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“Três quartos das empresas americanas gastam  

todos os anos um valor estimado em 15 bilhões de dólares 

em treinamento, desenvolvimento e consultoria para suas  

equipes de liderança. Contudo, mais de 90% do que é gasto 

acabe se revelando um enorme desperdício de tempo e dinheiro.  

Claro que os gerentes ficam animados com os cursos e empenhados em aplicar o que 

aprenderem. Mas as pesquisas mostram que menos de 10% mudam de fato seu 

comportamento em conseqüência do treinamento.  

[...] Já conheci muitos donos de prestigiados MBAs  

que foram capacitados para administrar, mas são incapazes de liderar. 

 Estudos realizados pelo Instituto Gallup  

demonstram que mais de dois terços das pessoas 

 pedem demissão de seus chefes, não das empresas.  

Em outras palavras, a maioria significativa dos que deixam suas organizações está 

renunciando a um gerente ineficaz ou incompetente.  

[...] É evidente que alguma coisa está faltando. E é algo muito importante.” 

 

 

James C. Hunter 

(trecho do livro “Como se tornar um líder servidor”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

Com o decorrer dos anos a gestão de pessoas passou a ser vista como um dos pontos chaves 
para o sucesso de uma organização, assim estudar de que forma a liderança pode influenciar 
positivamente seus seguidores passou a ser umas das principais temáticas de instituições de 
todas as áreas. A enfermagem sempre irá ocupar cargos de chefia ao coordenar uma equipe de 
técnicos e/ou auxiliares. Fazer com que liderados sejam atendidos em seus interesses e 
objetivos pessoais é essencial para que a equipe coloque todos os seus esforços a favor do 
serviço que vai desempenhar. Este estudo busca depreender na fala dos técnicos e dos 
auxiliares de enfermagem o tipo de liderança que o faz mais producente e motivado, dizer 
quais as características que os técnicos consideram mais importante na liderança de 
enfermagem, reconhecer na fala dos técnicos de que forma a equipe de enfermagem pode 
ajudar a construir uma liderança mais eficaz, listar as cinco palavras que vem a mente dos 
técnicos ao ouvirem a palavra indutora “chefia” e se para os técnicos é responsabilidade da 
chefia de enfermagem a construção de um ambiente de trabalho saudável para todos. 
Metodologicamente a pesquisa é descritiva-exploratória com abordagem qualitativa e foram 
atingidos todos os preceitos éticos e legais para a pesquisa com seres humanos. A pesquisa de 
campo foi realizada de abril a junho de 2011 através da realização da entrevista semi-
estruturada. O cenário foi o Hospital Universitário Antônio Pedro, localizado no centro de 
Niterói. Os sujeitos foram 20 técnicos de enfermagem e os critérios de inclusão foram ser 
técnico ou auxiliar de enfermagem da enfermaria do Hospital Universitário Antônio Pedro e 
concordar em participar da pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento. O 
projeto foi submetido ao comitê de ética do Hospital Universitário Antônio Pedro, sendo 
aprovado com o número CEP 055/11. Os dados encontrados foram divididos em cinco 
categorias: liderança que queremos chama-se democrática; o líder ideal: aquele que se 
movimenta; a importância da união no trabalho; o valor da credibilidade; a chefia como 
espelho e exemplo. A análise desses dados revelou haver nos técnicos um desejo de participar 
junto com a liderança dos processos decisórios, se sentindo mais motivados quando 
encontram uma liderança que valoriza seu trabalho e que considera suas opiniões sobre o 
serviço e a assistência. Pode-se perceber que os técnicos querem ser ouvidos e que os mesmos 
valorizam mais a chefia de enfermagem quando são líderes participativos e que estão 
ativamente envolvidos em todo o processo de trabalho, não apenas nas partes de rotina onde 
envolve excesso de burocracia. Conclui-se assim que o perfil de liderança aqui traçado baseia-
se no modelo pós-industrial de gestão, ou seja, ter uma enfermagem que líder, por exemplo, 
com participação direta na assistência junto aos técnicos e que delega poder aos seus liderados 
ao saber ouvir suas opiniões e inquietações é o ponto chave para que a equipe de enfermagem 
seja cada vez mais produtiva e que se mantenha motivada no trabalho e nos objetivos e 
ideologias da instituição que está inserida. 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: 1.Liderança, 2.Administração de Recursos Humanos, 
3.Enfermagem 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Over the years people management was seen as one of the keys to the success of an 
organization, so studying how leadership can positively influence his followers came to be 
one of the main thematic areas of all institutions . The nurse will always occupy positions of 
leadership in coordinating a team of technicians and / or auxiliaries. Have led to be served in 
their personal interests and goals is essential for the team to put all its efforts to promote the 
service to be performed. This study seeks to deduce the speech of technicians and nursing 
assistants the kind of leadership that makes you more productive and motivated, to say what 
the features that experts consider most important in nursing leadership, recognizing the 
technical talks on how the team Nursing can help build a more effective leadership, list five 
words that come to mind upon hearing of the word technical inducing "heads" and to the 
technicians is the responsibility of nursing leadership to build a healthy working environment 
for all . Methodologically the research is descriptive and exploratory qualitative approach and 
have been met all legal and ethical guidelines for research with human subjects. The field 
research was conducted from April to June 2011 by conducting semi-structured interview. 
The setting was the University Hospital Antônio Pedro, located in downtown Niterói. The 
subjects were 20 nursing technicians, and the inclusion criteria were to be technical or 
auxiliary nursing ward of Antônio Pedro University Hospital and agree to participate in the 
study by signing the consent form. The project was submitted to the ethics committee of the 
University Hospital Antônio Pedro, being ok with the number CEP 055/11. The data were 
divided into five categories: leadership that we called democracy, the ideal leader: one who 
moves, the importance of the union at work, the value of credibility, the leadership and 
example as a mirror. The data analysis revealed that there are technical in a desire to 
participate with leadership decision-making, feeling more motivated when they find a leader 
who values their work and consider their opinions about the service and assistance. You can 
see that the coaches want to be heard and that they value their head nurse when they are 
participatory and leaders who are actively involved in the process of work, not just the parts 
where the routine involves too much bureaucracy. It is concluded that the profile of leadership 
drawn here is based on post-industrial model of management, ie have a nursing leader, for 
example, with direct participation in assisting with the technical delegate and empower their 
subordinates to learn to hear your opinions and concerns is the key to the nursing staff is more 
productive and motivated to remain at work and the goals and ideologies of the institution is 
located. 
 
 
KEY WORDS: 1. Leadership, 2. Human Resource Management, 3. nursing  
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“Estar no poder é como ser uma dama. Se 

tiver que lembrar às pessoas que você é, 

você não é.”  

(Margaret Thatcher) 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1- TEMÁTICA E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os líderes e a liderança têm sido estudados, através da história, por diversos 

pesquisadores. Cada pesquisador direciona sua pesquisa para um determinado enfoque, 

surgindo assim diversas teorias de liderança. Nos dias atuais tem-se falado em liderança como 

fator decisivo no sucesso de uma empresa ou organização. Uma boa liderança tem a 

capacidade de afundar ou levantar uma organização. O líder influencia o comportamento dos 

membros de sua equipe, para que sejam executadas as demandas que necessitam acontecer. 

Também tem a função de despertar as motivações das pessoas dentro do trabalho, para que os 

resultados esperados aconteçam. Portanto, existe o consenso da persuasão no processo da 

liderança.  Por isso que quando se fala em liderança deve-se falar em relacionamentos, um 

bom líder deve ter a capacidade de construir bons relacionamentos.  

