawthorne, em Chicago, contribuíram para o aparecimento 

de um cenário favorável nas empresas, procurando solucionar os problemas de 

administração por meio da motivação dos indivíduos. No entanto, a finalidade era 

atingir metas organizacionais (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). Para Chiavenato 

(2000), as experiências de Hawthorne permitiram o delineamento dos princípios 

básicos do Movimento das Relações Humanas.  

Elton Mayo concluiu em sua pesquisa que a produção dos trabalhadores 

não é determinada por aspectos físicos e fisiológicos, mas por “normas sociais e 

expectativas grupais”. O pressuposto era de que é a capacidade social do 

trabalhador determina o seu nível de competência e eficiência e não a sua 

capacidade de executar movimentos eficientes dentro do tempo estabelecido. Assim, 

acreditava-se que a disposição para produzir está diretamente relacionada com a 

integração social (CHIAVENATO, 2000, p.74). 

Neste aspecto, Ferreira; Reis e Pereira (2002) dizem que as pesquisas de 

Mayo conceberam a idéia do “homem social”, onde o comportamento do trabalhador 

está condicionado não só por fatores biológicos, mas também por normas e padrões 

sociais e, portanto, necessita ter reconhecimento, aprovação social e participação 

nos grupos onde convive para que seja motivado. A motivação econômica, diante da 

importância dada aos fatores psico-emocionais, passa a ser secundária. 

As experiências de Mayo também demonstraram que nas empresas 

existem as organizações formais e informais, sendo que, na última, os operários 

demonstravam interesses diferentes daqueles da organização. Nesse sentido, já que 

não havia clima organizacional para a configuração formal de conflitos a fim de se 

protegerem contra a ameaça da administração, os funcionários manifestavam-se 

através da produção controlada por padrões (CHIAVENATO, 2000). 
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Uma das críticas que o Movimento das Relações Humanas recebe é 

sobre a negação do conflito, pois sua aceitação, implicaria na diferenciação de 

metas dos trabalhadores e da empresa. Quanto a esse aspecto, esse movimento 

tentou resolvê-lo negando sua existência, fato este, que exclui qualquer 

possibilidade de resolução do conflito (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). 

Para Kleber Nascimento apud Chiavenato (2000, p.99), 

 
A Escola das Relações Humanas concentrou-se naquilo que chama 
de pseudo-solução do problema de integração do homem no trabalho 
já que, ao invés de atuar sobre as causas da alienação e do conflito 
(controles formais, sub utilização das aptidões dos operários, etc.), 
procurou tornar mais agradável e compensadoras para o trabalhador 
atividades extra funcionais como intervalos de trabalho, refeições no 
restaurante da fábrica, associações de empregados, torneio de 
esportes, excursões, folhetos ou boletins de empregados, salões de 
jogos, colônias de férias, etc.). Assim o trabalho tornou-se um 
sacrifício compensado pela felicidade a ser gozada fora dele. 
 
 

Apresentamos, a seguir, um quadro que possibilita visualizar a 

semelhança de tratamento dado pela Escola Clássica de Administração e o 

Movimento de Relações Humanas. 

 
Escola Clássica 
 

 
Movimento das Relações Humanas 

O conflito é um fenômeno não estudado, todavia apesar de negado existe a preocupação 
de evitá-lo. 

Não há um conceito de conflito formulado diante da percepção organizacional de que há 
identidade de interesses entre empregados e empregadores. 

O conflito emerge de erros do administrador 
em não aplicar os princípios científicos. 

O conflito surge mediante o administrador 
que não dá atenção aos aspectos 
motivacionais dos indivíduos. 
 

Quando o conflito emerge ocorre a desagregação organizacional na medida que provoca o 
surgimento de problemas e impede o desempenho ótimo. 
 
A abordagem do conflito é preventiva e profilática. 
 

Quadro 1 - O conflito nas Teorias Administrativas Clássicas e Relações Humanas. 
Fonte: Bastos e Seidel (1992 p. 50). 
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Conforme Chiavenato (2000), posteriormente à Teoria das Relações 

Humanas surgiu a Teoria Neoclássica também denominada por alguns autores 

como Escola Operacional ou Escola do Processo Administrativo, ou ainda, 

reconhecida como Abordagem Universalista da Administração. 

Para os neoclássicos, a administração é uma atividade essencial a todo 

esforço humano coletivo, seja na empresa industrial, na empresa de serviços, no 

exército, nos hospitais, na igreja. 

O ser humano necessita cooperar com outras pessoas para atingir seus 

objetivos, assim, a administração realiza basicamente a coordenação de atividades 

grupais (CHIAVENATO, 2000). 

Esta teoria, conforme reforça o autor acima citado, considera a 

organização como um conjunto de posições funcionais e hierárquicas orientadas 

para o objetivo de produzir bens ou serviços onde o grau de autoridade é 

proporcional ao grau de responsabilidade assumida pela pessoa. A delegação é 

estimulada. 

A Teoria Neoclássica também discute a centralização e descentralização. 

Na centralização a tomada de decisão restringe-se ao topo da organização, ao 

passo que, com a descentralização, a autoridade de tomar decisões é deslocada 

para os níveis mais baixos da organização. O pressuposto colocado é o de que ao 

existir integração entre os objetivos organizacionais e dos empregados isto 

favoreceria a redução de conflitos.  

Na Teoria Burocrática, que surgiu por volta de 1940, o desempenho do 

trabalhador e da organização segue preceitos rígidos. Caracteriza-se por limitar a 

liberdade do funcionário, o qual, tornando-se incapaz de visualizar a organização 

como um todo, tem uma visão fragmentada, o que impossibilita a sua auto-

 



28

realização. As normas são mais importantes que os objetivos da organização e sua 

inflexibilidade leva ao aparecimento de conflitos tanto com os clientes quanto com os 

funcionários, no entanto, nesse tipo de organização o conflito não é valorizado 

(FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). 

A Teoria Estruturalista da Administração “teve um caráter mais filosófico 

na tentativa de obter a interdisciplinaridade das ciências. Parte do conceito de 

estrutura (do grego stru = ordenar) com uma composição de elementos visualizados 

em relação à totalidade da qual faz parte” (CHIAVENATO, 2000, p. 222). 

Para Chiavenato (2000), esta teoria preocupa-se com o todo e com o 

relacionamento das partes na constituição do todo. Suas características básicas são 

a totalidade e a interdependência das partes, ressaltando-se o fato de que o todo é 

maior do que a simples soma das partes. Etzioni (1976) diz que nesta teoria existiu a 

preocupação com os fenômenos que ocorriam externamente, pois considerava-se 

que os mesmos interferiam na organização. Assim, os fenômenos internos eram 

melhor entendidos quando se conheciam os externos. 

Essa teoria estudou as organizações mais amplamente do que a Teoria 

Clássica, a Escola das Relações Humanas e a Teoria Burocrática, analisando-as 

segundo abordagens múltiplas que implicam em integrar tanto o relacionamento 

formal, como informal, dentro e fora das organizações. Considera também 

importante na vida das organizações às recompensas salariais, sociais e materiais 

(CHIAVENATO, 2000). 

Para o autor acima, ao contrário da Teoria Clássica e das Relações 

Humanas, nas quais a harmonia de interesses entre patrões e empregados deve ser 

preservada por uma atitude compreensiva e terapêutica, os estruturalistas partem do 
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princípio de que os conflitos, apesar de nem sempre serem desejáveis, são 

geradores de mudanças e de desenvolvimento da organização. 

Etzione (1976, p.73) reforça que as soluções dos conflitos constituirão a 

base de novos conflitos que gerarão novas mudanças, as quais provocarão outras 

inovações, e assim por diante. Desta forma, o autor referencia que 

 
Os estruturalistas indicam as funções sociais do conflito, entre elas, 
que a expressão do conflito permite o aparecimento de diferenças 
autênticas de interesses e crenças, cuja luta pode conduzir a uma 
verificação do poder e do ajustamento do sistema da organização à 
situação real, e fundamentalmente à paz da organização. Se forem 
disfarçados, o conflito e sua concomitante alienação latente 
procurarão outras formas de expressões, tais como, o abandono do 
emprego, ou o aumento de acidentes que, no fim apresentam 
desvantagens tanto para o operário como para a organização. 

 
 

Ao final da década de 40 surge nos Estados Unidos a Teoria 

Comportamental ou Behaviorista, com uma nova direção e enfoque para a teoria 

administrativa, ou seja, “o abandono das posições normativas e prescritivas das 

teorias anteriores e adoção de posições explicativas e descritivas. A ênfase 

permanece nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional” (CHIAVENATO, 

2000, p.252). 

De acordo com o autor acima citado, para explicar o comportamento 

organizacional, a Teoria Comportamental fundamenta-se no comportamento 

individual das pessoas, melhorando a qualidade de vida das mesmas. Destacam-se 

a Teoria da Motivação de Maslow, baseada nas necessidades humanas fisiológicas, 

a Teoria de Herzberg, baseada nos fatores higiênicos e motivacionais e as Teorias X 

e Y. 

Na Teoria da Motivação Humana, Abraham H. Maslow, psicólogo e 

consultor americano, concluiu que as doenças psicológicas como neuroses e 

desajustamentos psicológicos podiam ser consideradas doenças de carência ou de 
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deficiência causadas por privações de algumas satisfações dos indivíduos, que 

amenizavam à medida que essas deficiências fossem eliminadas. Maslow defendeu 

a idéia de que os indivíduos sempre necessitam de uma motivação para satisfazer 

suas necessidades, as quais foram classificadas como necessidades fisiológicas, de 

segurança, sociais, de estima e auto-realização. Estas, dispostas hierarquicamente 

em uma pirâmide, são dinâmicas e estão em constante flutuação, sendo que podem 

aparecer de acordo com a situação que o indivíduo está vivendo, pois à medida que 

uma necessidade é satisfeita aparece outra insatisfação. Esta constatação levou o 

estudioso a concluir que, na tentativa do indivíduo livrar-se de situações 

desconfortáveis e indesejadas, ou seja, de necessidades insatisfeitas, ele mobiliza 

um comportamento motivador (REIS, 1993).  

A Teoria de Herzberg indicou que quando os fatores motivacionais são 

ótimos provocam a satisfação das pessoas, porém, quando são precários, evitam a 

satisfação (CHIAVENATO, 2000).  

Herzberg conforme ressalta o autor acima citado, propõe o 

enriquecimento das tarefas ou do cargo, ou seja, a substituição das tarefas simples 

por atividades complexas, seguidas do acompanhamento do crescimento do 

funcionário.  

Esta proposta, apesar de apresentar muitos efeitos desejáveis, pode 

provocar efeitos indesejáveis, entre os quais, o surgimento do aumento do conflito, 

considerando as expectativas pessoais e os resultados do trabalho nas novas 

tarefas enriquecedoras, podendo provocar sentimentos de exploração. Todavia, são 

considerados passíveis de negociações. 

A Teoria X caracterizou-se pela falta de confiança nas pessoas, por um 

sistema rígido e autocrático, tendo como foco os objetivos da organização cujo 
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princípio era de que o homem tinha aversão ao trabalho e necessitava ser 

controlado.  

A teoria Y propunha um estilo de administração participativo, 

descentralizado e baseado nos valores humanos e sociais (CHIAVENATO, 2000).  

Para Pereira, Reis e Ferreira (2002, p. 44), na Teoria Y ocorre integração 

entre os objetivos individuais e organizacionais e, ao contrário da Teoria X, as 

pessoas não necessitam ser controladas, já que “a maioria delas busca 

naturalmente se autocorrigir, para atingir os objetivos que propuseram realizar”. 

A Teoria do Desenvolvimento Organizacional surgiu na década de 60 e foi 

caracterizada pela mudança. Esta teoria, reconhecida inicialmente como uma 

estratégia ou programa de ação voltada para gerenciar o processo de mudança 

organizacional através das pessoas, teve como objetivos melhorar sensivelmente o 

desempenho de toda a organização e atingir níveis mais elevados de eficiência por 

meio da utilização dos recursos disponíveis. O modelo adotado para o processo de 

desenvolvimento é planejado e executado de acordo com as etapas: diagnóstico da 

situação, plano de ação, intervenção e avaliação e controle. As estratégias de 

intervenção deviam considerar as relações interpessoais e o clima organizacional 

(FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). 

Conforme Chiavenato (2000) nessa teoria pressupõe-se que é possível 

conciliar as metas dos trabalhadores, com os objetivos da organização desde que o 

trabalho seja estimulante, gratificante e com perspectivas para o desenvolvimento 

pessoal. Logo, se a organização proporcionar um ambiente capaz de satisfazer as 

necessidades dos indivíduos, estes poderão crescer, expandir-se e encontrar 

satisfação e auto-realização ao promover os objetivos da organização. 
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Destacou-se nessa teoria, o valor dos processos grupais. A principal 

técnica para trabalhar as relações intergrupais foi considerada a reunião de 

confrontação que se constitui em um método de alteração comportamental realizado 

a partir da atuação de um consultor interno ou externo, chamado de terceira parte ou 

moderador. Assim sendo, quando dois grupos antagônicos estão em conflito podem 

ser tratados através de reuniões de confrontação nas quais o grupo, além de se 

auto-avaliar, avalia o comportamento do outro e a solução dos conflitos é realizada 

por meio da negociação ou solução de problemas (CHIAVENATO, 2000). 

A Teoria dos Sistemas partiu do princípio que “toda organização se insere 

em um meio ambiente onde se originam recursos utilizados para o desenvolvimento 

de sua atividade (produção ou prestação de serviços) e para o qual se destinam os 

resultados do seu trabalho” (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002, p.60-61). 

Na Teoria dos Sistemas, os papéis que as pessoas ocupam são mais 

valorizados que as próprias pessoas. Surgiu então, o conceito de homem funcional 

e, o conflito que ocorria era o de papéis. Tendo em vista que, nas organizações, os 

homens se relacionam por meio dos papéis que ocupam, cada papel estabelece um 

tipo de comportamento e imagem, estabelecendo o tipo de conduta certa e errada. 

Este fato cria expectativas nas pessoas que trabalham na organização, e, portanto, 

quando as expectativas são frustradas podem ocorrer conflitos (FERREIRA; REIS; 

PEREIRA, 2002). 

De acordo com Chiavenato (2000, p.379) “a Teoria da Contingência foi 

um passo além da Teoria dos Sistemas” e estudiosos dessa teoria defendem que as 

características das organizações são decorrentes do que ocorre fora delas, assim 

sendo, o conhecimento do ambiente foi considerado fundamental para a 

compreensão dos mecanismos organizacionais.  
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A Teoria da Contingência apresentou modelos mais flexíveis e orgânicos, 

como a estrutura matricial, a estrutura em rede e a estrutura em equipes. Acreditou 

na existência da variabilidade humana dentro das organizações e na diferença de 

personalidades, assim sendo, ao invés de padronizar o comportamento humano, as 

diferenças individuais deviam ser realçadas e respeitadas, assim como as 

habilidades e capacidades aproveitadas e canalizadas (CHIAVENATO, 2000).  

Conforme afirma o autor acima citado, essa teoria concebeu o conceito do 

homem complexo como um sistema com diferentes valores, percepções, 

características pessoais e necessidades, ou seja, um ser transacional que tem um 

comportamento dirigido para objetivos e que possui uma atitude proativa. È um 

sujeito ativo, e não objeto de ação. 

Ferreira; Reis e Pereira (2002) ressaltam que a Teoria Contingencial 

procura explicar que não há nada de absoluto nos princípios de organização e, 

devido as constantes mutações ambientais, ela deve reagir prontamente aos novos 

desafios, assim como, às possibilidades que aparecem.  

Para defrontar-se com o ambiente, a organização utiliza tecnologias que 

condicionarão a sua estrutura organizacional e o seu funcionamento. Acredita-se 

que para a organização tenha sucesso ela deve identificar e localizar as 

oportunidades antes que outras o façam. 

O pensamento nessa teoria sobre os conflitos era de que a organização 

pode estabelecer regras e procedimentos para evitar choques de opiniões diferentes 

como, também pode incentivar diferentes pontos de vista e administrar os conflitos 

por meio de confrontação (CHIAVENATO, 2000). 