Segundo Tannenbaum a liderança é definida como: “influência interpessoal exercida 

numa situação por intermédio do processo de comunicação, para que seja atingida uma meta 

ou metas específicas” (1970 apud GALVÃO et al., 1997, p.39. Grifo meu). Segundo Yura1

As atitudes de um líder influenciam diretamente seus liderados. O estilo de liderança 

reflete na motivação de uma equipe. A liderança é uma das funções principais do papel do 

enfermeiro em seu processo de trabalho. Em um estudo feito com diversos lideres importantes 

na enfermagem liderança foi definido como: “Capacidade de incentivar o grupo, visando o 

futuro, com perspectivas positivas, traçando uma linha de sucesso para a estrutura e para a 

,  
liderança é um processo através do qual uma pessoa, que é o enfermeiro, influencia 
as ações de outros para a determinação e a consecução de objetivos, o que implica 
em definir e planejar a assistência de enfermagem num cenário interativo. (1981 
apud GALVÃO et al., 1997, p.39) 

 

                                                 
1YURA, H.; OZIMEK, D.; WALSH, M.B. Nursing leadership: theory and process. 2. ed. New York: 
Appleton-Century-Crofts, 1981.  
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equipe de trabalho”, “Capacidade potencial ou, de fato, para exercer atividades de direção de 

trabalho, que tenha relacionamento com grupos e assuntos que são de interesse da atividade 

humana”, “Conduzir as pessoas ou ajudar as pessoas de forma a atingir um objetivo; você 

impulsiona as pessoas”. 

Apesar de grandes teorias terem sido feitas até os dias atuais existe um consenso: O 

líder tem a capacidade de influenciar, seja positivamente ou negativamente, sua equipe de 

trabalho. Está em suas mãos o fazer e o coordenar as ações, e dentro desse contexto quem é 

atingido diretamente por um determinado perfil de liderança são os liderados. A marca da 

liderança moderna é fortalecer o grupo de trabalho, ressaltando e valorizando as competências 

individuais, diluindo o poder na equipe, fazendo com que cada membro reconheça o propósito 

e o significado de seu trabalho.  Nesse contexto é de suma importância saber ouvir os 

liderados e entender qual perfil de lideres os mantêm motivados a trabalharem e darem o seu 

melhor pela causa comum da instituição. 

Diante do exposto o meu objeto de estudo é, principalmente, a opinião de cada técnico 

e auxiliar de enfermagem sobre o perfil de liderança que os deixam mais motivados ou que os 

desmotivam a trabalhar. Busco com esse trabalho traçar um perfil de liderança inovadora 

onde, em primeiro lugar, para o líder, esteja a satisfação da equipe. Almejo com o final desta 

pesquisa entender melhor como a equipe de enfermagem se sente frente a sua liderança e de 

que forma essa equipe pode contribuir pra o crescimento de seu líder ao expor suas opiniões 

sobre tal assunto.  

  

1.1.1- Questões Norteadoras 

 

Qual o tipo de liderança que faz com que os técnicos e auxiliares de enfermagem 

sejam mais producentes e motivados? 

Quais as características que os técnicos consideram mais importante  que uma 

liderança de enfermagem deve possuir? 

De que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a construir para uma liderança 

mais eficaz? 

Que palavras viriam à mente dos técnicos se falarmos a palavra "chefia"? 

Para os técnicos seria responsabilidade da chefia de enfermagem a construção de um 

ambiente de trabalho saudável para todos? 

 

1.1.2- Objeto da Pesquisa 
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A liderança de enfermagem em seus aspectos coercitivos e/ou de conquista do 

liderado. 

 

1.1.3- Objetivos da Pesquisa 

 

Depreender na fala dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem o tipo de liderança 

que o faz mais producente e motivado. 

Dizer quais as características que os técnicos consideram mais importante na liderança 

de enfermagem. 

Reconhecer na fala dos técnicos de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a 

construir uma liderança mais eficaz. 

Listar as cinco palavras que vem a mente dos técnicos ao ouvirem a palavra indutora 

“chefia”. 

Saber se para os técnicos é responsabilidade da chefia de enfermagem a construção de 

um ambiente de trabalho saudável para todos. 

 

1.1.4- Motivação 

 

Existe um ditado, muito popular, que costuma ser usado quando condiciona o 

comportamento de um pai ou filho a um padrão familiar, costuma justificar atitudes sejam 

elas boas ou más. O ditado diz que “Filho de peixe peixinho é”. 

Cresci vendo meus pais liderarem. Desde que tenho recordações meus pais eram 

líderes de instituições religiosas. Observava, e muitas vezes não compreendia, porque as 

pessoas tinham tanta confiança em dividir seus problemas mais íntimos com eles. 

Foram inúmeras as chamadas pela madrugada para socorrer pessoas que não 

confiavam em mais ninguém para trazer um alívio diante da angústia ou, pessoas a beira da 

morte que em seus últimos momentos de vida queriam falar com eles ou, brigas que 

precisavam de mediadores e eles eram chamados. 

Quando pequena não conseguia compreender porque eles se doavam tanto a pessoas 

muitas vezes desconhecidas. Não conseguia entender porque às vezes, suas próprias vontades 

eram colocadas em segundo plano para que o próximo pudesse ser beneficiado.  

Talvez por crescer vendo todas essas situações quando me tornei adolescente descobri 

que em mim existia uma vontade de estar coordenando coisas e liderando pessoas. Comecei 

cedo a me responsabilizar por grupos na mesma instituição religiosa. Desde então percebi que 
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tinha algo dentro de mim que cativava as pessoas a fazerem aquilo que precisava ser feito. Eu 

sentia alegria em perceber que as pessoas confiavam em mim, e que eu era muitas vezes um 

fator determinante em algumas decisões. Aos poucos fui percebendo que eu, como líder, 

exercia uma grande influencia sobre as pessoas. Às vezes boa às vezes ruim.  

Quando entrei na faculdade percebi que liderança e enfermagem estabeleciam uma 

relação de imbricação. Que era inerente à enfermagem o ato de gestão, de coordenar os 

serviços de saúde. Aos poucos fui percebendo que os serviços de enfermagem, como eles 

funcionavam ou não, estavam diretamente ligados a uma boa liderança. Mais do que boas 

gerenciadoras a enfermagem necessita de boas líderes, pessoas que saibam motivar seus 

liderados, pessoas que compreendam que seu papel em uma instituição vai além dos cuidados 

assistenciais, permeia também os cuidados com sua equipe. O papel de liderança também está 

inerente a cuidar não apenas dos clientes, mas daqueles que prestam o cuidado diretamente. 

Por isso me encontrei instigada a descobrir quais tipos de liderança motivam seus 

liderados a trabalharem por um bem comum. 

 

1.1.5- Justificativa 

 

Todo enfermeiro, na prática, tem como seu papel principal influenciar sua equipe, ou 

seja, exercer seu papel de liderança. Independente do setor sempre haverá um enfermeiro que 

estará responsável por toda equipe de enfermagem. Com isso fica impossível separar 

enfermagem de liderança. Diante de tal fato é de extrema importância que a enfermagem 

busque entender melhor de que forma seu processo de trabalho na gerência tem influenciado 

sua equipe e, consequentemente, seu desempenho junto ao paciente. 

Segundo Galvão é através da liderança: 

que o enfermeiro tenta conciliar os objetivos organizacionais com os objetivos do 
grupo da enfermagem, buscando o aprimoramento da prática profissional e 
principalmente o alcance de uma assistência de enfermagem adequada. (GALVÃO 
et al., 1997, p.22) 

 

Por ser uma atividade que influencia diretamente a assistência, se torna de grande 

importância estudar uma maneira de formar líderes melhores, compreender melhor como as 

características de um líder podem influenciar, positivamente ou negativamente, sua equipe. 

Faz-se necessário entender como que os liderados se sentem, motivados ou não, diante 

de determinadas características de um líder. Com isso melhorias significativas poderão 
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ocorrer nas lideranças de enfermagem e, consequentemente, numa assistência mais 

humanizada e eficaz para o paciente. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
 
 
 
 “Não conheço nenhum fato mais 
animador do que a incontestável 
capacidade do homem de elevar sua vida 
pelo esforço consciente.”  
(Henry David Thoreau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1- EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram: a Igreja 

Católica Romana e as Organizações Militares. A Igreja Católica Romana pode ser 

considerada a organização formal mais eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos 

vem mostrando e provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas 

organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo mundo e exercendo influência, 

inclusive sobre os comportamentos das pessoas, seus fiéis.  

Segundo Kurcgant (1991, p 4) “a hierarquia da autoridade presente até os dias de hoje 

nas estruturas organizacionais e a influencia da estrutura de poder centralizado numa só 

pessoa são influencias típicas da estrutura da Igreja”. 