O quadro 2, na página seguinte, nos permite analisar a evolução das teo-

rias administrativas a partir da metade do século XX. 
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Estruturalismo Behaviorismo Enfoque Sistêmico Enfoque Contingencial
O conflito é estudado 
como um processo 
social básico nas 
organizações. 
 

O conflito é estudado 
como um processo  
intrínseco aos 
processos decisórios. 

O conflito é estudado 
como intrínseco às 
organizações. 
 

O conflito é estudado 
como inevitável à 
organização. 

O conflito é visto como 
um dilema diante da 
escolha de alternativas 
que implicam em 
perdas. 

O conflito é visto como 
um colapso dos 
mecanismos 
decisórios. 

O conflito é visto como 
uma incongruência 
entre expectativas e 
desempenhos 
relativos a papéis e 
funções. 

O conflito é visto como
produto de processos de
integração/diferenciação.

A origem do conflito 
decorre dos objetivos 
organizacionais 
contrapondo  
Organização x 
pessoal; 
 Coordenação x 
comunicação 
Disciplina x 
competência; 
Planejamento x 
iniciativa. 

A origem do conflito é 
individual, 
organizacional ou 
interorganizacional. 

A origem do conflito é 
organizacional 
envolvendo os 
sistemas ou decorre 
dos papéis. 

A origem do conflito é 
interdepartamental 
diante da integração de 
estruturas diferenciadas.

A determinação do 
conflito está na falta 
de ajustamento entre a 
ordem imposta pela 
organização formal e 
as pressões sobre os 
indivíduos. 

A determinação do 
conflito decorre de 
fatores 
organizacionais, 
ambientais e de 
fatores pessoais 
relativos a objetivos e 
percepções. 

A determinação do 
conflito está 
relacionada a fatores 
organizacionais, 
pessoais e 
interpessoais. 

A determinação do 
conflito está no processo 
de integração, uma vez 
que não é racional e 
nem automático. 

As conseqüências do 
conflito não são 
apenas negativas, 
mas fontes de 
mudanças 
organizacionais. 

A percepção de 
conflitos conduz à 
solução do problema, 
persuasão, 
negociação e à reação 
nas políticas 
organizacionais. 

Os conflitos afetam o 
funcionamento do 
sistema pela 
conseqüência no 
desempenho dos 
indivíduos. 
 

Como conseqüência dos 
conflitos têm-se 
dificuldades 
organizacionais que 
devem ser superadas. 

A intervenção é 
específica para cada 
tipo de conflito e a 
solução gera novos 
conflitos. 

O tipo de intervenção 
depende da natureza 
do conflito e dos seus 
determinantes. 

Não há prescrição de 
intervenções, os 
próprios sistemas 
devem buscar 
mecanismos de 
equacionamentos dos 
conflitos. 

As formas de 
intervenção são diversas 
e estratégicas, diante do 
pressuposto de que há 
sempre possibilidade de 
se encontrar a melhor 
alternativa de solução. 

Quadro 2 - O conflito na evolução mais recente das Teorias Administrativas 
Fonte: Bastos e Seidel (1992 p. 50). 
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A partir da década de 90, as transformações e mudanças são rápidas e 

intensas. Para acompanhar o progresso da sociedade o administrador não só 

precisa fazer as coisas funcionarem bem, mas produzir resultados e agregar valor, 

mudando constantemente as organizações para ajustá-las proativamente ao 

ambiente cada vez mais mutável e imprevisível (CHIAVENATO, 2000). 

Para esse autor, a influência da tecnologia de informação invade a vida 

das organizações e provoca profundas modificações, levando à recompreensão de 

espaço e tempo . Aparece o escritório virtual ou não territorial; as comunicações 

tornam-se móveis, flexíveis, rápidas, diretas e em tempo real, permitindo maior 

tempo de dedicação ao cliente (Just in time) (CHIAVENATO, 2000). 

Entre os desafios da era da informação, afirma Chiavenato (2000, p.431), 

encontram-se as discordâncias, ou seja, “questões sociais sem precedentes 

começando a emergir, resultando em traumas e provocando conflitos que precisam 

ser administrados”. 

O autor acima salienta ainda que, ao final da era industrial neoclássica, 

surgiram várias técnicas de intervenção e abordagem inovadoras de mudança 

organizacional, tais como melhoria contínua, qualidade total, reengenharia, 

benchmarking e equipes de alto desempenho. Ressalta-se que no mundo moderno 

as organizações têm como características, entre outras: 

• Redução das unidades de comando; 

• Cadeia de comandos mais curta; 

• Amplitude de comando com redução da supervisão direta e introdução da 

delegação, levando a uma maior autonomia entre as pessoas; 

• Maior participação caracterizada por transferir responsabilidades e decisões às 

pessoas; 
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• Staff como consultor e não como executor. O staff executa serviços técnicos 

especializados ou fornece acessoria na solução de problemas para a 

organização, assumindo, muitas vezes, o papel de linha. A função do staff é 

orientar a linha para que ela faça todo o trabalho sem substituí-la em certas 

atividades; 

• Organização como um sistema de unidades autônomas e auto-suficientes 

atuando como centros de lucros específicos; 

• Abrandamento de controles externos às pessoas; 

• Ênfase nas equipes de trabalho. Os antigos departamentos dão lugar às equipes 

de trabalho, definitivas ou transitórias; 

• O foco no negócio é essencial. 
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3 O OLHAR DA GESTÃO CONTEMPORÂNEA ACERCA DO CONFLITO 
NAS ORGANIZAÇÕES 
 
 

A idéia de gestão contemporânea incorpora a idéia de sociedade 

complexa no sentido pós-moderno, que sugere novas formas de agir. Segundo 

Motta (1991), na organização contemporânea as funções administrativas têm 

adquirido maior semelhança entre níveis hierárquicos, reduzindo as separações 

marcantes entre gerência superior e inferior. 

Na atualidade, o conceito e a prática da administração perpassa por 

momento de revitalização, adquirindo novos sentidos. Para o referido autor, na 

década de 90 do século passado, o termo gestão emergiu para redefinir o campo da 

administração e da gerência, compensando desgastes terminológicos e 

acrescentando inovações relativas a formas participativas de administração, entre 

elas, destacando-se a co-gestão e a auto-gestão, terminologias européias que 

agregam qualificações técnicas diferenciadas. 

A função gerencial contemporânea desloca-se do padrão definido e 

ordenado na medida que o seu exercício acontece em meio a ambigüidades e 

dualidades, o que torna difícil o seu enquadramento uniforme, uma vez que é 

decorrente dos contextos organizacionais os quais, por sua vez, desorganizam em 

grande velocidade. 

Portanto, a visão herdada da gerência científica e clássica não 

corresponde mais à realidade contemporânea, onde não há mais lugar para o 

gerente tradicional, racional, sistemático, coordenador e supervisor eficiente das 

atividades organizacionais. Para Motta (1991), pesquisas sobre a função gerencial 

em organizações bem sucedidas revelam um paradigma muito diferenciado para o 
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administrador, delineando um papel instável, descontínuo, fragmentado e de 

natureza variável, para este momento contemporâneo. 

O trabalho administrativo faz-se através de interações diversas, opiniões 

às vezes pouco coerentes, informações parciais e imperfeitas; o cotidiano do 

gerente, inevitavelmente, é o de solução de problemas que exigem imediatismos, 

afastando-se das premissas implícitas na idéia de “organização” que direcionava 

para uma compreensão de realidade administrativa controlável e passível de ser 

uniformizada. 

A função gerencial, descrita por Motta (1991), é essencialmente de 

decisão que é tomada em meio a ambigüidades da vida organizacional 

contemporânea; essa habilidade porta um conteúdo ainda em construção, todavia 

alguns estudiosos da administração têm sistematizado elementos fundamentais que 

se contrapõem à visão sistemática, conforme apresentado por Motta no Quadro 3. 

 

 
Mitos 
 

 
Verdades 

 
1. Pessoa com status, autoridade e 

poder, tem sala imponente em andar 
elevado. Toma decisões rápidas, 
analisa informações e supera 
obstáculos, confiante e segura no 
sucesso das decisões (imagens de 
“super-homem”). 

 
 
2. Atuação baseada em ações 

ordenadas e planejadas, num 
processo decisório acentuadamente 
racional e impessoal. 

 
 
 

3. Preocupação prioritária com políticas, 
diretrizes e desenvolvimento, futuro 
da organização. 

 

 
1. Pessoa com status às vezes 

duvidoso; poder e autoridade 
dependente de injunções contínuas e 
de informações obtidas de várias 
maneiras. Negocia assuntos diversos, 
ganhando e perdendo, tenso, nervoso 
e incerto quanto ao resultado das 
decisões. 

 
2. Atuação baseada em ações 

desordenadas e intermitentes, um 
processo decisório marcado, também, 
por decisões intuitivas e influenciadas 
por lealdades pessoais e 
comunicações verbais face a face. 

 
3. Preocupação prioritária com 

operações atuais e solução de 
problemas prementes. 
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4. Trabalho programado, com algumas 
fases previsíveis e problemas 
antecipados para enfrentar 
contingências e superar dificuldades. 

 
5. Instrumentos de trabalho: objetivos, 

planos,programas, metas,resultados e 
prazos. 

 
6. Reúne-se para planejar e resolver 

problemas.  
 
 
 
7. Recebe informações fundamentais 

para a decisão através de relatórios 
de assessores, memorandos internos, 
impressos de computadores e 
informações orais em reuniões 
programadas 

 
 
8. Comportamento formal e 

contemplativo  
 

9. Trabalha com sistematização, afinco 
e profundidade em um número 
reduzido de tarefas e informações 
mais importantes para a tomada de 
decisão. 

 
10.  Trabalho perspectivo, de médio e 

longo prazos, orientado para soluções 
e integrado com as diversas áreas da 
organização. 

 

4. Trabalho não programado, em grande 
parte, imprevisível. Enfrentamento 
constante de contingências e de 
problemas desconhecidos. 

 
5. Instrumentos de trabalho: surpresas, 

sustos, contingências, problemas. 
 
 
6.  Reúne-se para discutir as 

dificuldades das rotinas e debater 
temas na presunção de que poderá 
haver problemas. 

 
7. Recebe informações fundamentais 

através de um sucessivo e variado 
número de contatos pessoais, por 
comunicação verbal, telefonemas, 
bate-papos informais e em reuniões 
de última hora. 

 
 
8. Comportamento informal e interativo. 
 
 
9. Trabalha assistematicamente, de 

forma superficial e intermitente em um 
grande número de tarefas, exercendo 
funções diferentes no que se refere a 
cada tarefa. 

 
10.  Trabalho restritivo, de curto prazo, 

orientado a problemas e fragmentado 
no que se refere às diversas áreas da 
organização. 

 
Quadro 3 - Mitos e verdades mais comuns sobre as funções do dirigente. 
Fonte: Motta (1991, p.24 e 25) 

 

 

Para Motta (1991), no contexto da gestão contemporânea o grande eixo 

da função gerencial centra-se na habilidade de articulação, em que o gerente não é 

mais o comandante de pessoas, mas o indivíduo hábil em articular o poder existente 

no grupo de trabalho, dividindo com o mesmo as tomadas de decisões. 

Os valores e as condições sociais presentes no mundo contemporâneo 

têm criado novas bases ambientais organizacionais, em que a democratização das 
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relações sociais desencadeou novos relacionamentos de mando-subordinação; o 

desenvolvimento da consciência de grupo profissional entre os distintos 

trabalhadores eleva a agregação de interesses; o aumento do nível educacional traz 

novas aspirações profissionais; o desbloqueio e a intensificação da comunicação 

organizacional desatualiza as estruturas tradicionalmente estabelecidas (MOTTA, 

1991). 

Para o autor acima citado, esse conjunto de mudanças, influenciadas pela 

organização social, econômica, política e por razões internas da organização pós-

moderna do trabalho, inevitavelmente, coloca o gerente diante de situações 

organizacionais que exigem a solução de conflitos para o alcance dos objetivos da 

instituição.  

A competência na solução de conflitos organizacionais depende da 

identificação dos motivos que os geraram, e diante de tal premissa, o autor delineia 

três correntes, destacando que na primeira o conflito é essencialmente de 

interesses; ele é formulado no sistema social presente na dinâmica da sociedade 

atual e é traduzido para a organização pelo trabalhador. Assim, esse tipo de conflito 

reflete as condições sócio-políticas e econômicas do país e, na relação interna de 

trabalho, aparece sob a forma de desajustes nos incentivos e benefícios decorrentes 

dos contratos de trabalho e pela precarização do trabalho. 

O outro modo de configurar o conflito está relacionado aos papéis 

desempenhados na organização em constante mutação diante da evolução 

tecnológica, o que tem exigido reorganização da produção tendo em vista maior 

produtividade, muitas vezes em dessintonia com as aspirações individuais ou do 

grupo de trabalho. 
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O conflito de papéis pode também emergir da própria necessidade do 

gerente de controlar a organização do trabalho, desta forma, o conflito é parte do 

sistema de controle que, ao monitorar as aspirações por autonomia e independência 

profissional, gera conflitos entre os que tomam decisões e aqueles que estão 

sujeitos aos impactos dessas decisões unilaterais. 

Para finalizar, Motta (1991) indica que a terceira corrente de conflito é 

essencialmente de personalidade e de percepções individuais e de equipes 

profissionais, refletindo deficiências psicossociológicas. 

De forma geral na gestão contemporânea, o conflito acompanha o 

progresso social e político do fenômeno organizacional, sendo visto como 

desequilíbrio na interação entre as possibilidades e as aspirações individuais e de 

grupos, decorrentes de fatores internos e externos à organização. 

O olhar contemporâneo sobre os conflitos busca compreendê-los, 

tomando a organização como unidade de análise, portanto, os dados de missão, 

valores e objetivos organizacionais constituem-se na tela de fundo para a análise 

das diferentes causas de conflito, buscando correlacionar os fatores internos e os 

externos. 

Motta (1991) ressalta, ainda, que na gestão contemporânea há aceitação 

do conflito como inerente à organização, progredindo para uma visão de que o 

conflito precisa emergir para ser processado.  

Nessa fase, relata o autor acima citado, o conflito ajusta-se à 

funcionalidade da instituição, contribuindo positivamente para o progresso 

organizacional e contrapondo-se a visão clássica e burocrática que colocava o 

conflito na dimensão de disfuncionalidade, pois estas, defendiam a posição de 
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repressão aos conflitos. Contudo, ainda existem lacunas nos instrumentos de gestão 

dirigidos à solução de conflitos organizacionais. 

 

 

3.1 O Conflito nas Organizações de Saúde 
 
 
Farias e Vaitsman (2002, p.10) afirmam que alguns padrões de conflitos 

são inerentes às organizações hospitalares, uma vez que expressam poder e 

prestígio “são espaços sociais por natureza conflituosos” e que nas instituições 

hospitalares, a heterogeneidade das categorias profissionais, aliada à distribuição do 

poder, típica de organizações de especialistas, tornam mais complexo o serviço da 

coordenação. 

Uribe Rivera (2003) aponta que, para gerir organizações de saúde a 

comunicação e a negociação são instrumentos decisivos da gestão contemporânea, 

considerando a necessidade do gestor manter a governabilidade diante de contextos 

organizacionais complexos. 

O autor constrói um pensamento sobre as organizações de saúde, 

vizualizando - as como uma “malha intrincada e variável de uma ampla gama de 

serviços e de categorias profissionais, vinculados a processos em permanente 

diversificação” (URIBE RIVERA, 2003, p.219). Nessa malha estão presentes os 

corporativismos, os mecanismos coletivos de definição de responsabilidades e de 

avaliação de resultados, o caráter interativo do trabalho. Esses elementos conduzem 

à compreensão de administração contemporânea como um lugar onde estão postos 

os interesses individuais e de grupos, em que se disputam hegemonias; isto requer 

negociação e negociadores. 
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Matus (1993) afirma que o poder nas organizações de saúde é 

compartilhado pelos vários núcleos profissionais, o que reforça a necessidade de 

aprimoramento da comunicação e da capacidade de negociação dos gerentes. 

Portanto, a negociação é cooperativa quando os interesses são distintos, mas o 

objetivo é comum, levando os profissionais a uma disputa positiva. Todavia, quando 

os interesses são opostos a negociação é conflitiva com resultado nulo. O terceiro 

tipo de negociação é misto quando esta é baseada em interesses opostos 

combinados, com resultado também mesclado. 

Cecílio e Moreira (2002) partem de um mapa conceitual sobre poder para 

esboçar idéias de que o poder, o controle e o conflito são categorias explicativas 

para o entendimento das organizações de saúde. Para esses autores, os conflitos 

são manifestações das configurações do poder na organização, portanto devem ser 

compreendidas nas suas formas declarada ou silenciosa. Ainda, a compreensão de 

como os conflitos são tratados ou negados desvela as reais relações de poder 

existentes na organização. 

O controle também é uma manifestação do poder e tanto os mecanismos 

de controles verticais como os mais horizontalizados coexistem de forma tensa e 

não resolvida nas organizações de saúde (CECÍLIO; MOREIRA, 2002). 

A gestão contemporânea ou co-gestão traz a proposta de democratização 

da vida organizacional, no entanto, no cotidiano acaba revelando as contradições 

entre os interesses dos trabalhadores e a missão/objetivos organizacionais, 

implicando, muitas vezes, em contra-estratégias de resistência, principalmente 

quando tal proposta emerge da administração superior. 

Tanto o barulho como a astúcia e o silêncio são formas de resistência, 

entretanto, quando as resistências são visíveis, torna-se possível negociar, 

 



44

convidando a comunidade ao debate de interesses. Os espaços formais e informais 

de negociação servem para dar transparência aos fatos, disputar interesses e 

negociar poder, constituindo-se em momentos tensos pontuados de conflitos que se 

finalizam com consensos mínimos ou com rachaduras do grupo em facções. É 

possível dizer que sempre há recomposição das forças internas diante de situações 

de conflito (FERRAZ, 2002). 
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4 OBJETIVOS 
 
 

4.1 Geral 
 
 

• Analisar o desenvolvimento dos conflitos na organização do trabalho da 

equipe de enfermagem de um hospital público de médio porte. 

 

 

4.2 Específicos 
 
 

• Analisar a natureza dos conflitos frente às relações pessoais, grupais, ambiente 

físico e organização do trabalho na equipe de enfermagem. 

• Descrever como os conflitos são abordados e processados na equipe de 

enfermagem e no âmbito da estrutura organizacional hospitalar. 
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 
 

5.1 Tipo de Estudo 
 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva realizada segundo a 

abordagem qualitativa. Os estudos descritivos de acordo com Lobiondo-Wood e 

Haber (2001, p.115) “coletam descrições detalhadas de variáveis existentes e usam 

os dados para justificar e avaliar condições práticas correntes ou fazer planos mais 

inteligentes para melhorar as práticas de saúde”. 

Os autores acima salientam, ainda, que os termos exploratórios e 

descritivos são utilizados para buscar informações precisas  sobre as características 

dos sujeitos da pesquisa, grupos, instituições ou situações, ou sobre a freqüência de 

ocorrência de um fenômeno, particularmente quando sobre ele pouco se conhece. 

 
 

5.2 Cenário de Estudo 
 
 
Este estudo foi realizado em um hospital público estadual de médio porte, 

situado na Zona Norte da cidade de Londrina, PR, fundado em 1988, que começou 

suas atividades com 18 leitos e, atualmente encontra-se com 56 leitos. 

É um hospital que, apesar das reformas, possui uma aparência ampla e 

limpa, no entanto, não existe manutenção preventiva e, quando corretiva é voltada 

para improvisações. Esse fato pode ser observado no desgaste de pintura das 

paredes e também pela presença de infiltrações, azulejos quebrados e problemas 

freqüentes nas redes elétrica e hidráulica.  
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Possui dois prédios, um onde funciona a parte administrativa e outro onde 

funcionam os serviços de atendimento, farmácia, lavanderia, unidades de internação 

e outros, totalizando uma área construída de 3050 m2. 

O hospital presta atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) nas 

especialidades de clínica médica, cirúrgica, pediátrica e urgência/emergência. 

A instituição também é referência no atendimento de acidentes com 

material biológico para os municípios que fazem parte da 17ª Regional de Saúde do 

Paraná, incluindo os oriundos de clínicas e consultórios particulares da cidade de 

Londrina PR. 

Seu quadro de pessoal é constituído por 234 funcionários, sendo que 137 

são contratados pelo Instituto de Saúde do Paraná (ISEP), 82 pelo Conselho 

Intermunicipal do Médio Paranapanema (CISMEPAR) e 15 pelo Colégio Integrado 

(CIAP), que é uma empresa terceirizada a qual presta serviço para a CISMEPAR na 

contratação de pessoal. 

Sua estrutura conta com um organograma hierárquico composto pelo 

diretor geral, a quem estão subordinados o diretor administrativo e o diretor clínico e 

a estes estão subordinados o corpo técnico que é responsável, entre outros, pelo 

serviço de enfermagem. 

O serviço de enfermagem desse hospital segue o organograma do tipo 

hierárquico e é constituído pelas funções de enfermeiro chefe, enfermeiro 

supervisor, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e escriturário. 

O quadro de pessoal de enfermagem é composto por 80 funcionários 

sendo dez enfermeiros, um técnico de enfermagem, 68 auxiliares de enfermagem e 

um escriturário distribuídos nos setores de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria 

e centro cirúrgico e que cumprem uma carga horária de 40 horas semanais. 
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Considerando que as contratações são realizadas por locais distintos, 

vale ressaltar que, pelo ISEP estão contratados quatro enfermeiros, um técnico de 

enfermagem e 20 auxiliares de enfermagem; pelo CISMEPAR, cinco enfermeiros e 

43 auxiliares de enfermagem e pelo CIAP, um enfermeiro, cinco auxiliares de 

enfermagem e um escriturário. Dos dez enfermeiros existentes três estão locados 

em outros serviços. 

 

 

5.3 Local de Estudo 
 
 
O estudo foi realizado, conforme indicação da chefe de enfermagem, nas 

unidades de internação hospitalar de clínica médica, cirúrgica e pronto-socorro.  

A clínica médica possui 19 leitos, a clínica cirúrgica 25 leitos e, embora 

ocupem o mesmo posto de enfermagem, estão localizadas em áreas distintas, 

sendo que uma localiza-se à esquerda e a outra à direita do posto. O pronto-socorro 

possui 12 leitos e na mesma área funcionam a triagem de pacientes, consultórios 

médicos, serviço de Rx, serviço social, posto de enfermagem, sala de 

procedimentos, sala de atendimento de emergência e outros.  

Trabalham na clinica médica, cirúrgica e, pronto-socorro, no período das 

7:00 h às 13:00 h, 14 auxiliares de enfermagem e um enfermeiro; das 7:30 h às 

16:30 h, dois enfermeiros, sendo que um está em período de experiência. Das 13:00 

h às 19:00 h, 14 auxiliares de enfermagem e um enfermeiro.e das 19:00 h às 7:00 h, 

num esquema de 12 por 36 h/ semanais, 22 auxiliares distribuídos no plantão impar 

e plantão par e, dois enfermeiros. De acordo com a chefia de enfermagem, nesse 

quadro de pessoal estão inclusos os funcionários de férias e, quando há 

necessidade, ocorrem mudanças de horários e de local de trabalho desses 
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colaboradores. Além destes, a clínica médica, a cirúrgica e o pronto-socorro contam 

com um escriturário que trabalha no período diurno em tempo integral. 

O atendimento de enfermagem é realizado conforme a modalidade de 

assistência funcional onde as tarefas são distribuídas, considerando o preparo e 

administração de soros, preparo e administração de medicamentos e cuidados 

gerais aos pacientes. 

 

 

5.4 Amostra do Estudo 
 
 

A amostra foi selecionada conforme a ocorrência da saturação de dados 

e, foi constituída de uma enfermeira chefe, três enfermeiros supervisores, um técnico 

de enfermagem, oito auxiliares de enfermagem e um escriturário que trabalhavam 

nos períodos matutino e vespertino.  

Ressalta-se que dentre os sujeitos da amostra encontram-se auxiliares de 

enfermagem fazendo curso de graduação em enfermagem, outros já cursaram o 

curso técnico de enfermagem, porém são contratados como auxiliares.  

 
 

5.5 Instrumento de Coleta de Dados 
 
 
Para a coleta de dados foi utilizada a técnica de entrevista semi-

estruturada, a qual foi gravada para melhor aproveitamento das informações. A 

entrevista de acordo com Lobiondo-Wood e Haber (2001) é um tipo de pesquisa em 

que o entrevistador faz questionamentos verbais ao sujeito da pesquisa. Tem como 

vantagem, além de possibilitar dados mais ricos e completos, propiciar 
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esclarecimentos de dúvidas aos sujeitos, especialmente quando as perguntas são 

abertas. 

Os dados das entrevistas foram obtidos pela pesquisadora por meio da 

utilização de instrumento composto por dados de identificação dos sujeitos e 

questões norteadoras referentes à percepção dos sujeitos com relação à missão, 

visão e valores da instituição, aos conflitos decorrentes das relações pessoais, 

grupais, do ambiente físico e da organização do serviço de enfermagem, bem como 

sobre a abordagem e resolução dos conflitos e cooperação na equipe (APÊNDICE 

A). 

 

 

5.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 
 

 

O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado por um Comitê de Ética 

em Pesquisa da Irmandade Santa Casa de Londrina em Londrina, PR, (ANEXO A) 

seguindo o protocolo exigido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP) (BRASIL, 1996) que inclui a apresentação do projeto de pesquisa, 

currículo do pesquisador, folha de rosto e consentimento livre e 

esclarecido.(APÊNDICE B).  

 

 

5.7 A Coleta de Dados 
 
 

Após autorização do diretor geral do hospital, marcamos uma reunião com 

a chefe de enfermagem para definir o local da pesquisa, no entanto, somente 

mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa pudemos realizar outra 
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reunião com os supervisores de enfermagem, com o objetivo de apresentar o projeto 

de pesquisa e dar ênfase aos objetivos, metodologia e aspectos éticos. Ao término 

da reunião, as dúvidas foram esclarecidas e, não havendo rejeição por parte dos 

supervisores, foram marcados os horários e local das entrevistas com a 

aquiescência dos mesmos que ficaram responsáveis por comunicar os auxiliares de 

enfermagem sobre a pesquisa. 

Na ocasião ficou estabelecido que as entrevistas poderiam ser realizadas 

no próprio local de trabalho, assim sendo, o pesquisador, ao chegar na instituição 

sentaria -se com o colaborador que estava mais disponível, orientava-o sobre os 

objetivos, aspectos éticos e metodologia da pesquisa; se esse concordasse em 

participar, assinava o termo de consentimento livre e esclarecido e a entrevista era 

iniciada. 

Ressaltamos que as entrevistas foram realizadas no período de julho a 

setembro de 2004 pela pesquisadora, na sala da supervisão de enfermagem, sendo 

que para tal utilizou-se um tempo médio de 35 minutos. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

A amostra do estudo constitui-se de 14 profissionais, sendo enfermeiro 

chefe, enfermeiros supervisores de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de 

enfermagem e escrituraria. A caracterização da amostra é demonstrada no quadro 

abaixo.  

Nº Sexo Idade Categoria profissional Tempo de 
formação 

Tempo que exerce a 
função na instituição

1 Masc 32 Enfermeiro 1 ano e oito meses 1ano e oito meses 

2 Fem 41 Enfermeiro 16 anos 16 anos 

3 Masc 43 Enfermeiro 7 anos 3 anos 

4 Fem 26 Enfermeiro 3 anos 4 meses 

5 Masc 31 Técnico de enfermagem 6 anos 6 anos 

6 Masc 28 Auxiliar de enfermagem 4 anos 4 anos 

7 Fem 45 Auxiliar de enfermagem 8 anos 
 

4 anos e 11 meses 

8 Masc 28 Auxiliar de enfermagem 7 anos 7 anos 

9 Masc 34  Auxiliar de enfermagem 5 anos 3 anos 

10 Fem 33 Auxiliar de enfermagem 13 anos 8 anos 

11 Masc 31 Auxiliar de enfermagem 6 anos 6 anos 

12 Masc 36 Auxiliar de enfermagem 14 anos 1ano e 8 meses 

13 Fem 33 Auxiliar de enfermagem 4 anos e 6 meses 4 anos e 6meses 

14 Fem 38 Escrituraria 5 anos 5 anos 

Quadro 4 - Caracterização da amostra segundo, sexo, idade, categoria profissional, tempo de 
formação e tempo que exerce a função na instituição.  
Fonte: Dados da pesquisa. Londrina-Pr, Brasil, 2004. 

 

 

Primeiramente as entrevistas foram transcritas e digitadas, sendo que na 

seqüência foram realizadas leituras exaustivas. Durante a análise mantivemos 

atenção às particularidades de cada relato de entrevista, bem como à totalidade 

deles, buscando, através da análise de conteúdo, os núcleos temáticos. Essas 
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unidades de significação foram extraídas do texto analisado, cuja freqüência de 

aparição demonstrava significar alguma coisa para o objetivo analítico do estudo 

(BARDIN, 1979). 

Os relatos das entrevistas foram codificados segundo categoria 

profissional. Para o grupo de enfermeiros utilizamos a sigla Enf; para o técnico de 

enfermagem TE; para os auxiliares de enfermagem AE e para o escriturário Esc. 

A análise do conteúdo das entrevistas evidenciou núcleos temáticos 

relativos a: 

• Falta de clareza da missão, visão e valores organizacionais, produzindo 

lacunas de direcionamento dos profissionais de enfermagem.  

• Há conflito na equipe de enfermagem devido às diversas formas de contrato 

dos trabalhadores. 

• A depreciação do ambiente físico hospitalar confronta-se com o desejo da 

equipe de enfermagem de prestar assistência com qualidade. 

• Para uma melhor organização do Serviço de Enfermagem, os objetivos e as 

finalidades do trabalho devem estar definidos pela equipe de enfermagem. 

• As relações pessoais e grupais no trabalho podem ser satisfatórias quando 

ancoradas no trabalho em equipe e na participação. 

• A comunicação eficaz pode ser o elemento de integração no trabalho.  

• O papel de supervisor implica no exercício da liderança. 

• A abordagem e a resolução de conflitos estão centralizadas no profissional 

enfermeiro. 

A seguir, passamos à análise de tais núcleos temáticos segundo 

referencial das teorias administrativas e da gestão contemporânea. 
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6.1 Falta de Clareza da Missão, Visão e dos Valores Organizacionais 
Produzindo Lacunas no Direcionamento dos Profissionais de 
Enfermagem 

 

 

Missão, visão e valores definem a política de gestão de uma instituição. 

No sentido conceitual, missão indica função ou poder que se confere a alguém para 

fazer algo; encargo; incumbência; compromisso; dever a cumprir (FERREIRA, 1999), 

porém o termo surgiu nas organizações com o aparecimento da gestão da qualidade 

total objetivando atender as necessidades dos clientes. 

Motta (2001) esclarece esse pensamento ao ressaltar que a missão é o 

propósito final que justifica uma equipe de trabalho, pois ela define a atividade atual, 

informando a maneira pela qual a equipe deve atuar perante seus usuários. 

De acordo com o autor, a missão deve fornecer um sentido de direção e 

ação claras, portanto, indica o tipo de serviço disponível ao usuário e qual 

conhecimento será utilizado. Neste aspecto, ajuda a estabelecer aos usuários e ao 

público o que esperar da equipe e faz com que os funcionários internalizem o 

sentido comum de direção e compromisso, sendo referência para as tomadas de 

decisões e ações.  

Para Mirshawka (1994), a missão deve expressar o intuito básico da 

organização de saúde e, ao descrevê-la, deve-se estar atento, pois é de 

fundamental importância que o texto contenha o tipo de serviço, áreas de atuação, 

clientes e outras características básicas do negócio.  