As Organizações Militares evoluíram das displicentes ordens dos cavaleiros medievais 

e dos exércitos mercenários dos séculos XVII e XVIII até os tempos modernos com uma 

hierarquia de poder rígida e adoção de princípios e práticas administrativas comuns a todas 

empresas da atualidade. Kurcgant (1991, p.4) afirma que “a disciplina e a unidade de direção 

também são princípios que tiveram suas origens na organização militar” 

Na segunda metade do século XVIII ocorreram profundas mudanças econômicas, 

políticas, sociais e culturais no mundo ocidental. Os últimos vestígios do feudalismo foram 

liquidados e a burguesia assumiu o poder político. As formas de governo viviam um processo 

de democratização. O sistema capitalista passou por várias mudanças, especialmente no modo 

de produção. Era a consolidação da cultura burguesa (BARBEIRO, CANTELE, 

SCHNEEBERGER, 2004 p. 281). 
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No final do século XVIII até ao longo do século XIX houve o aparecimento da 

empresa e da moderna administração. Tal surgimento trouxe rápidas e profundas mudanças 

econômicas, sociais e políticas e foi denominado de Revolução Industrial. 

 

2.1.1- Teoria da Administração Científica 

 

Já no século XX, surge Frederick W. Taylor, engenheiro americano, apresentando os 

princípios da Administração Cientifica e o estudo da Administração como Ciência. Taylor foi 

o precursor da Teoria da Administração Científica. Embora se considere, por exemplo, que a 

administração científica tenha tido o seu inicio em 1900, com Taylor, deve-se reconhecer que 

o pensamento administrativo nela contido remonta ao ano de 1776, quando Adam Smith já 

preconizava a aplicação dos princípios da especialização do trabalho, do controle dos 

resultados e da remuneração do operário. 

Tal teoria tinha como proposta básica o aumento da produção pela eficiência do nível 

operacional. Para tanto, preconizavam a divisão do trabalho, a especialização do operário e a 

padronização de atividades e tarefas por eles desenvolvidas. Outro aspecto também valorizado 

pela teoria científica foi o incentivo salarial e o prêmio compatível à produção. Essa 

abordagem defendia a aplicação de métodos científicos para analisar o trabalho e determinar 

como completar as tarefas de produção eficientemente. 

Através das propostas dos seguidores da Teoria cientifica surgiu o conceito de 

“homem econômico” que diz que o trabalhador é motivado pela remuneração material Logo, 

quanto maior a remuneração, maior a produção.  

Outra característica da administração científica foi a supervisão funcional. Segundo 

Kurcgant (1991, p 5): 
 
Com a especialização do operário, ocorreu também a especialização do elemento 
supervisor caracterizando a chamada autoridade funcional. O trabalhador passa a se 
reportar a diferentes elementos supervisores segundo as diferentes tarefas que 
executava. 

 
Porém a teoria científica tinha como ponto crítico o seu aspecto mecanicista 

explicitado pela caracterização do homem como uma peça de uma engrenagem, e não como 

ser humano. Também havia uma grande ênfase na especialização do operário como fator de 

produção e a não-consideração das influencias do grupo no desempenho individual e a não 

consideração da estrutura informal ou dimensão expressiva no comportamento dos grupos. 
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Henry Ford, em 1913, aplica a tecnologia da linha de montagem na fabricação de 

automóveis. Utiliza os mesmos princípios desenvolvidos pelo taylorismo, porém trata–se de 

"uma estratégia mais abrangente de organização da produção, que envolve extensa 

mecanização, como uso de máquinas–ferramentas especializadas, linha de montagem e de 

esteira rolante e crescente divisão do trabalho" (LARANJEIRA, 1999, p. 292). O modelo 

taylorista/fordista difundiu–se no mundo e influenciou fortemente todos os ramos da 

produção. Alguns defeitos desse modelo são: a fragmentação do trabalho com separação entre 

concepção e execução, que associada ao controle gerencial do processo e à hierarquia rígida 

tem levado a desmotivação e alienação de trabalhadores, bem como a desequilíbrios nas 

cargas de trabalho. 

 

2.1.2- Teoria Clássica da Administração 

 

Outra teoria, proposta por Henry Fayol, foi a Teoria Clássica da administração que 

visava a eficiência da organização pela adoção de uma estrutura adequada e de um 

funcionamento compatível com essa estrutura. Os princípios de Fayol eram os seguintes: 

 

# Especialização do Trabalho: 
 
A divisão do trabalho tem por finalidade produzir mais e melhor, com o mesmo 
esforço. O operário que faz todos os dias a mesma peça e o chefe que trata 
constantemente dos mesmos negócios adquirem mais habilidade, mais segurança e 
mais precisão e, conseqüentemente, aumentam de rendimento. (FAYOL,1990, p.44) 

 

# Autoridade e Responsabilidade: “A autoridade consiste no direito de mandar e no 

poder de se fazer obedecer. Não se concebe autoridade sem responsabilidade, isto é, sem a 

sansão que acompanha o exercício do poder.” (FAYOL,1990, p.45) 

 

# Disciplina: “A disciplina consiste, essencialmente, na obediência, na assiduidade, na 

atividade, na presença e nos sinais exteriores de respeito demonstrados segundo as 

convenções estabelecidas entre a empresa e seus agentes.” (FAYOL, 1990, p.46). 
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# Unidade de Comando: “Para a execução de um ato qualquer, um agente deve receber 

ordens somente de um chefe.” (FAYOL,1990, p.48). 

 

# Unidade de Direção: “Um só chefe e um só programa para um conjunto de 

operações que visam ao mesmo objetivo.” (FAYOL, 1990, p.49). 

 

# Subordinação do Interesse Individual ao Interesse Geral: “Esse princípio lembra que 

o interesse de um agente ou de um grupo de agentes não deve prevalecer sobre o interesse da 

empresa.”(FAYOL, 1990, p.49). 

 

# Remuneração do Pessoal: 

 
A remuneração do pessoal é o prêmio pelo serviço prestado. Deve ser equitativa e, 
tanto quanto possível, satisfazer ao mesmo tempo ao pessoal e à empresa, ao 
empregador a ao empregado. O patrão, no próprio interesse do negócio, deve cuidar 
da saúde, do vigor físico, da instrução, da moralidade e da estabilidade de seu 
pessoal. (FAYOL , 1990, p.50). 

 

# Centralização: Fayol utilizava o exemplo de que como no organismo, as sensações 

iam todas para a mesmo direção: o cérebro. E é este que emite as ordens para as demais partes 

do corpo. Fayol defendia uma liderança natural e, sendo centralizada ou não, deveria se 

adaptar à realidade de cada empresa. 

 

# Hierarquia: “Constitui a hierarquia a série dos chefes que vai da autoridade superior 

aos agentes inferiores.” ( FAYOL, 1990, p.57 ). 

 

# Ordem: 

 
Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar (ordem material), e um lugar 
para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar (ordem social). Para que impere a 
ordem material é preciso que um lugar tenha sido reservado para cada objeto e que 
todo objeto esteja no lugar que lhe foi designado, para a ordem social, que um lugar 
seja reservado a cada agente e que cada agente esteja no lugar que lhe foi destinado. 
(FAYOL, 1990, p.59). 

 

# Equidade: 

 
Para que o pessoal seja estimulado a empregar no exercício de suas funções toda a 
boa vontade e o devotamento de que é capaz, é preciso que sejam tratados com 
benevolência; e equidade resulta da combinação da benevolência com a justiça. A 
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equidade exige em sua aplicação, muito bom senso, muita experiência e muita 
vontade. (FAYOL, 1990, p.61). 

 
# Estabilidade Pessoal: 

 
Um agente precisa de tempo para iniciar-se em uma nova função e chegar a 
desempenhá-la bem. Se ele for deslocado assim que sua iniciação acabar ou antes 
que ela termine, não terá tido tempo de prestar serviço apreciável e, se a mesma 
coisa se repetir indefinidamente, a função jamais será bem desempenhada. (FAYOL, 
1990, p.61) 

 

# Iniciativa:  

 
Conceber um plano e assegurar-lhe o sucesso é uma das mais vivas satisfações que o 
homem inteligente pode experimentar; é, também, um dos mais fortes estimuladores 
da atividade humana. Essa possibilidade de conceber e de executar é o que se chama 
de iniciativa. A liberdade de propor e de executar são,também, cada uma de per si, 
elementos de iniciativa. (FAYOL,1990, p.62). 