Cecílio (2000) destaca que o estabelecimento e a preocupação com os 

objetivos iniciam com Fayol, que ao definir a função de administrar, indica o 

elemento previsão como sendo o ato de elaborar projetos de ação. O autor ressalta 
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que, quando a missão é trabalhada e a organização possui um bom sistema de 

gestão, pode contribuir para qualificar o atendimento prestado pelas organizações 

de saúde.  

Na gestão contemporânea, conforme citado anteriormente, os dados de 

missão, valores e objetivos organizacionais constituem-se na tela de fundo para a 

análise das diferentes causas de conflito, buscando correlacionar os fatores internos 

e os externos. 

Nessa perspectiva, a missão não é somente uma proposta atraente a ser 

colocada em quadros nas salas de espera ou na sala dos diretores, mas é o eixo 

norteador das atividades de todos os funcionários, porém deve ser realizada, 

conhecida, e internalizada por todos. Uma equipe sem missão é uma equipe sem 

rumo, assim sendo, quando a missão está clara e internalizada há maior 

comprometimento da equipe, uniformização nas decisões e, com certeza, a 

tendência à redução dos conflitos. 

As locuções abaixo indicam o desconhecimento por parte da equipe de 

enfermagem sobre a missão da instituição, fato esse, reforçado por observações 

realizadas no momento da entrevista quando a maioria dos sujeitos demonstrou não 

conhecer o significado do termo por meio de expressões faciais de dúvidas, pausas 

antes de responder à pergunta. Os sujeitos relatam que a missão não está descrita, 

portanto, demonstram suas percepções e dúvidas. 

 
[...] olha, aqui a gente nunca parou para discutir a respeito da filosofia 
[...], mas dá pra entender o que é a instituição, ou pelo menos o que 
o profissional de enfermagem busca, mesmo que for sozinho, [...] [é 
atender] somente SUS [e] os pacientes [são de] uma população 
muito carente [...] que não têm acesso a recursos melhores, um 
plano de saúde ou algum outro sistema [...] (Enf 1). 
 
A missão não está descrita [...] (Enf 1). 
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[...] a missão é dar conta de prestar um bom atendimento diante das 
nossas características secundárias, porque, como eu falei, temos um 
Pronto-Socorro, mas não temos retaguarda de especialidades então 
nós [...] temos que desenvolver alternativas com outro serviço [...] 
[como, por exemplo,] passamos por fax o eletrocardiograma para a 
unidade coronariana [de outro serviço] aí o cardiologista passa laudo 
para gente [via fax] [...] (Enf 2). 
 
Eu acho que a instituição trabalha para uma melhoria do atendimento 
do paciente [para] proporcionar bem estar e tratamento, [...] (AE 3). 
 
Não sei [qual é a missão] (AE 4). 
 
[...] não [sei qual é a missão]. Comecei a trabalhar e já fui para o 
setor (AE 6). 
 
[...] na verdade não tem uma filosofia. Ela não tem uma linha de 
atendimento. Então a tendência aqui no hospital é de atender a 
todos, mas hoje já está se buscando a qualidade no atendimento do 
SUS [...] missão não tem ainda, pela empresa não! Eu não conheço 
(TE 8). 
 
Ah! Eu acho que é desenvolver um bom trabalho e, como lidamos 
diretamente com o paciente, no caso o cliente, a gente tem que ter 
um preparo psicológico para dar um bom atendimento por que o 
paciente já vem carente, acho que tem que ser tratado com carinho. 
Isso não foi passado para mim, eu acho que isso está na própria 
pessoa porque de repente tem outra pessoa que não pensa assim, e 
não trabalha assim (Esc1). 
 
[...] não, a filosofia daqui não. Quando eu entrei não foi passado. Eu 
tenho interesse, mas por enquanto não sei [...] (AE 10). 
 
[...] a gente procura fazer sempre o melhor para o cliente e trabalhar 
[de acordo com] a filosofia de cada diretor que assume o cargo na 
época de campanha, na época eleitoral mesmo! (ENF 11). 
 

 

A visão é o rumo para onde o serviço está indo e, de acordo com as falas, 

somente um sujeito fez referência à suposta visão da instituição. 

 
[...] nunca foi colocado, nunca foi passado [...]. Percebo que a visão é 
o atendimento às pessoas mais carentes visando fazer coisas até 
que são impossíveis de se fazer diante do que a instituição possui. 
Há um esforço para tentar ajudar a resolver o problema da população 
mais carente (AE 5). 
 
 

Ao abordarem os valores, fica evidente a preocupação dos sujeitos com a 

humanização no atendimento. Percebe-se que como estes não estão descritos e 
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conhecidos, os membros da equipe de enfermagem vêm atuando segundo valores 

adquiridos em sua formação profissional, em outras instituições e até de acordo com 

interesses e valores individuais. Há relatos, também, em que a chefe de 

enfermagem incentiva o atendimento com humanização. 

 
[com relação aos valores] é difícil você julgar porque cada pessoa 
tem um determinado comportamento [...] eu acho que é pontualidade 
e responsabilidade pra quem trabalha com o paciente [...]. O mais 
importante é a responsabilidade (AE 3). 
 
[...] os valores aqui são meio perdidos, eu acho que as pessoas 
precisam ser mais amigas umas das outras, ter mais diálogo porque 
na verdade, a gente está aqui para (cuidar do) paciente, mas tem 
pessoas que não caíram na real ainda, [...] eu acho que aqui cada 
um faz o seu valor, a sua parte, porque eu desconheço (AE 7). 
 
[...] os valores [do hospital são que] o hospital é estadual e não visa o 
lucro, mas temos que ter controle e buscarmos nunca colocar em 
risco a qualidade da assistência, mesmo que não contando com 
determinado material a gente tenta suprir isto (Enf 2). 
 
[...] a gente busca mais valores humanos, pessoas mesmo, ver o 
paciente com ser humano total, o ser humano com necessidades e 
tenta suprir tudo isso porque a gente não tem fins lucrativos [...] 
(Enf1). 
 
[...] é um serviço de atendimento ao público, à classe desprivilegiada, 
você tem que lidar com o indivíduo carente, assim, o que eu vejo na 
direção do hospital é que eles são preocupados com a humanização, 
resgatar, valores da população. Eles são bem envolvidos com a 
comunidade. Não foi passado verbalmente para mim quando eu 
entrei mas, como eu estou numa comissão de humanização [eu 
percebo que ] eles estão muito preocupados [com] essa parte de 
humanizar o atendimento (Enf 13). 
 
[Como este é] um hospital secundário a gente tenta, no máximo 
possível, dar condições de prestar um bom atendimento [...] Nós 
temos as nossas restrições, mas o que a gente busca mesmo na 
nossa equipe é humanização. É não perder de vista nunca que o 
paciente é um todo, tem suas necessidades sociais e, quando ele 
entra aqui traz uma história dele e não dá para gente deixar isso para 
trás. Para individualizar o atendimento, o ser humano que está aqui 
precisa dos nossos cuidados das nossas atenções por mais corrido 
que seja [...] (Enf 2). 
 
 

Os valores que estamos tratando são claramente expressos por Motta 

(2001) como um bem social desejável e os valores de uma equipe, como um 
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conjunto de crenças essenciais ou de princípios morais que devem reger todos os 

comportamentos administrativos. 

O autor salienta que eficiência, eficácia e efetividade estão como valores 

gerenciais típicos, implícitos em todas as ações administrativas. No entanto, 

incorporam-se à missão outros valores, tais como participação, descentralização, 

foco no cliente, ética e, quando transformados em políticas e filosofias, os valores 

são guias genéricos para a decisão e ações, pois inspiram a maneira pela qual a 

equipe deve se comportar para atingir seus objetivos. 

Portanto, quando valores diferentes se misturam cria-se uma nova cultura. 

O desconhecimento por parte da equipe sobre a missão, a visão e os valores da 

instituição pode levar os trabalhadores a realizarem suas atividades de acordo com 

metas individuais, fato este, que leva cada um a trabalhar segundo seus princípios. 

Como a maioria dos auxiliares de enfermagem faz jornada dupla de trabalho, 

também podem acumular valores de outras instituições e, quando vários valores se 

confrontam surge o conflito. 

As locuções demonstram o desconhecimento sobre a missão, visão e 

valores da instituição, no entanto, o SUS tem como diretrizes a universalidade, 

eqüidade, integralidade, hierarquização e regionalização e descentralização 

(PUSTAI, 1999).  

Deste modo, cabe aos prestadores de serviços destinar aos pacientes do 

SUS um atendimento sem discriminação, com vistas a atender o indivíduo como um 

ser humano integral, baseado em ações preventivas e curativas. Assim, os 

servidores de saúde devem saber quais são as diferenças dos grupos da população 

e trabalhar cada necessidade, oferecendo mais a quem mais precisa, e com isso, 

diminuindo as desigualdades existentes. 
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Em nenhum momento das entrevistas foram referenciados tais valores, no 

entanto, as locuções evidenciam que os membros da equipe de enfermagem, sem 

se pronunciarem a respeito, tentam colocá-los em prática mesmo diante de 

dificuldades estruturais. 

 
[...] a gente tenta dar resolutividade para os casos que chegam para 
nós [...] [sejam eles de] nível primário ou com um agravante maior 
[...] para o paciente sair daqui com o caso resolvido, não só com o 
encaminhamento [...] (Enf 1).  
 
[...] o atendimento é secundário. Estamos inseridos numa população 
de 120 mil habitantes onde só temos esse hospital na Zona Norte. 
Então, muitas vezes nós temos características secundárias, mas 
atendemos pacientes terciários [os pacientes] [não tem para onde ir] 
nós [então,] temos que nos desdobrar e montar uma unidade de 
terapia intensiva para dar esse suporte [...] (Enf 2). 
 
[...] quanto à [nossa] responsabilidade é um atendimento com 
qualidade [...] (TE 8). 
 
Bom, no meu ponto de vista, [no hospital existe] um trabalho político, 
mas a diretoria de enfermagem é bastante humanizada e ela procura 
sempre orientar não só os supervisores como também os 
funcionários a trabalharem com humanização [...] (AE 11). 
 
 

No caso do setor governamental de saúde, percebe-se um distanciamento 

e uma postura de insensibilidade perante o usuário e, conseqüentemente, uma 

dificuldade para visualizar estratégias para melhoria do atendimento. Como a missão 

toma como foco de partida o cliente, a introdução desta nestes serviços, além de 

proporcionar a organização do processo de trabalho seria uma maneira de “provocar 

um deslocamento do olhar do foco de atenção das equipes de saúde para o 

usuário”, assim como de “ir traduzindo diretrizes muito genéricas para a vida real das 

organizações e de seus usuários” (CECÍLIO, 2000, p. 977). 
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6.2 Há Conflito na Equipe de Enfermagem Devido às Diversas Formas de 
Contrato dos Trabalhadores 
 

 

Motta (2001) diz que há vários fatores administrativos internos que podem 

levar a desavenças e conflitos na equipe, entre eles ressalta o tamanho da equipe, a 

iniqüidade na distribuição de tarefas e dos benefícios e as especializações do 

trabalho e a burocratização. 

Esses fatores ficam evidentes nas locuções dos sujeitos. Observa-se que 

o tamanho da equipe, a diferença de salários e benefícios e até falta de 

comprometimento por parte dos trabalhadores contratados pelo regime estatal criam 

condições para o aparecimento dos conflitos, principalmente, de interesses. 

 
[...] (trabalhamos) com funcionários de firmas diferentes. Temos o 
pessoal do estado e o pessoal [...] do serviço terceirizado [...] os 
funcionários do estado [...] têm um salário maior, então às vezes, [...] 
na hora de você cobrar (o funcionário diz): Ah, mas eu ganho tão 
pouco pra trabalhar tanto! O fulano encosta [...] deixa o serviço a 
desejar e ganha mais [...] então, existe realmente um confronto por 
ser duas empresas diferentes [...] (Enf 11). 
 
[...] quem (trabalha no estado em) feriados [...] não é obrigado a 
trabalhar [...], então fica aquela disputa [...] só que como são dois 
tipos de trabalhos (contratos) então entram em conflito uns com os 
outros [...] (Enf 13). 
 
[...] pelo fato de ser um hospital público [...] tem muita gente que tem 
estabilidade [...] não tem muito comprometimento [...] seriedade no 
trabalho [...].(Enf 1). 
 
[...] o primeiro [conflito] [...] [ocorre devido] à falta de funcionários [...] 
A partir do momento que está faltando funcionário sobrecarrega [o 
outro] assim, um acha que o outro está fazendo menos [...] (AE 3). 
 
[...] volta a questão do pessoal do ISEP [Estado], eles têm direito a 
uma licença especial, 40% de insalubridade e quem trabalha no 
CISMEPAR [empresa privada] não têm direito a licença especial, 
então isso gera conflito porque o colega de trabalho pode ficar seis 
meses de licença e ganha mais, tem direito a várias outras regalias e 
o outro não tem. Isso prejudica bastante [...] (Enf 13). 
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Lovalho (2004), ao realizar um levantamento bibliográfico com o objetivo 

de analisar a política de saúde em Unidades de Emergência, adverte que os 

serviços públicos não conseguem colocar em prática os princípios do SUS e, por 

isso, vêm contratando serviços privados, terceirizando algumas ações em saúde. No 

entanto, apesar da complementaridade do setor privado, a oferta de serviços de 

saúde à comunidade é precária e insatisfatória. Por outro lado, Farias e Vaitsman 

(2002, p. 4) ressaltam que: 

 
As formas flexíveis de contratação da força de trabalho têm como 
conseqüência o estabelecimento de vínculos mais fluidos entre o 
trabalhador e a organização. Acentua-se o caráter transitório da 
relação de trabalho, o que especialmente nas instituições públicas 
contrasta com o caráter estável que distingue o vínculo do servidor 
que continua a vigorar para a outra parte dos trabalhadores. O 
convívio dessas diferentes formas de contrato gera tensões, latentes 
ou manifestas, produzindo não raro, uma hierarquia entre os 
“estáveis” e os “contratados”. 
 
 

Os autores acima manifestam, ainda, que a diversificação de regras e 

mecanismos de pressão e controle entre esses diferentes trabalhadores produz um 

ambiente que favorece a falta de cooperação, integração e participação.  

Corrêa et al. (2000), em pesquisa realizada com enfermeiros que 

trabalham em hospitais filantrópicos da cidade de Ribeirão Preto - SP, a fim de 

conhecer suas visões acerca das transformações na prática de enfermagem com 

conseqüência na implantação do SUS no Brasil, detectaram, entre outras, as 

condições precárias de trabalho em relação à sobrecarga decorrente de jornadas 

duplas, número insuficiente de pessoal bem como baixos salários; estes são fatores 

que geram sentimento de insatisfação na equipe de enfermagem.Quanto a isto, os 

autores salientam que tais condições dificultam o desenvolvimento do compromisso 

com o fazer cotidiano e com a qualidade no atendimento.  
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Como vimos, o sistema de incentivos é um fator que favorece o 

aparecimento de conflitos no local do estudo. Assim, vale tecer considerações 

relacionando-o ao pensamento dos teoristas na área administrativa. 

Os incentivos no local de trabalho sempre foram motivos de 

preocupações dos empregadores, no entanto, na maioria das vezes, com vistas a 

beneficiar a empresa, fato evidente no Movimento Científico onde a crença era de 

que o salário motivava os trabalhadores a aumentarem sua produtividade. 

Contudo, as condições e situações que geram nos funcionários sensação 

de injustiça, opressão ou insatisfação não se restringem aos aspectos salariais 

(FARIAS; VAITSMAN, 2002). 