 

# União do Pessoal: “A harmonia e a união do pessoal de uma empresa são grande 

fonte de vitalidade para ela. É necessário, realizar esforços para estabelecê-la.” (FAYOL, 

1990, p.62). 

 
 

2.1.3- O papel da liderança e suas influências sofridas 

 

O papel de liderança está inerente a qualquer gerente. No início dos anos 70 um 

professor canadense, Henry Mintzberg, trouxe uma grande contribuição no entendimento do 

papel do gerente. Para ele ser gerente ia muito mais além do que planejar, organizar, dirigir e 

controlar. Ele se opôs a idéia principal de Fayol quando disse que “existem três aspectos 

básicos no trabalho de qualquer gerente: decisões, relações humanas

O dicionário (FERREIRA, 2000, p. 473) define motivar como “dar motivo a; causar. 

Despertar o interesse por [...], ou de alguém. Incitar, mover; estimular”.  E define motivo 

como “causa, razão, fim, intuito”. Quando falamos que uma liderança tem como um dos seus 

papéis principais motivar, estamos querendo dizer que um dos seus papéis é manter o estado 

de ânimo de seus liderados alto, ou seja, manter os liderados dispostos a trabalharem por um 

 e processamento de 

informações” (MAXIMIANO, 2002, grifo meu).  O papel de líder envolve todas as atividades 

relacionais, esfera essa que lhe compete grande papel de influenciar, motivar, seja 

funcionários, clientes entre outros. Para Mintzberg (MAXIMIANO, 2002) o papel de ser líder 

era o mais importante, independente de nível hierárquico. 
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objetivo comum da organização. “O estado de motivação positiva é gerador de boa 

criatividade e produtividade, sendo, naturalmente, o estado de motivação negativo gerador de 

resultados negativos” (TOLEDO, 1978).  

Na década de trinta, nos Estados Unidos e na Europa, a constatação do impacto dos 

estados motivacionais na produtividade provocou o aparecimento de algumas técnicas que 

ensinavam como lhe dar com as pessoas. Tal movimento foi denominado de Escola de 

Relações Humanas. 

Um exemplo foi Kurt Lewin, psicólogo que constituiu a passagem das Relações 

Humanas para o movimento seguinte e orientou e/ou inspirou a maior parte dos pesquisadores 

dedicados à Administração e à Psicologia Industrial de década de 1960, quem em 1935 já 

referia em suas pesquisas sobre o comportamento social ao importante papel da motivação. 

Para melhor explicar a motivação do comportamento, elaborou a teoria de campo que se 

baseia em duas suposições fundamentais: 

1º) O comportamento é derivado da totalidade de fatos coexistentes ao seu redor; 

2º)Esses fatos tem um caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte do campo depende 

de uma interação-relação com as demais outras partes. 

Sendo assim o comportamento humano não depende somente do passado ou do futuro, 

mas do campo dinâmico atual e presente. Esse campo dinâmico é o “espaço de vida que 

contém a pessoa e seu ambiente psicológico”. Foi Lewin que instituiu o termo ambiente 

psicológico (ou ambiente comportamental) como sendo o ambiente tal como é percebido e 

interpretado pela pessoa e relacionado com as atuais necessidades do indivíduo (1998, 

CHIAVENATO apud TADIN et al., 2005 p.44). 

A Escola das Relações Humanas foi basicamente um movimento em oposição à Teoria 

Clássica de Administração. Nasceu da necessidade de corrigir-se a tendência à desumanização 

do trabalho decorrente da aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos aos quais os 

trabalhadores deveriam submeter-se. Naquela época, num país eminentemente democrático 

como os EUA, já se observava a reação dos trabalhadores e seus sindicatos contrária a 

Administração Científica que era interpretada como um meio sofisticado de exploração dos 

empregados em favor de interesses patronais. Nesta abordagem, o indivíduo deixa de ser visto 

como uma peça da máquina e passa a ser considerado como um todo, isto é um ser humano, 

com os seus objetivos e inserção social própria.  

A escola das relações humanas começou a enfatizar a importância da satisfação 

humana para a produtividade. Um dos principais objetivos do movimento humanista e social 

foi quebrar o excessivo controle hierárquico e encorajar a espontaneidade dos trabalhadores 
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(1993, TREVIZAN & MENDES apud TREVIZAN et al., p,79). Questões como sentimentos, 

atitudes e relações interpessoais passaram a ser enfocadas, uma vez que teriam uma relação 

direta com o atingimento dos objetivos pretendidos pela organização. O homem passou a ser 

visto como um ser social, orientado pelas regras e valores do grupo informal.  A partir da 

concepção do homo social, surgiu a necessidade de um líder que facilitasse a relação das 

pessoas no grupo e que orientasse o grupo no alcance dos objetivos organizacionais. O líder 

passou, então, a concentrar-se nas necessidades das pessoas enquanto seres sociais, como 

forma de atingir as necessidades da organização.  

A compreensão da motivação do comportamento exige o conhecimento das 

necessidades humanas, por se tratar de um dos motivos internos mais importantes que 

orientam o comportamento e o desempenho do indivíduo. Maslow (POTTER e PERRY, 

2005) construiu uma teoria na qual as necessidades humanas podem ser hierarquizadas, 

mostrando inclusive, com essa hierarquia, no que somos diferentes dos animais, que não 

teriam uma hierarquia com tantos níveis como nós, os humanos. Segundo a teoria de Maslow 

as necessidades podem ser agrupadas em cinco níveis. 

 

1.Necessidades fisiológicas: Estas são as necessidades mais básicas, mais físicas (água, 

comida, ar, sexo, etc.). Quando estas necessidades não são satisfeitas o ser humano fica mal, 

com desconforto, irritação, medo, doente. Estes sentimentos e emoções conduz à ações na 

tentativa de diminuí-las ou aliviá-las rapidamente para estabelecer o equilíbrio interno. Uma 

vez satisfeitas estas necessidades esta preocupação é abandonada e outras questões são 

destacadas. 

 

2.Necessidades de segurança: O ser humano tem a necessidade de se sentir seguro, livre de 

qualquer possível dano. No mundo conturbado de hoje procura-se fugir dos perigos, buscar 

abrigos, segurança, proteção, estabilidade e continuidade. A busca da religião, de uma crença 

deve ser colocada neste nível da hierarquia. 

 

3.Necessidades sociais: O ser humano precisa amar e pertencer. O ser humano tem a 

necessidade de ser amado, querido por outros, de ser aceito por outros. Deseja se sentir 

necessário a outras pessoas ou grupos de pessoas. Esse agrupamento de pessoas pode ser a 

antiga tribo, ou o grupo atual, no seu local de trabalho, na sua igreja, na sua família, no seu 

clube ou na sua torcida. Todos estes agrupamentos fazem com que exista a sensação de 

pertencer a um grupo, ou a uma "tribo". Política, religião e torcida são as tribos modernas. 
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4.Necessidades de "status" ou de estima: O ser humano busca ser competente, alcançar 

objetivos, obter aprovação e ganhar reconhecimento. Há dois tipos de estima: a auto-estima e 

a hetero-estima. A auto-estima é derivada da proficiência e competência em ser a pessoa que 

se é, é gostar de si, é acreditar em si e dar valor a si próprio. Já a hetero-estima é o 

reconhecimento e a atenção que se recebe das outras pessoas. 

 

5.Necessidade de auto-realização: O ser humano busca a sua realização como pessoa, a 

demonstração prática da realização permitida e alavancada pelo seu potencial único. O ser 

humano pode buscar conhecimento, experiências estéticas e metafísicas, ou mesmo a busca de 

Deus.  