Atualmente, de acordo com Motta (2001), tem sido cada vez mais 

freqüente a prática de novos esquemas de pagamentos e incentivos como fator 

principal de produtividade, reduzindo a vinculação do salário à carreira, ao cargo ou 

à função. A gestão dos recursos humanos entra na era da flexibilidade, em que o 

mérito está vinculado a desempenho e resultados. As características adquiridas pelo 

indivíduo são consideradas apenas pré-requisitos para a tarefa, afetando mais a 

seleção e recontratação do que os salários e a carreira. Os benefícios estão mais 

associados ao desempenho da equipe e da pessoa, reforçando-se as práticas de 

avaliações de desempenho com metas previamente conhecidas e acordadas pelas 

partes envolvidas, portanto, não há promoções programadas por cargos, tempos de 

serviços; o que se valoriza é desenvolvimento humano. 
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6.3 A Depreciação do Ambiente Físico Hospitalar Confronta-se com o 
Desejo da Equipe de Enfermagem de Prestar Assistência com Qualidade 
 

 

A preocupação com o ambiente físico de trabalho surge nas teorias 

administrativas a partir dos trabalhos de Taylor, o qual verificou que um conjunto de 

condições de trabalho tais como, ruídos, ventilação, iluminação, disposição das 

máquinas e outros alteravam o bem estar físico do trabalhador, pois quando não 

encontravam-se em condições adequadas a eficiência e produtividade eram 

reduzidas. 

Na Teoria Comportamental, estudos de Herzberg procuraram identificar 

fatores que motivam as pessoas no ambiente de trabalho, classificando-os em 

fatores motivacionais e higiênicos. Dentre os fatores higiênicos encontraram as 

condições físicas e ambientais e o pressuposto de que, quando estas estavam 

abaixo do nível aceitável, ocorria a desmotivação (REIS, 1993). 

Na Teoria dos Sistemas, acredita - se que existem elementos que influem 

no desempenho do sistema organizacional, entre eles, o desenvolvimento 

tecnológico ou a disponibilidade de acesso às inovações tecnológicas, os quais são 

chamados de entradas ou inputs que, quando processados, davam origem às saídas 

ou seja, os serviços ou produtos (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). 

Ao analisar as atuais políticas de saúde em relação à assistência nos 

Serviços de Emergência no Brasil, Lovalho (2004) retrata uma situação caótica do 

uso abusivo e errado desses serviços em relação à qualidade no atendimento que 

em muitos deles, é inadequada devido ao excesso de demanda, à estrutura física 

precária, à falta de materiais e recursos humanos; situação esta, que ocorre em 
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conseqüência de uma alocação insuficiente de recursos e o mal gerenciamento 

desta e dos recursos existentes.  

Esse estudo retrata a realidade brasileira que também é exposta nesta 

pesquisa. As locuções demonstram que na maioria das vezes, a falta de material, 

associada às condições físicas inadequadas, escassez de equipamentos e alta 

demanda de pacientes, levam ao estresse da equipe e, conseqüentemente, ao 

conflito, geralmente evidenciado pela disputa para a utilização de um equipamento, 

ou pela dificuldade de aquisição. 

Como a demanda de atendimento ultrapassa os limites do hospital, 

também percebe-se conflitos de valores com relação à alocação de recursos ou 

disponibilização de leitos, fatos esses evidenciados nas locuções abaixo. 

 
[ocorrem conflitos porque] no hospital público a gente depende de 
dinheiro do governo. São inúmeros os problemas relacionados ao 
ambiente físico: falta de equipamentos, a planta física [encontra-se] 
em deteriorização [...] faltam materiais de consumo básico mesmo! 
[ocorre] falta de medicamentos, falta de chuveiro no banheiro [...] 
[assim aparece] o conflito entre eu, o funcionário e o paciente, 
porque o funcionário chega pra mim [e diz:] como que eu vou dar 
banho no paciente com chuveiro frio? [...] [eu respondo:] Ah! você vai 
levar o paciente para outro quarto que tenha um chuveiro quentinho 
[esse fato] já gera conflito [...]. Com o paciente porque ele vai querer 
saber quem é que é o supervisor aí o problema volta para mim. Eu 
tento passar adiante [para a direção] Aí gera um conflito entre eu e a 
direção. Eu ligo uma vez e falo: olha eu estou com um probleminha 
aqui no chuveiro! Na segunda vez você já engrossa e na terceira eu 
tenho que resolver [aí eu digo] ou vocês trocam o chuveiro ou eu vou 
lá no mercado e instalo [...] (Enf 1). 
 
[...] a estrutura física por ser um hospital de 16 anos precisa passar 
realmente por novas adequações [ocorre] falta de espaço físico [...]. 
Ao nível de pronto-socorro principalmente [ocorre] superlotação, às 
vezes você tem que acabar tirando maca do próprio consultório 
médico para colocar um paciente [...] como [no hospital] não tem 
unidade de terapia intensiva, temos que esperar a resposta da 
central de leitos para dar vaga aos pacientes [...] concomitantemente 
muita vezes aparece um acidentado e ocorre estresse e conflitos 
[entre a equipe] [...] (Enf 2). 
 
[...] aquele balcão da medicação [que fica num espaço aberto] eu 
acho que não é o lugar devido [...] gente sempre aqui no hospital 
questiona isso [...] (AE 12). 
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[ocorre] falta de leitos. O paciente fica muito tempo no pronto- 
socorro. Não tem isolamento. Uma patologia como meningite [o 
paciente [fica] junto com outro paciente. Não tem banheiro e uma 
salinha de curativo. Isso gera conflito com o médico, enfermagem, 
familiar. Você vê, eles não tem máscaras para todos [pois] não dá 
para comprar [...], então o conflito é muito grande! [...] (Enf 13). 
 
[...] a gente precisa também de materiais de valores [tais como] 
bomba de infusão e aparelho de pressão [...]. Muitas vezes [...] o 
funcionário briga com outro funcionário porque ele quer o aparelho 
de pressão [que está sendo usado] [...] (TE 8). 
 
[...] nós temos uma bomba de infusão [...] não consigo entender isso 
[acontecer] em um hospital público! Isso dá conflito porque tem dia 
que eu preciso da bomba, a bomba está [no centro cirúrgico] só falto 
arrancar a bomba e sair correndo. Aí começa [a discussão de quem] 
quem fica com a bomba [...] (TE8). 
 
[...] falta equipamento, falta material. Sabe, [o conflito ocorre porque] 
as vezes você quer usar um material e não tem, aí você vai pegar no 
outro setor, a pessoa do outro setor não quer dar [...] (AE7). 
 
[...] a gente tem superlotação, [...] muita falta de material. [...] é um 
hospital político. Então se você solicitar um material numa época [de 
eleição] pode ser até que apareça um material [...]. Passou isso, 
esquecem de nós [...] (AE7). 
 
[...] eu acho que o maior conflito é [a discussão que ocorre devido à 
falta [de] disponibilidade de leitos, um [funcionário] quer pôr o 
paciente no leito, o outro quer pôr na maca [como, por exemplo, às 
vezes] tem uma pessoa mais idosa que precisa da cama [um 
funcionário] coloca a criança [...], então às vezes surge um conflito, 
que depois a gente chega à decisão, mas sempre surge [...] (AE 6). 
 
[...] temos um aparelho que fica no pronto- socorro ou no centro 
cirúrgico, mas se a gente precisa, os próprios funcionários do setor 
[dizem] está ocupado, estou usando! [...] (AE 10). 
 

Como retratam as locuções, a imagem do hospital em estudo é totalmente 

depreciada, seja pela área física inadequada, seja pela falta de recursos materiais. 

Os conflitos ocorrem no sentido de manter uma assistência com dignidade e 

humanização.  

Quando a “imagem do lugar desperta prazer também constitui - se em um 

vetor de animação para o conjunto profissional” [...], “a qualidade estética decorrente 

de reformas físicas repercutem positivamente no imaginário dos usuários e dos 

profissionais” (FERRAZ, 2002 p. 79). 
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Apesar das locuções demonstrarem que os conflitos decorrem do 

ambiente físico inadequado e da falta de recursos materiais, é assim que a maioria 

dos hospitais públicos apresentam-se. A luta dos trabalhadores para cumprir o 

código do consumidor e o código de ética de enfermagem é intensa. No entanto, 

acreditamos que permanece o conformismo dos dirigentes. 

Assim, torna-se necessário que os enfermeiros atuem de maneira 

articulada e lutem para melhoria das condições de trabalho, fazendo cumprir não só 

o código de ética de enfermagem, como o código do consumidor e as diretrizes 

propostas pelo SUS, já que estes fatores têm provocado, além de prejuízo no 

atendimento da população, conflitos entre a equipe. A enfermagem torna-se 

conivente com esta situação e infringe os princípios éticos da profissão. Assim 

sendo, vale ressaltar a reflexão apresentada por Peduzzi (1998, p.229) a respeito de 

articulação: 

 
A articulação requer um investimento ou movimento consciente e 
ativo do agente, nessa direção requer que o agente elabore as 
correlações e coloque em evidência as conexões existentes entre as 
intervenções técnicas executadas pelos profissionais de diferentes 
áreas do agente. No plano objetivo, isso requer que cada agente 
passe a entender que sua autonomia técnica não está no isolamento 
ou independência profissional, mas na colaboração objetiva, 
construindo, de modo compartilhado, o projeto comum de 
intervenção, o que significa cooperação também no plano subjetivo 
e, pois, uma solidariedade profissional ao invés de concorrência 
competitiva individual. 
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6.4 Para uma Melhor Organização do Serviço de Enfermagem, os 
Objetivos e as Finalidades devem estar Definidos pela Equipe de 
Enfermagem 

 
 
A organização do trabalho diz respeito à divisão do trabalho, ou seja, 

divisão de tarefas entre operadores, repartição das responsabilidades, hierarquia, 

comando e controle. 

A organização do serviço de enfermagem tem sido amplamente discutida 

e alguns serviços já vislumbram mudanças com tendências modernas de gestão, no 

entanto, acreditamos que devido às influências históricas, continua dessa forma até 

os tempos atuais, fortemente ligados a padrões clássicos de gestão, sendo poucas 

as instituições que conseguem implantar métodos modernos e inovadores. 

Kurcgant (2001), ao analisar a prática administrativa da enfermagem do 

ponto de vista das teorias administrativas, destaca que a organização do serviço de 

enfermagem recebe forte influência da administração científica, clássica e 

burocrática, sendo caracterizada pela adoção de manuais de normas, de técnicas de 

procedimentos e de rotinas, os quais, de acordo com a autora e com nossa 

experiência, têm sido uma das maiores preocupações dos enfermeiros que 

assumem o serviço de enfermagem.  

Na maior parte das instituições, as escalas diárias de divisão de 

atividades são estabelecidas de acordo com o método funcional que é típico da fase 

mecanicista da administração, ou seja, da Administração Científica, levando a uma 

assistência fragmentada que é altamente prejudicial para os pacientes que são 

tratados por partes, já que uns prestam os cuidados, outros administram as 

medicações.  
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Este fato não é diferente na instituição onde realizamos o estudo onde, 

apesar de não haver a descrição das atribuições, estas estão interiorizadas nos 

trabalhadores. Cabe ao enfermeiro, principalmente, o controle dos funcionários, a 

confecção de escalas e a realização dos procedimentos administrativos, ou seja, 

atender telefone, “apagar incêndios”, transferir pacientes, manipular papéis ou servir 

de intermediador de outros profissionais; cabe aos auxiliares de enfermagem a 

execução de cuidados gerais e a administração de medicamentos. 

Percebe-se pelas falas, o cumprimento de regras, o qual é fortemente 

encontrado na Teoria Burocrática, no entanto nesta, as regras passam a ser mais 

importantes que os objetivos das organizações e a filosofia do serviço de 

enfermagem; característica esta, também presente na enfermagem, e que os 

trabalhadores têm como paradigma. 

Como visto, os serviços de enfermagem buscam a eficiência num modelo 

rotinizado e segmentado, com fortes características de Taylor e Fayol, procurando a 

eficiência por meio da especialização de tarefas, controle e organização. Este fato é 

contrário às novas tendências de gestão onde o trabalho em equipe é uma 

redescoberta contínua de tarefas e as inter-relações pessoais são reelaboradas, 

preservando a aprendizagem contínua.  

A introdução da administração japonesa, voltada para a qualidade total, 

reforçou a utilização de rotinas denominadas como processos, porém, estes eram 

realizados de maneira sistematizada com vistas atingir metas e objetivos voltados 

para o atendimento e as expectativas dos clientes internos e externos. Todos os 

segmentos da instituição estavam envolvidos, porém, fundamentados em missão, 

visão e valores definidos com a participação da equipe, o que proporciona a criação 

de uma cultura de melhoria contínua tanto dos processos quanto das pessoas. 
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A designação de tarefas em uma equipe de saúde impõe uma forma 

genérica de agir, favorecendo a individualidade e a acomodação. Assim, Motta 

(2001) alerta para a necessidade de evitar-se codificar e normatizar as relações 

entre os membros da equipe, a fim de manter sua flexibilidade. Para este autor, 

normas em excesso caem no esquecimento e desuso e não estão em concordância 

com o espírito de criação e inovação constante de uma equipe e com a gestão 

contemporânea.  

Ferraz (2002) adverte que o esquema de regras rígidas, ao longo dos 

anos, promoveu o nivelamento das diferenças pessoais e culturais, dando a 

sensação de que as contradições vão sendo eliminadas do processo de trabalho. 

As locuções demonstram o paradigma existente na enfermagem, ou seja, 

a necessidade da equipe em cumprir e fazer cumprir tarefas ocasiona conflitos de 

papéis, já que existe uma expectativa no grupo para que ele desempenhe essas 

tarefas, comportamento característico da Teoria Sistêmica. 

Há necessidade, portanto, de mudanças, pois percebe-se que a 

especialização de tarefas faz com que os trabalhadores não visualizem o contexto 

do local de trabalho, fato este que leva a conflitos. As falas abaixo demonstram 

essas evidências: 

 
[...] a instituição determina. Todo lugar que você vai trabalhar [...]. 
planeja [...] normas pro andamento [...] [do serviço, mas] tem aqueles 
que não seguem [...] (AE 3). 
 
[...] não tem nada escrito, e mais, é que cada vez que vai 
acontecendo a gente vai passando para os supervisores é quase que 
uma coisa de boca a boca, sabe aquela rotina é informal, não é de 
papel (Enf 2). 
 
[...] [o conflito ocorre devido] a distribuição de serviço, no caso escala 
[diária] [...] uns não gostam da medicação, outros não sabem fazer 
[...] (AE 10 ). 
 
[...] o pessoal não obedece muito a escala [ diária] às vezes é feita, 
mas só fica lá na parede ( AE6). 
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[...] tem pessoas que não gostam do pronto-socorro. Então, se [o 
enfermeiro] pedir pra executar aquela função vai ter conflito. Na 
equipe existem e também [conflitos] devido à escala de folga. Você 
pede uma folga [e o enfermeiro dá folga para outro] sempre gera 
confusão. Com relação a férias já houve problema, [...] acaba sempre 
que alguém não saindo feliz (AE 3). 
 
[...] o maior conflito [ocorre devido] a escala [diária] [...]. A 
supervisora faz a escala [...], mas [eles dizem] eu num vou cumprir 
[...]  conflitos] entre enfermeiros de turnos diferentes não acontece, 
mas durante o dia a gente percebe uma certa rixa. Um toma o 
serviço do outro, o outro não aceita [...] é como se fosse assim, esse 
aqui é meu trabalho, aquele é seu [...] (Enf 13) 
 
[...] quando [acontece] uma emergência [...] não tem soro fisiológico 
[...] A gente tem que buscar correndo no postinho. Não é longe, mas 
perde tempo e então dá conflito [...] O pessoal não obedece muito a 
escala. Às vezes existe a escala, mas só lá, na parede (AE6). 
 
 
[...] na passagem de plantão ocorre conflito [...] [se houver falta da 
execução de rotinas como] o horário do soro não estiver correto [...] 
Na própria passagem ele [o funcionário que está recebendo o 
plantão] já cobra do outro [...] ( Enf 2). 
 
 

Percebe-se, de acordo com a locução acima, que até o controle do 

gotejamento do soro, atividade que faz parte da administração de medicamentos, 

passa a ser considerado como rotina e quando é negligenciada leva a conflitos, não 

pelo fator ético, mas por não ter sido executada.  