Um detalhe muito importante da Teoria de Maslow é que ela diz que a pessoa tem que 

ter a sua necessidade do nível inferior satisfeita, ou quase integralmente satisfeita, para sentir 

a necessidade do nível superior. Ou seja: a pessoa que não tem suas necessidades de 

segurança satisfeitas não sente ainda necessidades sociais. E assim por diante. Com isso, 

quando se fala em liderança, se faz necessário entender que um liderado que não tem a sua 

necessidade de segurança satisfeita, por exemplo, não é motivado pela possibilidade de 

satisfação de suas necessidades de "status" ou estima. Isso influencia diretamente no trabalho 

do individuo em sua instituição.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
 
 
 

 “Você obtém o melhor esforço dos outros 
não por acender uma fogueira sob seus 
pés, mas por atear um incêndio dentro 
deles.”  
(Bob Nelson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1- APARELHOS IDEOLÓGICOS DO ESTADO 

 

Louis Althusser foi, nas décadas de 60 e 70 do século passado, um dos responsáveis, 

talvez o mais radical, pela inclusão, no campo marxista, de uma teorética que parecia 

resolutiva para os impasses e dilemas que dominaram os debates travados àquela época, 

principalmente em relação à polêmica epistemológica em torno da obra de Marx, que, apesar 

de sua sofisticação aparente, redundou em sérias distorções na interpretação de questões 

centrais da obra marxiana. 

Aparentemente, há, no ensaio sobre os Aparelhos ideológicos de Estado, datado de 

1970, um esforço por parte de Althusser em desenvolver uma teoria da superestrutura livre da 

problemática epistemológica, constituindo um roteiro de pesquisa voltado à problemática do 

Estado e do político. Assim é que nesse texto o fenômeno ideológico é referido imediatamente 

ao processo de reprodução das condições de produção, pois, “a condição última da produção é 

a reprodução das condições de produção”. Disso resulta que “toda formação social para 

existir, ao mesmo tempo que produz, e para poder produzir deve reproduzir as condições de 

sua produção. Ela deve, portanto reproduzir: 1) as forças produtivas e 2) as relações de 

produção”. (ALTHUSSER, 1970, pp 53-54) 

Por essa via, a reprodução da força de trabalho não requer apenas a reprodução de uma 

qualificação, mas, sobretudo: 
[...] uma reprodução de sua submissão às normas da ordem vigente, isto é, uma 
reprodução da submissão dos operários à ideologia dominante por parte dos 
operários e uma reprodução da capacidade de perfeito domínio da ideologia 
dominante por parte dos agentes da exploração e da repressão, de modo a que eles 
assegurem também “pela 
palavra” o predomínio da classe dominante. (ALTHUSSER, 1998, p. 58) 
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 Althusser procura, assim, vincular de modo indissolúvel o fenômeno da reprodução à 

instância ideológico-política, deixando num obscuro segundo plano os mecanismos de ordem 

econômica que concorrem para a efetivação do movimento reprodutivo das relações sociais 

vigentes. 

Ainda segundo ele, também o caso específico da: 
[...] reprodução da força de trabalho evidencia, como condição sine quae non, não 
somente a reprodução de sua “qualificação”, mas também a reprodução da sua 
submissão à ideologia dominante, ou da “prática” desta ideologia, devendo ficar 
claro que não basta dizer: “não somente mas também”, pois a reprodução da 
qualificação da força de trabalho se assegura em e sob as formas de submissão 
ideológica. (ALTHUSSER, 1998, p. 59) 

 
A análise que Althusser desenvolve nesse ensaio sobre o fenômeno ideológico é 

perspectivada, assim, pelo “ponto de vista da reprodução”, pois “é a partir da reprodução que 

é possível e necessário pensar o que caracteriza o essencial da existência e natureza da 

superestrutura”. (ALTHUSSER, 1998, p. 62) 

A função primordial da superestrutura em tal abordagem seria, pois, a de assegurar, 

através de mecanismos próprios à sua natureza, a reprodução das relações sociais vigentes. 

As relações entre base e superestrutura são pensadas pelo autor a partir da “metáfora 

topográfica do edifício”, onde a “autonomia relativa” da superestrutura estaria dada pela 

própria determinação da base. É justamente essa autonomia que permite ao autor conceber “os 

aparelhos ideológicos de Estado”, tendo por função a reprodução do sistema em seu conjunto. 

Vale dizer, o fenômeno da reprodução é pensado em termos exclusivamente ideológicos. 

No intento de constituir a teoria dos “aparelhos de Estado”, Althusser se propõe 

revisar a teoria descritiva do Estado, isto é, aquela dos “clássicos do marxismo”, e é nesse 

sentido que estabelece a distinção entre “poder de Estado e aparelho de Estado”. 

Segundo Althusser, ainda, para que a teoria do Estado avance efetivamente 
 
[...] é indispensável ter em conta não somente a distinção entre poder de Estado e 
aparelho de Estado, mas também outra realidade que se manifesta junto ao aparelho 
repressivo do Estado, mas que não se confunde com ele. Chamaremos esta realidade 
pelo seu conceito: os aparelhos ideológicos de Estado. (ALTHUSSER, 1998, p. 67) 

Enquanto que o Aparelho (repressivo) de Estado pertence inteiramente ao domínio 

público, a maior parte dos Aparelhos Ideológicos de Estado remete ao domínio privado. Tais 

instituições privadas podem ser consideradas Aparelhos Ideológicos de Estado, pois a 

distinção entre o público e o privado é intrínseca ao Direito burguês e o domínio do Estado 

lhe escapa, estando além do Direito. O Estado (da classe dominante) não é nem público e nem 

privado, sendo a condição de distinção entre estes dois últimos. Não importa se as instituições 
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que compõem os Aparelhos Ideológicos de Estado são públicas ou privadas, o que importa é o 

seu funcionamento e instituições privadas podem funcionar perfeitamente como Aparelhos 

Ideológicos de Estado. 

O filósofo francês diferencia então os aparelhos repressivos de Estado, que operam 

através da violência para garantir a dominação de classe, dos aparelhos ideológicos de Estado, 

que garantem essa dominação de outro modo, pois funcionam através da ideologia. 

A existência material da ideologia se faz sentir através dos aparelhos ideológicos de 

Estado, que constituem algumas instituições concretas, através das quais se manifesta um 

conjunto de práticas e rituais que nelas se situa. Para Althusser, então, a ideologia não seria 

apenas um simples conjunto de discursos ou um sistema de representações imaginárias, mas a 

ideologia dominante é um poder organizado num conjunto de instituições. 

Portanto, o caráter dos aparelhos ideológicos de Estado não é determinado apenas pelo 

seu lugar jurídico na sociedade, mas pelo seu funcionamento enquanto prática. Temos que, 

modernamente, entre os vários aparelhos existentes – igreja, família, sindicatos, partidos – 

aquele que assumiu posição dominante é o aparelho ideológico escolar, pois é a escola que 
[...] se encarrega das crianças de todas as classes sociais desde o maternal, e desde o 
maternal ela lhes inculca, durante anos, precisamente durante aqueles em que a 
criança é mais “vulnerável”, espremida entre o aparelho de Estado familiar e o 
aparelho de Estado escolar, os saberes contidos na ideologia dominante (o francês, o 
cálculo, a história natural, as ciências, a literatura), ou simplesmente a ideologia 
dominante em estado puro (moral, educação cívica, filosofia). (ALTHUSSER, 1998, 
p. 79) 
 
Acreditamos portanto ter boas razões para afirmar que, por trás dos jogos de seu 
Aparelho Ideológico de Estado político, que ocupava o primeiro plano do palco, a 
burguesia estabeleceu como seu aparelho de Estado n° 1, e portanto dominante, o 
aparelho escolar, que, na realidade, substitui o antigo aparelho ideológico de Estado 
dominante, a Igreja, em suas funções. Podemos acrescentar: o par Escola–Família 
substitui o par Igreja–Família. (ALTHUSSER, 1998, p. 78) 
  

Para Althusser os aparelhos repressivos e ideológicos do Estado não se confundem, 

pois o repressivo funciona através do emprego da força (violência), enquanto a ideologia é 

utilizada para os demais, como por exemplo: família, escola, igreja, judiciário, partidos 

políticos, sindicatos e outros. 