Assim sendo, o objetivo primordial da enfermagem, que é a assistência ao 

paciente, é relevado, o que nos faz refletir que, para que ocorra uma melhor 

organização do serviço de enfermagem, os objetivos e finalidades devam estar 

definidos pela equipe de enfermagem, pois acreditamos que somente participando 

das tomadas de decisões, os trabalhadores de enfermagem serão menos alienados 

e terão uma atitude mais proativa, fato este, que levará a uma melhoria na 

assistência de enfermagem. 
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6.5 As Relações Pessoais e Grupais no Trabalho podem ser mais 
Satisfatórias quando Ancoradas no Trabalho em da Equipe e na 
Participação 
 
 

As locuções dos enfermeiros demonstram como causas de conflito as 

dificuldades nas relações pessoais, insatisfação, comportamento inadequado do 

funcionário, presença de pessoas difíceis de se relacionar e rejeição por parte de 

alguns funcionários diante de situações novas. No entanto, não estão claras quais 

atitudes essas pessoas estão tendo para serem consideradas como causadoras de 

conflitos, pois a insatisfação, dificuldades e resistências são dados subjetivos. 

 
[...] a relação entre a equipe é muito complicada. A insatisfação de 
um [é como] aquela estória, se você tem uma laranjinha podre dentro 
do saco [...] você tem que tirar rapidamente [...] porque acaba 
contaminando [...] (Enf1). 
 
[...] a gente trabalha com pessoas muito complicadas e se tratando 
de pessoas que cuidam de pessoas é mais complicado [...] (Enf 1). 
 
[...] tem as meninas que trabalham no ISEP [Estado] [...] não estou 
generalizando, mas elas são mais difíceis de lidar [...] (Enf 13). 
 
[...] então todo mundo [funcionários] é resistente não querem tomar a 
vacina [...] antitetânica e, eles sabem do risco já que são auxiliares 
[de enfermagem]. Tudo o que você vai pedir é difícil [...] (Enf 13). 
 
[...] mudança aqui é difícil [...] até o impressozinho para identificação 
de roupa gera o maior conflito [...] (assim como) mudança de chefia. 
[...]. é, eles têm muita resistência (Enf 13). 
 
[...] quando em grupo é mais antigo [...] ele não aceita a pessoa nova 
[...] eu acho que existe muita crítica [...] (AE 7). 
 
[...] férias! é aquele velho problema que geralmente as pessoas são 
resistentes, elas querem no mês que elas querem, mas nem sempre 
no mês que elas querem, é o mês que está disponível. Aí isso a 
gente acaba tirando bem tranqüilinho sem muita briga. Os próprios 
funcionários acabam fazendo troca (Enf1). 
 
[...] prá gente [quando] entra uma enfermeira nova é difícil, porque 
muitas vezes ela não quer aceitar as normas do hospital, ela quer 
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[fazer as atividades] do jeito dela. Então é difícil, principalmente para 
as pessoas mais velhas de firma. Estas às vezes querem complicar o 
andamento do trabalho e não aceitam [...] [Quando o enfermeiro] faz 
escala [...] da organização da sala de emergência [...] é a vez dela 
(cumprir a escala) ela faz ou deixa a desejar ou, muitas vezes, não 
faz.[...], não porque ela não tenha capacidade, mas por rixa [...] ( Enf 
11 ) 
 
 

Estas atitudes “complicadas” podem ser compreendidas se refletirmos 

sobre as considerações de Motta (2001) quando diz que os trabalhadores de saúde 

executam papéis “estabelecidos pelo costume”, onde prevalece o pensamento de 

“eu sempre fiz assim, não há porque fazer diferente”. Esquece-se que o trabalho em 

equipe e a integralidade das ações em saúde têm sido algumas das propostas da 

reforma sanitária brasileira com vistas a melhorar a qualidade dos serviços 

(PEDUZZI, 1998).  

Percorrendo as teorias administrativas constatamos que a preocupação 

com o comportamento humano nas organizações surgiu após a crise de 29 que, de 

acordo com Ferreira; Reis e Pereira (2002), funcionaram como um indicador de 

mudança na economia e no paradigma da administração. 

Na década de 30, com o Movimento das Relações Humanas, pesquisas 

realizadas por Mayo discutem o papel da integração grupal como fundamental para 

o bem estar psicológico e emocional dos trabalhadores. Acredita-se que o homem 

não vive isoladamente e, para que possa executar suas atividades e produzir no 

trabalho, necessita estar ajustado nos seus aspectos emocionais, espirituais e 

sociais logo, a empresa, para aumentar sua produtividade, deve conciliar os seus 

interesses com os dos trabalhadores. Neste sentido, criam-se estratégias 

objetivando tornar o ambiente de trabalho estimulante e motivador baseado em 

atividades não repetitivas, no reconhecimento do trabalho e participação nas 

decisões (CHIAVENATO, 2000). 
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A abordagem humanística destacou, pela primeira vez com seriedade, os 

aspectos para estimular os trabalhadores no local de trabalho, aspectos estes 

desenvolvidos nas empresas modernas e demonstrados pela preocupação com o 

clima organizacional (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002). 

Diante desse enfoque fica evidente que a ação dos trabalhadores 

depende da implantação de estratégias no local de trabalho para torná-lo motivador 

e atraente. 

Esta teoria acredita na existência da variabilidade humana dentro das 

organizações e na diferença de personalidades, assim sendo, defende a idéia de 

que, ao invés de padronizar o comportamento humano, as diferenças individuais 

devem ser realçadas e respeitadas, assim como as habilidades e capacidades 

aproveitadas e canalizadas (FERREIRA; REIS; PEREIRA, 2002).  

Estudos contemporâneos sobre as teorias motivacionais revelam que 

existem variações de desempenho e que estas são causadas por fatores individuais; 

assim, Motta (2001) relata que para o indivíduo manter um comportamento 

motivador é ele quem tem que valorar os objetivos e recompensas que irá receber, 

bem como, ter interesses individuais nos projetos organizacionais e nas 

expectativas.   

Este fato leva a crer que a dimensão individual está presente como fator 

propulsor do comportamento motivador, portanto, cabe à empresa considerar as 

necessidades individuais do trabalhador, promover a autonomia no trabalho, 

proporcionar objetivos desafiantes e gerir recursos humanos, tendo em vista a 

visualização clara da carreira, ou seja, promoção, aperfeiçoamento, gratificações e 

premiações. 
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Nossa vivência demonstra que a motivação pode ser despertada por meio 

de pequenos gestos do líder, como, por exemplo, olhar nos olhos durante uma 

conversa, saber ouvir, reconhecer o trabalho do funcionário ou até valoriza-lo pelas 

conquistas do dia a dia. 

Novamente as locuções retratam as relações pessoais como causas de 

situações que geram conflitos, demonstrando a falta de coleguismo e cooperação 

como fator desencadeante, claramente expressos a seguir: 

 
[...] os conflitos ocorrem por um não ajudar o outro [...] ainda não 
temos senso de cooperação [...] falta coleguismo de chegar [...] e ver 
se [...] estão precisando de alguma coisa [...] (Enf1). 
 
[...] eu acho que o que ocasiona [o conflito] é [a falta de coleguismo 
[...] porque na enfermagem sempre falam [que] é uma continuidade, 
mas só que não é não é (AE 4 ). 
 
[...] conflito com as pessoas infelizmente [ocorre porque] um faz 
muito, outro não faz quase nada esse é o maior conflito. Tem 
pessoas dispostas a trabalhar que se empenham, tem outras, que 
por um motivo ou outro, a gente não sabe deixam a desejar 
prejudicando o grupo todo, aí sobrecarrega e estressa [os que 
trabalham]. Só não reflete no paciente porque a gente tem 
profissionalismo, mas a gente sai perdendo com isso (AE 5). 
 
 

A Teoria Neoclássica já expressava que o ser humano deve cooperar com 

outras pessoas para alcançar objetivos, da mesma forma que, a Teoria 

Estruturalista.  

No entanto, a despersonalização criada pela gestão burocrática, 

característica marcante do hospital público, leva a um tipo de relacionamento onde o 

funcionário não tem colegas de trabalho; as pessoas com quem trabalham são 

ocupantes de cargos hierarquizados e, assim, os relacionamentos grupais como não 

são considerados racionais, não são aceitos (FERREIRA, REIS; PEREIRA, 2002). 

Podemos inferir que a falta de cooperação pode também estar ocorrendo 

devido ao cansaço ao acúmulo de tarefas, já que a maioria dos funcionários faz 
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jornada dupla ou são estudantes. Diante desses problemas, que podemos chamar 

de “problemas sociais”, os mesmos são induzidos ao individualismo, chegando à 

acomodação ocasionada devido ao cansaço e caracterizada nas locuções como 

falta de coleguismo e de cooperação. 

Vale ressaltar que, na perspectiva da Teoria Cientifica, a modalidade de 

trabalho funcional caracterizada pelo trabalho individual era aceita, pois a 

fragmentação das atividades promovia a especialização da tarefa e o aumento da 

produtividade, no entanto, ocasionava a alienação do trabalhador. Tendências atuais 

de gestão estão voltadas para a interação grupal onde a participação aparece como 

a chave para o comprometimento e colaboração. Na enfermagem alguns serviços já 

utilizam novos modelos de trabalho, entre eles, o método integral, o primary nursing, 

e o trabalho em equipe.  

Vamos nos reportar com mais ênfase ao trabalho em equipe, pois as 

locuções demonstram a falta de colaboração e coleguismo entre os sujeitos como 

fatores que levam ao conflito, o que acreditamos possa ser evitado quando existe 

um espírito de equipe onde a cooperação aparece como um fazer juntos, no sentido 

de ajuda e auxilio com vistas a atingir um objetivo. 

Etimologicamente, Peduzzi (1998) refere-se ao trabalho em equipe como 

um trabalho associado à realização de uma tarefa ou ao compartilhamento de uma 

tarefa por vários indivíduos com objetivos comuns a alcançar. A autora discorre 

sobre a equipe-agrupamento, caracterizada pela fragmentação e equipe-integração 

caracterizada pela construção, articulação das ações, interação dos agentes de 

saúde e superação do isolamento de saberes. Este fato, em nosso ponto de vista, 

implica na ocorrência da comunicação e na colaboração entre os envolvidos.  
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Motta (2001, p. 60), estudioso da gestão contemporânea também 

apresenta a definição de equipe: 

 
Na equipe as pessoas geram um espírito comum e positivo através 
de esforços coordenados. Procuram empenho coletivo e, o resultado 
é maior que as partes individuais. A responsabilidade é tanto 
individual quanto coletiva e as habilidades são vistas como 
complementares, A existência de uma verdadeira equipe se nota 
pela interação gerencial de habilidade de talentos individuais em uma 
habilidade coletiva para produzir serviços de maneira mais eficiente e 
efetiva. 
 
 

Pesquisa realizada por Shimizu e Ciampone (2004, p.628) com técnicos e 

auxiliares de enfermagem que trabalham em uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) vem corroborar estes conceitos ao salientar que para que aconteça o trabalho 

em equipe é necessário que ocorra a colaboração. As autoras ressaltam que esta 

reduz a sobrecarga e as tensões no trabalho, portanto, 

 
A disponibilidade para ajudar os colegas algumas vezes implica em 
transgredir a divisão formal de funções, mas demonstra um estado 
de alerta com as necessidades do outro e uma visão de 
compromisso com o todo. 
 
 

Essa pesquisa também nos traz grandes contribuições ao apontar 

caminhos para o trabalho em equipe. Os autores do estudo advertem para a 

necessidade dos enfermeiros repensarem o modelo de gerenciamento de recursos 

humanos, de modo que seja mais flexível, já que os mesmos anseiam maior 

horizontalidade nas decisões e poderes assim como maior participação. 

Como constatamos, modelos clássicos de gestão não têm demonstrado 

resultados satisfatórios nos serviços de enfermagem, pois neste estudo, vimos que 

ainda prevalece o individualismo e a falta de colaboração. Entretanto, um novo 

modelo de gestão pretende contemplar esses anseios dos enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem. 
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Esse modelo de gestão, ou seja, a gestão contemporânea, proporciona 

maior comprometimento e colaboração por parte da equipe mediante 

descentralização do poder, onde as tomadas de decisões são realizadas juntamente 

com as pessoas envolvidas nas atividades. Isto leva as pessoas a tornarem-se mais 

comprometidas com seu trabalho, pois adquirem o sentimento de afiliação, ou seja, 

o sentimento de pertencer ao grupo e são vistas como cooperadores de uma 

atividade comum.  

Acreditando que a solução para este situação pode ser encontrada na 

gestão participativa, já que a participação nasce como um instrumento para a 

colaboração e solução de conflitos, Motta (2001) propõe a recuperação do saber e a 

estimulação dos trabalhadores para a participação no processo de mudanças, 

descentralizando as tomadas de decisões.  

Acreditamos que o interesse comum da equipe de enfermagem deva ser 

o atendimento aos pacientes, familiares e comunidade de forma individualizada e 

holística, com vistas a tratar e prevenir complicações, porém, é necessário que a 

equipe seja motivada para tal. Observamos que a participação e aquisição de 

conhecimentos podem levar à auto-realização e, conseqüentemente, maior 

envolvimento. Assim, o enfermeiro sendo o membro “responsável pela equipe” pode 

contribuir repensando seu estilo de gestão, trabalhando mais próximo dos 

funcionários e fazendo deles seus parceiros e não seus subordinados, pois somente 

assim as mudanças poderão ser introduzidas e a enfermagem poderá ocupar maior 

espaço na sociedade. 
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6.6 A comunicação eficaz pode ser o elemento de integração no trabalho 
 

 

A Escola das Relações Humanas inicia a discussão sobre a importância 

da participação dos trabalhadores nas decisões referentes às tarefas, o que 

favorece a comunicação entre o supervisor e o trabalhador.  

A comunicação auxilia na criação de uma linguagem comum de modo a 

aumentar a integração entre as pessoas além de implicar no reconhecimento do 

outro. Comunicar nossa oferta de atividades é uma forma de fortalecer nossos 

compromissos diante dos demais integrantes da rede e de aumentar o nosso nível 

de exigência (URIBE RIVERA, 2003).  

Na habilidade de comunicação que o processo da divisão do trabalho é 

estabelecido. O gerente, conhecendo as habilidades e disponibilidades do seu 

funcionário, tem a responsabilidade de conduzi-lo a setores que irão lhe 

proporcionar um trabalho mais eficaz (LEITÃO; ARRUDA, 2004).  

Pesquisa realizada por Peduzzi (1998) relata que a comunicação faz fluir 

o trabalho e funciona como um veículo de articulação. Segundo a autora, os 

entrevistados apresentaram a comunicação como uma das características do 

trabalho em equipe, a qual acontece à medida que iniciam as conversas, as 

discussões de casos, o convívio, o vínculo, o relacionamento de confiança e o 

respeito com o trabalho do outro. 

A locuções abaixo demonstram que a comunicação é umas das causas 

do conflito na dinâmica de trabalho da equipe. 

 

Às vezes uma crítica de um colega, ou uma observação, um 
comentário já vira muito rapidamente uma crítica pessoal, então isso 
eu acho que complica na relação entre eles [...] (Enf2).. 
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[conflitos] grupais é muito de afinidade de colegas de trabalho [...] As 
duas pessoas que têm mais afinidade ficam falando de uma postura 
do outro [...] então isso vira fofoca [...] (Enf 2). 
 
 

Esse resultado vem ao encontro do pensamento de Motta (2001) quando 

diz que a má comunicação é encontrada na maioria dos conflitos que acontecem 

nos serviços, ou seja, falta de abertura e transparência administrativa, barreiras 

semânticas, excesso ou falta de comunicação. 

A estrutura verticalizada e burocratizada mantém nos hospitais, 

principalmente nos públicos, a comunicação descendente, sendo comum a presença 

de comunicados escritos por parte da chefia para indicar alterações nas rotinas. 