Embora diferentes, constantemente combinam suas forças. Apesar de sua aparência 

dispersa, os Aparelhos Ideológicos de Estado funcionam todos predominantemente através da 

ideologia, que é unificada sob a ideologia da classe dominante. Então, além de deter o poder 

do Estado e, conseqüentemente, dispor do Aparelho (repressivo) de Estado, a classe 

dominante também é ativa nos Aparelhos Ideológicos de Estado. De fato, nenhuma classe 

pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado sem exercer sua hegemonia sobre e nos 
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Aparelhos Ideológicos de Estado simultaneamente. Comprovando sua afirmação, Althusser 

alerta para a preocupação de Lênin em revolucionar, entre outros, o Aparelho Ideológico de 

Estado escolar, de modo a permitir ao proletariado soviético que se apropriara do poder 

garantir o próprio futuro da ditadura do proletariado e a passagem para o socialismo. A partir 

dessa afirmação, pode-se concluir que os Aparelhos Ideológicos de Estado são meios e 

também lugar da luta de classes, pois neles a classe no poder não dita tão facilmente a lei 

quanto no Aparelho (repressivo) de Estado e também porque a resistência das classes 

exploradas pode neles encontrar formas de se expressar. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

 

 

 

 
“Uma jornada de duzentos quilômetros começa 

com um simples passo.” 

(Antigo provérbio chinês) 
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4- TRAJETÓRIA METODOLÓGIA 

 

4.1- CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo de caráter descritivo-exploratório e não-experimental. Segundo 

Figueiredo (2005, p.79) o estudo descritivo-exploratório: 
Consiste em investigações empíricas,  porém o  objetivo  é  a  formulação de  
questões  ou  de  um  problema , com tripla finalidade: Desenvolver  hipóteses , 
aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente,  fato ou  fenômeno ,  
para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificas e classificar 
conceitos.(FIGUEIREDO, 2005, p.79)  

 
 Segundo Santos2

                                                 
2 SANTOS,  Raimundo dos. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP&L, 
1999 

: 
 
a pesquisa descritiva é um levantamento das características conhecidas ou  
componentes do fato, fenômeno ou problema.[...] Portanto, o estudo descritivo 
pretende descrever com exatidão os fatos ou fenômenos de determinada realidade e 
exige do pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja estudar, uma 
precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias que orientarão a coleta e 
interpretação dos dados. (1999 apud LEOPARDI  et al. 2001p.139 e 140) 

 
 Já a pesquisa não experimental ou ex-post-facto é aquela em que a variável 

independente é manipulada em seu meio natural, sem interferência do pesquisador. Muitas 

vezes o fato a ser estudado já ocorreu, verificando-se quais elementos geraram determinado 

acontecimento, ou quais prováveis caminhos surgirão devido ao ocorrido. Segundo Leopardi 

(2001, p 144) “quando não se pode controlar variáveis independentes, podem ser feitas 

pesquisas que usem métodos quantitativos ou qualitativos, como uma combinação de métodos 

para localizar um ponto específico da realidade que se deseja conhecer”. 
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4.2- ABORDAGEM 

O presente estudo trata-se de uma abordagem qualitativa. Para Figueiredo (2005, p 

72): 
O método qualitativo fundamenta-se em informações deduzidas das interações 
interpessoais e da co - participação dos informantes. O pesquisador é um 
participante ativo, ele interage em todo o processo, compreende, interpreta e analisa                                                                      
os dados a partir da significação das informações coletadas.(FIGUEIREDO, 2002, p 
72) 

 
 Para Leopardi (2001, p 135) a pesquisa qualitativa deve ser feita: 

 
quando o interesse não esta focalizado em contar o número de vezes em que uma 
variável aparece, mas sim que qualidade elas apresentam. [...]Com esse tipo de 
pesquisa, tenta-se compreender um problema da perspectiva dos sujeitos que o 
vivenciam, ou seja, parte de sua vida diária, sua satisfação, desapontamentos, 
surpresas e outras emoções, sentimentos e desejos.(LEOPARDI, 2001, P135) 

 
A pesquisa qualitativa é utilizada quando se tem os seguintes problemas (LEOPARDI, 

2001, p 133): 

 

* Quando não podemos usar instrumentos de medida precisos 

*Quando desejamos dados subjetivos 

*Quando fazemos estudos de um caso em particular 

*Quando desejamos  avaliar programas ou propor programas  

*Quando não possuímos informações sobre o assunto 
 

 

4.3- INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para coleta de dados como instrumento foi utilizado uma entrevista com a utilização 

de um questionário aberto. Segundo Leopardi (2001, p 202) "a entrevista é a técnica em que o 

investigador está presente junto ao informante e formula questões relativas ao seu problema." 

No questionário cinco perguntas foram abordadas:  

1)Qual o tipo de liderança que o faz mais producente e motivado?  

2)Quais características que você considera importante uma liderança de enfermagem possuir? 

3)Na sua opinião, de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a construir uma 

liderança mais eficaz? 

4)Diga 5 palavras que vem na sua mente quando se fala a palavra "chefia". 

5)Você acredita que é responsabilidade da chefia de enfermagem a construção de um 

ambiente de trabalho saudável para todos? 
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4.4- O CENÁRIO E OS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

A pesquisa de campo segundo Leopardi (2001, p 151):  
são aquelas desenvolvidas geralmente em cenários naturais . tais estudos são 
investigações feitas em campo, em locais de convívio social, como hospital, clínicas, 
unidades de tratamento intensivo, postos de saúde, asilos, abrigos e comunidades. 
Procuram examinar profundamente as práticas, comportamentos, crenças e atitudes 
das pessoas ou grupos, enquanto em ação, na vida real.  

 

A pesquisa de campo foi realizada em Enfermarias do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) nas clínicas médicas e cirúrgicas, e os sujeitos da pesquisa foram 20 técnicos 

de enfermagem. Foi considerado critério de inclusão: Ser técnico ou auxiliar de enfermagem; 

trabalhar em uma das enfermarias do HUAP e aceitar participar da pesquisa ao assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

4.5- ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados foi feita em dois momentos: o primeiro corresponde à 

caracterização identitária dos sujeitos envolvidos e o segundo corresponde aos discursos dos 

sujeitos, coletados nas entrevistas aplicadas, surgindo assim cinco categorias onde as 

respostas foram analisadas. As categorias foram: 

• Liderança que queremos chama-se: “Democrática” 

• O líder ideal: aquele que se movimenta 

• A importância da união no trabalho 

• O valor da credibilidade 

• A chefia como espelho e exemplo 

Ao final, os dados foram confrontados com autores que realizaram estudos 

semelhantes. 

Sendo assim, os dados obtidos permitiram o conhecimento do estilo que liderança que 

faz dos técnicos de enfermagem mais producentes e os mantêm motivados. 

 

4.6- ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa, pois 

necessitou do parecer de aprovação do mesmo, critério obrigatório para pesquisas que 

envolvem seres humanos em sua realização, conforme previsto na Resolução n°196/96 do 
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Conselho Nacional de Saúde que estabelece as diretrizes e normas para a pesquisa com seres 

humanos. Após a análise, o projeto foi aprovado pelo CEP/HUAP com o número 055/11. 

O cumprimento dos aspectos éticos com os sujeitos participantes foi respeitado, sendo 

que os mesmos só participaram da pesquisa após serem esclarecidos acerca de todos os 

aspectos envolvidos e ao assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 

I). 

Para garantir o anonimato dos sujeitos, estes foram identificados por números, não 

sendo utilizados os nomes verdadeiros em nenhum momento da pesquisa, sendo assegurado 

pelo pesquisador o caráter anônimo dos pesquisados e o sigilo das informações obtidas. Foi 

esclarecido aos participantes que poderiam abandonar a pesquisa a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo aos mesmos. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 

 

“Se você não mudar a direção, 

terminará exatamente aonde 

partiu.” 

(Antigo provérbio chinês)  
 

“Corrigir ajuda. Encorajar ajuda 

ainda mais.” 

(Goethe) 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os dados obtidos no trabalho de 

campo, realizando a análise dos mesmos através de aproximação com autores/pesquisadores 

que discutem o tema. A análise de dados foi feita em dois momentos: o primeiro corresponde 

à caracterização identitária dos sujeitos envolvidos e o segundo corresponde aos discursos dos 

sujeitos, coletados nas entrevistas aplicadas, surgindo assim cinco categorias onde as 

respostas foram analisadas. As cinco categorias foram: 

• Liderança que queremos chama-se: “Democrática” 

• O líder ideal: aquele que se movimenta 

• A importância da união no trabalho 

• O valor da credibilidade 

• A chefia como espelho e exemplo 

 

 
1° MOMENTO: 

5.1- ABORDAGEM E CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DO ESTUDO  

 

A coleta de dados foi realizada através da abordagem dos técnicos e do esclarecimento 

da pesquisa e seus propósitos, isso após o consentimento da chefia imediata de enfermagem. 

Os sujeitos foram abordados com um questionário contendo cinco perguntas. 

1)Qual o tipo de liderança que o faz mais producente e motivado?  

2)Quais características que você considera importante uma liderança de enfermagem possuir? 

3)Na sua opinião, de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a construir uma 

liderança mais eficaz? 

4)Diga 5 palavras que vem na sua mente quando se fala a palavra "chefia". 

5)Você acredita que é responsabilidade da chefia de enfermagem a construção de um 

ambiente de trabalho saudável para todos? 
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 Tais perguntas foram selecionadas para atender os seguintes objetivos, já 

anteriormente citados: Depreender na fala dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem o tipo 

de liderança que o faz mais producente e motivado, dizer quais as características que os 

técnicos consideram mais importante na liderança de enfermagem, reconhecer na fala dos 

técnicos de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a construir uma liderança mais 

eficaz, listar as cinco palavras que vem a mente dos técnicos ao ouvirem a palavra indutora 

“chefia” e saber se para os técnicos é responsabilidade da chefia de enfermagem a construção 

de um ambiente de trabalho saudável para todos. 

O número de técnicos que atenderam aos requisitos de inclusão e aceitaram participar 

da pesquisa foi 20. Foram escolhidos técnicos dos serviços de Clínica Médica e Cirúrgica, que 

possuíam qualquer tempo de serviço na enfermagem e de qualquer sexo. 

 

 

 

2° MOMENTO: 

5.2- CRIAÇÃO DE CINCO CATEGORIAS 

 
5.2.1- 1ª Categoria: 
 
 LIDERANÇA QUE QUEREMOS CHAMA-SE: "DEMOCRÁTICA" 

 

O estilo de liderança baseado na democracia é marcado pela participação dos 

componentes da equipe nas decisões que precisam ser tomadas. O líder se torna responsável 

em promover e mediar os debates que podem ocorrer sobre determinada situação, assim os 

problemas ganham soluções que por muitas vezes seriam impensadas enquanto estivessem 

centralizadas em apenas uma pessoa. Com isso, as decisões ficam mais próximas da realidade 

e mais possíveis de serem executadas. Logo, o líder que trabalha com a democracia deve 

conseguir promover a participação e envolvimento de toda equipe no trabalho, construir um 

ambiente em que os técnicos tenham liberdade de falar o que pensam mantendo assim um alto 

nível de comunicação e confiar em sua equipe. 

Foi possível depreender nas falas dos técnicos entrevistados que a liderança quando 

baseada na democracia torna-os mais motivados. A visão do líder controlador, que impõe as 

suas vontades deve ser substituída por uma liderança onde os membros da equipe possam se 

expressar e interferir no processo de tomada de decisão. O entrevistado 11 relata que a 

liderança que o motiva é “aquela que está aberta a ouvir, a trocar experiência e que se faz 
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presente na equipe”, assim como o entrevistado 8 compartilha em sua fala “Acho que o líder 

deve escolher o estilo de liderança de acordo com a situação. A liderança democrática é a que 

mais ajuda a produzir e motiva melhor”. O entrevistado 12 diz que prefere “A liderança 

democrática, pois nela há liberdade”. 

Em sua obra Althusser diferencia os aparelhos ideológicos e repressivos do estado. Ou 

seja, os aparelhos repressivos utilizam da força e da violência para imporem suas vontades. Já 

os aparelhos ideológicos trabalham com a ideologia. Este último também exerce controle e 

dominação, porém através da ideologia. Ou seja, é possível se ter uma equipe que trabalhe por 

uma mesma causa sem que haja repressão, ou que haja uma liderança ditadora de regras, 

controladora. Isso se dá através do líder mais orientado para o futuro, mais flexível, que se 

importa com a opinião do seu liderado, e que através do seu trabalho consegue motivar seus 

seguidores a agirem. 

O líder precisa constantemente lembrar que não consegue atingir o sucesso sem 

utilizar outras pessoas. Apenas o enfermeiro não conseguiria executar todo trabalho de uma 

enfermaria, por exemplo, sem o auxílio dos técnicos e auxiliares de enfermagem.           Assim 

é muito importante que o líder entenda que sem seguidores não há liderança, e que valorizar a 

opinião de sua equipe e saber ouvi-los democraticamente é um grande fator motivacional. 

Neste sentido, democracia é “poder do povo”. Democracia não é demagogia e muito 

menos anarquia. Trata-se de direito, de cidadania, de relação que implica em participação 

mútua entre pessoas. Chauí( 2000, p. 558) assevera que:  

 
A democracia é a única forma política que considera o conflito legítimo e legal, 
permitindo que seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. As idéias de 
igualdade e liberdade como direitos civis dos cidadãos vão muito além de sua 
regulamentação jurídica formal. Significam que os cidadãos são sujeitos de direitos 
e que, onde tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito de 
lutar por eles e exigi-los. É esse o cerne da democracia. 

 
 

A liderança democrática traz conseqüências radicais para os liderados na medida em 

que considera o conflito legítimo, é direito e, portanto, precisa ser respeitado enquanto tal. É 

admitir a instituição do contra-poder social, ou seja, é poder incluir a diferença e não 

tamponá-la. Sobre tais questões Chauí (2000, p.561) nos ensina que:  
a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito 
legítimo . Não só trabalha politicamente os conflitos de necessidade e de interesses 
(disputas entre os partidos políticos e eleições de governantes pertencentes a 
partidos opostos), mas procura instituí-los como direitos e, como tais, exige que 
sejam reconhecidos e respeitados. Mais do que isso. Na sociedade democrática, 
indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais e populares, 
classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um contra-poder social que, 
direta ou indiretamente, limita o poder do Estado. 
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A possibilidade de uma liderança democrática, de uma gestão que realmente seja 

democrática ao invés de autocrática, nos fala de uma sociedade verdadeiramente histórica e 

que, por conseguinte aberta ao novo e não à novidade. Ela coloca-se como disponível a altera-

se pela práxis e não pela prática automatizada. Chauí (2000, p.561) observa que:  
 
a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, isto é, aberta ao tempo, ao 
possível, às transformações e ao novo. Com efeito, pela criação de novos direitos e 
pela existência dos contra-poderes sociais, a sociedade democrática não está fixada 
numa forma para sempre determinada, ou seja, não cessa de trabalhar suas divisões e 
diferenças internas, de orientar-se pela possibilidade objetiva (a liberdade) e de 
alterar-se pela própria praxis. 

 
Cabe aqui ressaltar que a democracia se coloca também como um bem e como tal ela 

também oferece obstáculos às oligarquias, aos totalitarismos, mas também sofre obstáculos e 

resistências. Ainda que haja o discurso da igualdade, sabemos que na prática ainda estamos 

longe de vermos este ideal realizado por aqueles que são detentores do poder com raras 

exceções. Chauí (2000, p.561) ressalta que:   
 

Liberdade, igualdade e participação conduziriam à célebre formulação da política 
democrática como “governo do povo, pelo povo e para o povo ”. Entretanto, o povo 
da sociedade democrática está dividido em classes sociais – sejam os ricos e os 
pobres (Aristóteles), os grandes e o povo (Maquiavel), as classes sociais antagônicas 
(Marx). É verdade que a sociedade democrática é aquela que não esconde suas 
divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pelas leis. Todavia, no 
capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é 
posto pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que a ideologia afirme 
que todos são livres e iguais. 