No local de estudo, de acordo com as locuções dos sujeitos, as 

informações realizadas de maneira informal não chegam aos receptores impedindo, 

portanto, que as pessoas envolvidas na assistência ao paciente recebam a 

mensagem. É evidente que as contradições no agir, decorrentes da falha na 

comunicação induzem a conflitos. Os trabalhadores pesquisados dão muita 

importância à criação de vínculos, expressa pela palavra afinidade. No entanto, há 

que se questionar como essa afinidade converge para o lado negativo no processo 

de comunicação, levando a fofocas, o que acaba por ser  alvo de conflitos. 

A visão contemporânea incentiva que todos os colaboradores sejam 

ouvidos. De acordo com Motta (2001), a participação só se efetiva com a liberdade 

de falar e ouvir, fato este contrário nas locuções a seguir: 

 

[...] normas aqui, são poucas as pessoas que querem se informar 
quanto a elas, então cada um faz conforme o seu “bel prazer”, aí dá 
conflito com os enfermeiros [...].Então não adianta você colocar uma 
rotina, e essa rotina não ser conservada antes, porque depois quem 
fez isso aí, vai sofrer até implantar isso. Então ele tem que conversar, 
ele tem discutir [...] o funcionário que entra ele cai do avião [...] aí 
quando o enfermeiro fala: - Olha isso aí está errado, só que o 
enfermeiro teve uma informação, ele teve outra não é, e o colega 
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teve outra então nenhum deles tá trabalhando em cima da rotina 
então isso é um conflito também [...] (TE8) 
 
[...] Ninguém [enfermeiros] procura você para esclarecer o que 
aconteceu no grupo [...] antes deles agirem ou te punir por alguma 
coisa eu acho que eles deviam te escutar primeiro e, é uma coisa 
que aqui pelo menos não acontece, eu acho que não acontece [...] 
eu acho que eles deviam escutar mais em relação à fofoca [...](AE 2). 

 
 
6.7 O Papel do Supervisor Implica no Exercício da Liderança 
 
 

Tendo em vista a estrutura do serviço de enfermagem caracterizada por 

um organograma hierárquico, composto de um enfermeiro que ocupa o cargo de 

chefe de enfermagem e os demais de supervisores, inicialmente nos reportaremos à 

posição do supervisor. Como relatado anteriormente, a Teoria Científica apresentou 

o supervisor como o responsável manter a eficiência no trabalho, já a Teoria 

Clássica, determina as funções do administrador, ou seja, prever, organizar, 

comandar e controlar. 

Na Escola das Relações humanas, o conceito do homem social parte do 

princípio que o comportamento no trabalho é conseqüência de fatores motivacionais, 

assim como, o comportamento do grupo é influenciado pelo estilo de supervisão. 

Nessa teoria, o supervisor eficaz é aquele que possui habilidades para influenciar os 

subordinados obtendo comprometimento e lealdade. A liderança surge com o 

Movimento das Relações Humanas (CHIAVENATO, 2000). 

O termo supervisor, apesar de apresentar-se com uma nova roupagem e 

encontrar-se em fase de transição entre o estilo autoritário e democrático, no local 

desse estudo, ainda é visto por membros da equipe como o responsável pela 

distribuição do trabalho e conseqüente aumento da produtividade, tal qual o 
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supervisor da época de Taylor e também de Fayol, como aparece nas locuções a 

seguir: 

 
[...] A gente muitas vezes vem [trabalhar no outro setor] numa boa, 
outras vezes não vem, porque você já acostumou com a sua equipe. 
Isso é difícil, porque às vezes o supervisor não vê essa parte [...] não 
quero ir lá porque eu gosto do meu setor eu quero ficar aqui, eu me 
desempenho bem aqui [...] não tem pulso firme aqui [dos 
supervisores] (AE7). 
 
Os supervisores deveriam ter mais o poder de [fazer cumprir] normas 
a, eu acho que não cumpriu tem que ser punido! [...] a supervisão 
deveria ser mais rígida [...] (AE10). 
 
[Com relação às] atribuições são um pouquinho mais complicado [...] 
[acontece também com] procedimentos. Eu cobro [dos funcionários] 
e meu colega não cobra e, às vezes meu colega cobra e eu passei 
batido. Então, isso gera um certo conflito também. Só que graças a 
Deus não gera conflito entre a supervisão, a gente acaba entrando 
no consenso, só que depois acaba acontecendo de novo. Mas, entre 
os funcionários gera conflito porque eles falam [que] se é cobrado de 
mim porque não é cobrado do outro![...] o conflito acaba ficando com 
a equipe porque acaba ficando insatisfeita. A gente sofre com essa 
rotatividade de enfermeiro que tem aqui. Quando você começa um 
trabalho é quebrada a corrente, aí entra um outro perfil [de 
enfermeiro] aí já começa tudo novamente [...] (Enf 1). 
 
 

As locuções abaixo indicam que os supervisores respondem a este anseio 

dos funcionários, pois ainda sentem-se responsáveis por manter a ordem e, para 

isso, utilizam o poder que lhes é conferido pelo cargo. O enfermeiro, por acreditar 

ser o único a exercer influência na equipe, coloca-se em uma posição central e 

“acaba sendo envolvido pela instituição logo, sem perceber, acaba exercendo um 

estilo de centralização e de autoritarismo” (LOURENÇO, 2000). 

Motta (2001) adverte que os estilos autoritários e paternalistas de 

liderança tendem a gerar mais conflito do que os mais participativos, fatos estes 

constatados nas locuções abaixo. 

 
[...] na hora que tem que levar a sério vou chamar [os supervisores] 
para a responsabilidade. Alguns têm a tendência de levar para o 
pessoal e às vezes não é muito agradável, mas faz parte da minha 
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função, eles sabem e é pra isso que eu estou aqui.[...] às vezes eles 
acabam confundindo e ficando um pouquinho bicudos (Enf 2). 
 
[...] aí cai tudo na supervisão porque a gente tem que redirecionar [as 
atividades dos funcionários] ver o que está errado, se for o caso 
diminuir o número de pessoal, porque onde tem muita gente às 
vezes acaba ficando tumultuado [...] (Enf 1). 
 
[...] tem rotina sim, os funcionários conhecem [...] quando começam a 
desviar muito [da rotina] a gente já dá uma puxadinha [e diz] oh! Isso 
é rotina, não é assim que funciona [...] (Enf 11). 
 
[...] quem faz a escala para colocar o funcionário nos devidos setores 
é a gente [supervisor] a gente coloca os funcionários que têm 
afinidade (Enf11). 
 
 

Blake e Mouton (1997), demontram que o líder lida com o conflito 

dependendo do estilo de liderança em que se enquadra. Assim, Moscovici (2001) 

clareia esse pensamento dizendo que o estilo de liderança 1.1 caracteriza-se por 

evasão, ou seja, evita o conflito a qualquer custo, assumindo a posição neutra; o 1.9 

caracteriza-se por harmonização e, para que ocorra sua aceitação pessoal, 

discordâncias são evitadas. O estilo 9.1 caracteriza-se pela supressão e controla o 

conflito pelo poder e obediência, utilizando sua autoridade, já o estilo 5.5 caracteriza-

se pela acomodação e, como prefere ser bem visto por todos os membros da 

equipe, procura a negociação, busca uma solução intermediária, onde ninguém 

ganha tudo, mas também ninguém perde tudo, chega a um acordo com as partes, 

mas essa não é a melhor solução.  

Nas empresas altamente hierarquizadas, as pessoas queixam-se das 

pressões e sentem-se manipuladas e impedidas de agir, já que as regras são 

impostas por seus superiores.  

Uribe Rivera (2003) ressalta a importância da comunicação para o líder e 

alerta que este deve comunicar-se com clareza, seguindo um modelo de 

comportamento menos individualista, centrado na ação coletiva, menos 

hierarquizado e prescritivo, utilizando a transparência em suas ações.  
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Há de se pensar que a gestão moderna acredita que o líder “investe no 

poder dos liderados [...] e, no estimulo à iniciativa e à liberdade das pessoas para 

alcançarem resultados” (MOTTA, 1999, p.119). 

Nesta perspectiva, cabe ao líder o papel de fortalecer o grupo de trabalho, 

valorizar as competências individuais e diluir o poder, de modo que cada membro da 

equipe reconheça a finalidade e o significado de seu trabalho (SIMÕES; FAVERO, 

2003) atuando, com o líder em busca de resultados comuns. 

 
 

6.8 A Abordagem e a Resolução de Conflitos estão Centralizadas no 
Profissional Enfermeiro 

 
 

Com relação a resoluções dos conflitos, as locuções abaixo demonstram 

que não existe na instituição um consenso para a resolução de conflitos, ficando a 

cargo do enfermeiro que, fundamentado em experiências anteriores tenta, resolvê-

los, no entanto, só atenua o conflito, pois o mesmo volta a se repetir.  

O grupo depende do enfermeiro para dar a palavra final e, portanto 

demonstram, que na maioria das vezes, o enfermeiro nem percebe que está 

havendo conflito. O reconhecimento do conflito só acontece quando algum membro 

da equipe leva a situação para o supervisor. Nesse caso, o supervisor conversa com 

os envolvidos, e “resolve” o conflito e informa a chefe de enfermagem sobre o 

acontecido. Em casos considerados mais graves ainda se utiliza o sistema de 

punições, ou seja, advertência verbal, escrita, suspensão e demissão. 

Quando o conflito envolve problemas referentes à estrutura física e 

organizacional, as quais, de maneira geral, são impossíveis de resolver sem a 
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utilização de verbas, o problema é encaminhado para a direção. No entanto, as falas 

demonstram que geralmente o conflito não é resolvido.  

 
[...] eu acho que não existe um engajamento muito grande quanto à 
direção [na resolução de conflitos] [...] às vezes [ocorre] contratempo 
com a direção que vê de uma maneira diferente [pois] não vivencia 
nosso dia a dia [...] muitas vezes tem decisões que são tomadas lá 
[na direção] [...] (Enf1). 
 
[...] de um modo geral [a direção] não aborda o conflito como eu 
gostaria que fosse [...] num hospital particular você tem um, um 
respaldo maior, uma segurança maior, para ter atitudes para esse 
tipo de conflito [...] (Enf1) 
 
[...] a direção geral percebe vagamente o conflito porque não há 
integração entre ele e a supervisão, ou entre ele e o hospital num 
todo porque fica muito ligado mesmo à parte destinada a ele [...] 
(Enf1) 
 
[...] gente não tem nada descrito.[...] Acho que cada enfermeiro utiliza 
a maneira que lhe convém para resolver o conflito, mas todos a 
gente passa para a divisão de enfermagem.[...]. Tem alguns casos 
que eu acho que tem que haver uma punição maior, porque são 
casos mais graves, que comprometem tanto o serviço quanto o 
profissional envolvido, até mesmo o paciente passo para a direção 
pra gente resolver junto [...] (Enf1). 
 
[...] se for funcionário eu chamo ele aqui e falo: foi determinado isso. 
Sua penalidade vai ser essa [...] tudo a gente, pelo menos, passa 
para a direção de enfermagem, nada passa direto para a direção 
geral. Se ela achar viável, a gente até tenta chegar até lá, mas o 
retorno é muito pouco, é muito pouco pela dificuldade que a gente 
passa! [...] (Enf 1). 
 
[...] quando o conflito é decorrente de ambiente físico, a 
administração resolve, nós encaminhamos [...] (Enf 2). 
 
[...] depende da pessoa, se for uma pessoa que não dá para dialogar 
tem que levar pra supervisão [...] (AE 3). 
 
[...] normalmente quando existe um conflito, um problema sério entre 
funcionário e chefia, funcionário e funcionário, funcionário e médico, 
funcionário portaria existe respaldo muito grande da chefe de 
enfermagem[...] [e] do diretor [...] (AE 11). 
 
 

É preciso entender que as pessoas são diferentes, reagem de maneiras 

diferentes, e isso não que dizer que são más, ou sempre difíceis de lidar, portanto, 

cabe ao enfermeiro procurar detectar o que está levando essas pessoas a serem 
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estigmatizadas como difíceis de lidar. O enfermeiro freqüentemente depara-se com 

situações conflituosas no ambiente de trabalho, as quais não sabe administrar e, 

como mecanismo de defesa, muitas vezes adota uma postura de indignação e 

rejeição. 

Torna-se então imprescindível que ocorra na enfermagem uma 

transformação educacional, a fim de proporcionar maior compreensão sobre o 

comportamento humano nas organizações. Enquanto não é uma realidade em 

nosso meio, cabe ao enfermeiro agregar outros conhecimentos para que atue de 

maneira mais eficaz na resolução de conflitos. 

Moscovici (2001) salienta que o estilo gerencial 9.9 procura resolver os 

conflitos por meio de confrontação, onde sentimentos e idéias são discutidos 

abertamente, alcançando a melhor solução para ambos os oponentes. Nesse estilo 

não há ganhadores nem perdedores, e os oponentes tornam-se colaboradores. Para 

esta autora, os conflitos são parte de qualquer instituição. 

O estilo 9.9, o nosso ver, corresponde às expectativas contemporâneas 

de resolução de conflito e vem corroborar Motta (1999, p.116) quando alerta que 

uma vez que os conflitos são permanentes e inevitáveis, 

 
Os conflitos não devem ser reprimidos ou acomodados por 
reativação do poder da autoridade do cargo; pretensão da sua não 
existência; uso de confidencialidade no trato do confronto; estímulos 
à competição e rivalidade para deixar que a realidade crie 
vencedores e perdedores, ou forçar submissão ou desistência. 
 
 

O conflito deve ser visto como um fato desafiador que levará a mudanças 

freqüentes onde todos possam ganhar. Para tal Motta (1999) sugere que, 

primeiramente, as intervenções para mudanças devem identificar interesses 

comuns, procurar soluções possíveis e negociar suas dimensões aceitáveis e, 

posteriormente, avançar na busca de formas mais permanentes de colaboração, 
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criando espaços ou situações onde as diferenças possam ser compartilhadas e 

confrontadas, buscando convergências e integração.  

Para Motta (1999), o líder deve investir no poder dos liderados, 

trabalhando mais com a participação e estimulo à iniciativa e à liberdade das 

pessoas para alcançar resultados. 

Weiss (1994) ressalta que a comunicação franca e direta é fundamental 

para evitar as discordâncias e conflitos, já que facilita a compreensão do grupo sobre 

as causas do conflito e permite que as pessoas envolvidas tentem solucioná-los, 

confrontando seus problemas. A solução de problemas é a comunicação franca, 

direta e honesta em uma equipe, a qual ajuda a impedir que as divergências 

resultem em conflitos. Deve-se enfrentá-los, sem brigas, tampouco ignorando ou 

evitando - os. 

Quando os problemas são organizacionais e se originam dentro do grupo, 

o autor citado acima sugere que sejam assumidos pelo mesmo grupo ou subgrupo 

afetado por eles. Existem problemas que estão claros e, neste caso, devem ser 

resolvidos de uma maneira analítica, e para aqueles que não estão claros sugere 

cinco passos, ou seja, coletar os dados, fazer uma declaração preliminar, fazer 

perguntas abertas, procurar os fatores contribuintes e expressar o problema de 

novo, pois isso poderá ajudar a identificar as causas dos problemas da equipe e 

ajudá-la a enfrentar as barreiras superando-as. 

Para Moscovici (1996) é ingenuidade pensar que todos os conflitos têm 

solução, no entanto, ressalta que o primeiro passo para lidar com o conflito é 

reconhecer a sua existência e enfrentá-lo o quanto antes possível, pois caso 

contrário, as possibilidades de solução serão remotas.  
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As táticas para lidar com o conflito, segundo a autora, são as de luta/fuga 

e as de diálogo. Como tática de luta ressalta a competição, ou seja, o 

reconhecimento e o engajamento na luta aberta contra o adversário o que pode 

deixar seqüelas com conseqüências negativas, e dificilmente sanáveis no 

desempenho profissional. Com relação à tática de fuga que abrange repressão e 

invasão, a autora salienta que a repressão ou o uso da força para acabar com o 

conflito, só leva à eliminação dos sintomas. Nesse caso as causas, a motivação 

profunda, idéias e opiniões antagônicas continuam presentes, ampliando o estresse 

emocional no grupo. 

Por outro lado, a tática da evasão abranda as emoções, mas não remove 

o conflito, o que, a longo prazo, mostra-se ineficiente, levando ao risco de ampliar e 

cronificar para a fuga psicológica da realidade por meio de mecanismos neuróticos e 

psicóticos. Nas táticas do diálogo são considerados o apaziguamento, a negociação, 

a confrontação e a resolução dos problemas. 

As táticas de apaziguamento referem - se à ajuda de outrem no diálogo, 

facilita a catarse e os opositores podem optar por uma trégua ou retirada estratégica. 

Nesse caso, o conflito continua existindo, está reconhecido e será resolvido assim 

que possível, além de propiciar a negociação.  

Na tática de negociação algumas condições devem ser observadas, ou 

seja, não deve acontecer após a rixa, ou durante a mesma, deve haver motivação 

positiva de ambas as partes e a comunicação deve ser autêntica e aberta. Esse 

processo leva à compreensão compartilhada da situação e das alternativas de ação 

que constituem o contrato psicológico para a convivência futura no grupo. 

Moscovici (1996) alerta que, para a tática de confrontação seja utilizada, 

há necessidade de maior preparo emocional por parte do mediador e das partes 
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envolvidas no conflito. O mediador deve ser neutro na situação, ser confiável e apto 

para acompanhar, escutar e apoiar os esforços dos membros em conflito sem 

interferir. A motivação das partes, o equilíbrio de poderes entre as partes, a 

sincronização de esforços, a atmosfera propícia à auto - exposição, os meios 

adequados de comunicação e o nível adequado de tensão facilitam a confrontação. 

A resolução de problemas salienta a autora, inicia-se com o diálogo, 

utilizando a diferenciação e a integração. A diferenciação é considerada a etapa 

mais demorada e decisiva na administração do conflito: compreende a exploração 

de percepções e o sentido de ambas as partes e tem a função de promover catarse 

e alívio da tensão assim, deve ser realizada sem pressa. Nessa fase pode-se 

distinguir idéias de sentimentos, verificar e corrigir distorções da avaliação pré-

concebida além de exercitar a empatia. Se bem conduzida esta etapa, acontece a 

fase de integração que leva os indivíduos à reformulação dos problemas e ao 

estabelecimento de alternativas para a resolução. É o momento em que o indivíduo 

se conscientiza de sua participação no início e progressão do conflito.  

Já Walton (1972) sugere um pacificador ou uma terceira parte na solução 

de conflitos.  

Weiss (1994) propõe quatro maneiras para lidar com o conflito 

confrontação construtiva (eu venço e você vence), confrontação por meio de 

dominação (eu venço e você perde), evitação (eu perco e você vence) e acordo (eu 

perco, você perde). Na confrontação por meio de dominação não há resolução do 

problema, somente repressão, utilizando-se às vezes o poder e, geralmente, é 

caracterizada por agressão. É uma confrontação furiosa e muito utilizada pelos 

supervisores. 
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Por outro lado, na evitação também não há resolução do problema, pois 

este caso é diferente do distanciamento onde, no momento oportuno, resolve-se o 

problema. 

O acordo somente reprime o conflito, já que todos abrem mão de algo ao 

invés de trabalhar para satisfazer a necessidade de todos. 

A confrontação construtiva é uma estratégia que resolve o problema por 

meio de consenso, onde “todos os problemas são colocados na mesa”. Existe forte 

motivação das partes para resolução, com intenções positivas, evitam - se atitudes 

arrogantes, trabalha - se com verdades. Exige o poder pessoal de influência e 

ocorrem as negociações, pois ambas as partes ganham. 

Weiss (1994) salienta ainda que qualquer confrontação construtiva pode 

degenerar em conflito, assim sendo, requer planejamento. Ressalta que a 

comunicação eficiente, o clima de confiança e interesse, o ambiente propício onde a 

privacidade possa ser mantida, o horário certo e “timing certo” são fatores que 

devem ser considerados para o sucesso na resolução dos problemas. Desse modo, 

Weiss (1994, p.90) sugere oito passos para que o mediador resolva os problemas. 

São eles: 

• Reúna dados comparando o que deveria ser ou o que vocês 
esperavam um do outro com o que realmente aconteceu. 

• Expresse a declaração inicial do problema como uma relação 
desfavorável entre o que vocês esperavam um do outro e de fato 
o que aconteceu. 

• Identifique os fatores contribuintes e especifique a maneira como 
eles contribuem com o problema. 

• Expresse a declaração final do problema como uma relação entre 
os fatores contribuintes e as expectativas, desejos ou 
necessidades; inclua as conseqüências se a situação não for 
corrigida. 

• Identifique passos que ambos darão para impedir que estes 
fatores contribuintes ocorram de novo. 

• Identifique o benefício do plano para ambas as partes.  
• Identifique um momento para sentar e discutir de novo o seu 

relacionamento. 
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• Identifique um meio de comunicar quaisquer problemas que 
surjam durante o futuro. 

 
 

Mann (1995, p. 43) faz algumas reflexões e alerta: 

 
• A função mais importante do gerente é tentar entender o que 

está causando o comportamento problemático e trabalhar 
para resolver o problema. 

• Gerenciar significa conseguir coisas por intermédio de outras 
pessoas, assim você deve entender a razão por que os 
indivíduos estão em conflito e porque estão agindo de 
determinada forma. 

• Pessoas que têm um problema conflituoso quase sempre 
sentem que perderam o controle da situação e podem utilizar 
formas inadequadas de rever este controle. 

• Manter um alto nível de percepção fornece ao gerente 
informação sobre os funcionários e pode favorecer a 
compreensão de seu comportamento. 

• Políticas e procedimentos devem funcionar para a 
organização e seus funcionários, não contra eles. Se não 
fazem sentido mude-as. 

• Só porque uma pessoa não é bem sucedida em sua 
organização não significa que não será bem sucedida em 
outro lugar. 

• Na contratação, seguir uma boa sintonia entre o indivíduo e 
sua organização pode ajudar a prevenir uma 
incompatibilidade comportamental. 

• Aprender a se ver fora da situação e perguntar porque certas 
coisas estão acontecendo é uma habilidade. O diagnóstico 
eficiente é o primeiro passo para a solução bem sucedida da 
incompatibilidade comportamental.  

• Pode-se evitar as tensões resultantes dos conflitos quando os 
elementos do grupo estão conscientes de seus objetivos e 
dos outros elementos, assim, pode-se prever os riscos do 
conflito analisando as causas antes que ele aconteça. 

 



91

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
A finalidade deste estudo foi analisar a natureza dos conflitos frente às 

relações pessoais, grupais, ambiente físico e organização do trabalho de 

enfermagem bem como descrever como os conflitos são abordados e processados 

na equipe de enfermagem e no âmbito da estrutura organizacional hospitalar. 

Nos modelos clássicos de gestão os conflitos eram vistos como 

prejudiciais e, na maioria das vezes ignorados, no entanto, na gestão 

contemporânea o conflito apresenta-se como um fenômeno que faz parte das 

organizações, mas que deve ser gerenciado para que promova mudanças e 

aumento da criatividade na equipe. 

Na equipe de enfermagem os conflitos são freqüentes, porém percebe-se 

que existe uma deficiência em sua gestão tanto por parte da enfermagem como da 

administração. Como ambas estão inseridas em um sistema de gestão clássico,  

muitas  vezes o conflito passa despercebido ou é ignorado, sendo entendido como 

parte do relacionamento; daí a escassez de estudos sobre a temática.  

Acreditamos que o gerenciamento de conflitos traduz-se em rever 

paradigmas e mudar o estilo de gestão. A gestão contemporânea nos indica um 

novo perfil de gerente, ou seja, aquele que lida com imprevistos, é flexível e divide o 

poder com seus subordinados nas tomadas de decisões. Encontramos nos 

enfermeiros mais novos tendências democráticas e participativas, mas, ao se 

inserirem nas instituições, acabam por aderir ao tipo de gestão vigente, ou seja, 

baseada nos modelos clássicos onde a assistência é funcional e burocratizada. 

A análise dos resultados desta pesquisa demonstrou que os conflitos são 

decorrentes da falta de clareza da missão, visão e valores da instituição; da 
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depreciação do ambiente físico de trabalho; de formas distintas de contratações; da 

má organização do serviço de enfermagem; de relacionamentos pessoais e grupais 

conflituosos e, ainda, da comunicação e das dimensões da liderança pouco 

desenvolvidas. 

Em se tratando de uma instituição pública, o ambiente físico inadequado 

associado às políticas salariais diferenciadas são os maiores causadores de 

conflitos, pois acabam por tornar-se um problema social, levando ao estresse da 

equipe e, conseqüentemente, ao conflito. A instituição estudada apesar de ser uma 

instituição pública, também possui funcionários contratados por uma instituição 

privada, o que se traduz, além da estabilidade no emprego, numa diversidade de 

benefícios em favor do funcionário público. 

A ênfase no cumprimento de rotinas e normas é outro fator 

desencadeante de conflitos, principalmente entre os plantões, fato este, que 

predomina na visão centrada em tarefas e na não visualização do contexto de 

trabalho. Na visão contemporânea, as normas em excesso são contra indicadas, 

pois caem no esquecimento e em desuso.  

A característica de continuidade no atendimento que faz parte do trabalho 

da enfermagem não é contemplada nas ações dos trabalhadores, o que fica 

demonstrado na falta de coleguismo e cooperação que também contribuem para o 

aparecimento de conflitos. Vale ressaltar que, na gestão contemporânea, tida como 

a gestão da participação, este fato não ocorreria, já que parte do pressuposto de que 

no trabalho em equipe existe participação e cooperação. 

O estudo demonstra que os enfermeiros freqüentemente se deparam com 

situações de conflito em seu ambiente de trabalho, porém sua postura tem sido de 

tentar resolvê-los com base em valores ou experiências anteriores. Às vezes o 
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conflito é ignorado, às vezes o enfermeiro nem fica sabendo que existe o conflito 

entre a equipe e, às vezes também, ouve as partes envolvidas e decide conduta 

para punir ou amenizar a situação. 

Acreditamos que todas essas dimensões poderiam ser atenuadas se 

houvesse empenho por parte dos dirigentes. No caso da enfermagem, esta deveria 

ter uma atitude mais articuladora, já que, na maioria das vezes, percebemos que 

permanece a inércia. Portanto, é necessário que se trabalhe mais a 

interdisciplinaridade e que o enfermeiro, ao invés de resolver problemas rotineiros 

busque melhores condições de trabalho e de saúde para população. 

É preciso entender que lidamos com pessoas e estas são diferentes umas 

das outras. Por isso torna-se imprescindível que ocorra uma mudança no projeto 

político-pedagógico das escolas de enfermagem, visando proporcionar maior 

compreensão do comportamento humano nas organizações. Enquanto esse fato 

não se concretiza cabe ao enfermeiro buscar atualizações e desenvolvimento para 

agregar conhecimentos de outras ciências 

Conforme citamos anteriormente, os conflitos são ignorados nas teorias 

antecedentes ao estruturalismo e, agora, novas concepções aparecem. 

Independente das causas os conflitos são inevitáveis e levam a inovações e 

estimulam a criatividade, contudo, devem ser gerenciados de maneira eficaz. A 

possibilidade de que os conflitos aumentem quando não são gerenciados são 

grandes.Com essa preocupação, os estudiosos propõem estratégias para seu 

gerenciamento, as quais apresentamos no decorrer do trabalho. Espera-se que os 

serviços de enfermagem criem sua missão, visão e valores e que sejam difundidos e 

praticados pela equipe.  
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Verificamos que o estilo de gestão interfere diretamente no 

comportamento da equipe. Percebe-se, pela atitude dos enfermeiros, a vontade de 

gerenciar os conflitos, no entanto, devido à escassez de trabalhos na área de 

enfermagem sobre essa temática, esse fato fica dificultado e as táticas para lidar 

com os conflitos são desconhecidas. Com esse intuito, sugerimos que os 

enfermeiros procurem aprofundar seus conhecimentos sobre esse tema e continuem 

realizando estudos sobre os conflitos existentes em seu local de trabalho, pois 

somente assim concretizaremos o desejo de aprender a gerir este fenômeno,o qual 

é tão freqüente e normal nas organizações de saúde. 
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Roteiro de entrevista 
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Entrevista n º : 

Data: 

Local: 

 

A- Identificação do sujeito 

 

1. Idade:  

2. Sexo: 

3. Tempo que exerce a função: 

Na Instituição: 

Na enfermagem: 

4. Categoria profissional: 

5. Cargo que ocupa na Instituição 

 

B- Questões norteadoras 

 

1.Você conhece a Filosofia, Visão, missão, valores e objetivos da instituição? 

(      ) Sim (      ) Não  Se Sim, descreva - a de forma simples. 

 

1.1. Você poderia me descrever a responsabilidade ou finalidade deste hospital para 

a clientela? 

 

1.2  Como o grupo de trabalho se organiza para a realização das atividades diárias? 
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1.3.  Como ocorre a participação nas decisões do grupo de trabalho e em âmbito do 

hospital (Serviço de Enfermagem). 

 

2.  Quais os principais conflitos que você enfrenta (vivência) nas relações pessoais e 

grupais no contexto do trabalho? 

 

2.1. Quais os principais conflitos decorrentes do ambiente físico de trabalho? 

 

2.2. Quais os principais conflitos decorrentes da organização das atividades de 

enfermagem (rotinas, normas, escalas diárias, mensal e férias, etc) ? 

 

2.3. Como a instituição (hospital e Serviço de Enfermagem) percebe e aborda o 

conflito? 

 

3. Como o conflito é enfrentado (resolvido ) no grupo de trabalho? 

3.1. Como o conflito é enfrentado (resolvido) em âmbito da estrutura organizacional, 

em particular pelo Serviço de Enfermagem? 

 

4. Você considera que existe cooperação no trabalho da equipe de enfermagem? 

(   ) Sim (   ) Não  Se sim, como ela acontece? 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Esta pesquisa faz parte de uma Tese de Mestrado em Enfermagem 

Fundamental e  tem como  título “Identificação e abordagem  dos conflitos na equipe 

de enfermagem de um Hospital do Norte do Paraná”. 

Eu, Rosângela de Agostini, enfermeira, professora da Universidade Norte 

do Paraná e aluna  do Mestrado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, preciso de sua colaboração para a realização de minha 

pesquisa que tem como objetivo verificar quais são os conflitos encontrados  na 

equipe de enfermagem, nas relações com seu colega de trabalho e na instituição e 

caso existam, como estão sendo resolvidos. Esta pesquisa pretende entrevistar a 

chefe de enfermagem, supervisores de enfermagem, técnicos e auxiliares de 

enfermagem do período da manhã e da tarde do pronto-socorro e da clínica médica 

e o escriturário. Estes serão entrevistados pelo pesquisador e a entrevista será 

gravada. 

Acreditamos que esta pesquisa irá fornecer maior conhecimento sobre os 

conflitos que acontecem na enfermagem e, assim, ajudará enfermeiros e demais 

membros da equipe a lidar com os conflitos existentes, da maneira mais adequada, 

e contribuir não só com a melhoria da assistência de enfermagem, mas no 

relacionamento entre as pessoas e a equipe de enfermagem. 

Sendo assim, solicito o seu consentimento para incluí-lo em meu trabalho 

e asseguro manter sigilo, fazendo uso da sua participação para a avaliação científica 

e publicação deste trabalho dentro dos princípios éticos que devem nortear a 

pesquisa e  nossa profissão. 

Gostaria também de esclarecer que a sua participação não implicará em 

remuneração financeira e, caso não deseje participar, tem a liberdade de fazê-lo, 

tanto no início como no decorrer do trabalho, sem nenhum prejuízo para sua pessoa. 
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Em caso de dúvida, esta poderá ser esclarecida com o próprio 

pesquisador, Rosângela de Agostini fones: 043 - 33228041 ou 91125742 . 

 

Agradeço-lhe a valiosa colaboração. 

 

Declaro que fui informado sobre a pesquisa e concordo em participar. 

 

Londrina, _____de _______________de 2004 

 

 

Nome:_________________________________________ Ass:_________________ 
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ANEXO A 

Carta de Aprovação do Comitê de Bioética 
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