 

        Sabemos que o conflito de interesses ainda é uma realidade em nosso meio. Cabe aqui a 

pergunta: somos efetivamente todos iguais? Vemos ainda muita fragilidade cercar esse tema. 

Precisa-se também compreender que obstáculos não podem paralisar a ação democrática, pois 

como nos mostra Chauí (2000, p.563): “Os obstáculos à democracia não inviabilizam a 

sociedade democrática. Pelo contrário. Somente nela somos capazes de perceber tais 

obstáculos e lutar contra eles.” 

 
5.2.2- 2ª Categoria: 
 
O LÍDER IDEAL: AQUELE QUE SE MOVIMENTA 

 

Observa-se pelas falas dos entrevistados que eles relacionam a figura do líder a uma 

condição que expressa acima de tudo dinâmica, movimentação, bom desempenho, aquele que 

resolve problemas, que tem atitude. Trata-se de uma ideologia e pelo pensamento de 
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Althusser, quando se está diante de uma ideologia não estamos diante do real, mas diante de 

uma representação do real. As pessoas mesclam relação real com relação imaginária. Cabe 

aqui indagar: esse “modelo de chefe existiria? Althusser (1979) nos ensina que: 
Na ideologia, os homens expressam, com efeito, não as suas relações nas suas 
condições de existência, mas a maneira como vivem a sua relação às suas condições 
de existência: o que impõe, ao mesmo tempo, relação real e relação “vivida”, 
“imaginária”. A ideologia é, então, a expressão da relação dos homens com seu 
“mundo”, isto é, a unidade (sobredeterminada) da sua relação real e da sua relação 
imaginária com as condições de existência reais (p. 206-207). 

 

O Entrevistado 1 assevera que: “um líder não pode se esquivar dos problemas, antes 

deve resolver.”; o entrevistado 2 fala em “firmeza e consciência.” Entretanto, com Althusser 

(1983) vemos que o sujeito tem dimensões variadas, ele pode ser justamente aquilo que nega. 

O líder pode num dado momento ser “forte” e mais a frente “fraco”, bem como “fraco” para 

algumas coisas e “forte” para outras. Diz Althusser em uma passagem crucial do seu 

pensamento:  
Na acepção corrente do termo, sujeito significa 1) uma subjetividade livre: um 
centro de iniciativas, autor e responsável por seus atos; 2) um ser subjugado, 
submetido a uma autoridade superior, desprovido de liberdade, a não ser a de 
livremente aceitar a sua submissão (Althusser, 1983, p. 103-104).  

 

O entrevistado 5 coloca a questão da “agilidade” e do “bom desempenho”. O 

entrevistado 6 fala de “prontidão e dinamismo;” “capacidade de motivar” (entrevistado8), 

“atitude” (entrevistado 9), “pulso firme” (entrevistado15), “atuante” (entrevistado16), 

“clareza e objetividade” (entrevistado 20).  O entrevistado 20 apresenta um ideal tipicamente 

cartesiano da clareza e distinção.  

Aqueles que pensam em Empatia (entrevistados 2 e 7), dedicação (3 e 4), saber 

escutar e paciência (entrevistado11) são em proporções menores. Isso lembra Althusser ao 

considerar que a questão os aparelhos ideológicos do estado (AIE), pois eles seriam lugares 

nos quais a ideologia apenas se manifestaria, pois ela, na verdade surgem das classes em luta. 

Os AIE são sede e palco das lutas de classes. O hospital também pode ser considerado esta 

sede, este palco onde lutas de classes estão ocorrendo entre líderes e liderados. Não é o 

hospital que dita a ideologia, mas ela advém das classes sociais, dos atores que nele 

contracenam. O que está em jogo são as formas das lutas sociais. Não há relação nem 

sociedade sem luta. Sempre ocorre em toda a relação algo que chamamos tensão. Diz 

Althusser: 
Apenas do ponto de vista das classes, isto é, da luta de classes, pode-se dar conta das 
ideologias existentes numa formação social. Não é apenas a partir daí que se pode 
dar conta da realização da ideologia dominante nos AIE e das formas da luta de 
classes das quais os AIE são a sede e o palco. Mas é sobretudo, e também a partir 
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daí que se pode compreender de onde provêm as ideologias que se realizam e se 
confrontam nos AIE. Porque se é verdade que os AIE representam a forma pela qual 
a ideologia da classe dominante deve necessariamente se realizar, e a forma com a 
qual a ideologia da classe dominada deve necessariamente medir-se e confrontar-se, 
as ideologias não “nascem” dos AIE mas das classes sociais em luta: de suas 
condições de existência, de suas práticas, de suas experiências de luta, etc. 
(Althusser, 1983, p. 106-107).  

 
 

 
 
5.2.3- 3ª Categoria:  
 
A IMPORTÂNCIA DA UNIÃO NO TRABALHO 

 

Fazer com que a relação entre a equipe de enfermagem seja mais produtiva e menos 

conflituosa possível é um dos grandes desafios para a cheia de enfermagem. O alcance desse 

desafio é de grande relevância para a assistência ser de qualidade. Quando há um grande 

conflito dentro da equipe temos enfermeiros e técnicos caminhando em sentidos opostos. 

Cada membro acredita num melhor para o paciente e com isso cada um trabalha por uma 

causa. Muitas vezes, por serem forças em direções opostas, a qualidade da assistência é 

simplesmente anulada.  

A nossa educação tende a reforçar a idéia de que é através da união é que os 

obstáculos serão vencidos e esta noção também se manifesta na fala dos entrevistados. A 

educação que recebemos espraia-se para todos os setores da nossa existência, inclusive para a 

instância do trabalho. Neste sentido: 
Portanto, o papel da educação é supremo tanto para a elaboração de estratégias 
apropriadas, adequadas a mudar as condições objetivas de reprodução, como para a 
automudança consciente dos indivíduos chamados a concretizar a criação de uma 
ordem social metabólica radicalmente diferente. É isto que se quer dizer com a visão 
de uma "sociedade de produtores livremente associados". Portanto, não é 
surpreendente que na concepção marxista a "transcendência positiva da 
autoalienação do trabalho" seja caracterizada como uma tarefa inequivocamente 
educacional (Mészáros, 2004: online). 

 
Normalmente, quando há um conflito radical é pelo fato da chefia impor seus 

interesses e assim obter uma aparente vitoria no confronto. Porém, quando ocorre o conflito 

radical, ambos os lados saem perdendo, tanto a equipe como o cliente. Se a vontade da chefia 

é imposta a mesma sofre as conseqüências por não ser possível a real excelência do trabalho 

quando não há adesão de toda equipe a mesma causa, e em busca dos mesmos objetivos. 
 
os funcionários só serão verdadeiramente produtivos, só colocarão seus maiores 
talentos, seu interesse, sua criatividade e seu comprometimento a favor do serviço 
que desempenham quando se sentirem contemplados em seus interesses e objetivos 
pessoais.(Paradela, ANO, p.04) 
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Taylor, pai da administração cientifica, foi responsável por uma visão considerada 

utópica por julgar que ao remunerar seus funcionários de acordo com a produtividade, eles 

participariam dos resultados do processo produtivo e assim a empresa alcançaria total 

harmonia entre dirigentes e trabalhadores. É verdade que Taylor conseguiu aumentar 

absurdamente sua produção, porém os conflitos não foram aplacados. Ao contrário, muitos 

funcionários sentiam-se explorados. Fornecer bons salários não é suficiente para aumentar a 

motivação da equipe, porém uma remuneração justa evita a desmotivação da equipe. 

Alguns anos depois, com a chegada da Escola Comportamentalista da Administração, 

passe-se a valorizar a boa manutenção de um bom tratamento aos funcionários. Da mesma 

forma o bom tratamento não tem a capacidade de acabar com os conflitos. 
 
por mais humano e participativo que seja o estilo gerencial adotado por uma 
organização, mesmo que sejam efetuados significativos investimentos no bem estar 
dos funcionários, haverá momentos em que os interesses individuais e corporativos 
não serão coincidentes.(Paradela, ANO, p 5) 

 

Logo, a gestão de pessoas deve buscar construir uma situação onde sejam admitidos os 

conflitos, até porque o conflito quando não é radical pode ter aspectos positivos. 

Ao serem interrogados sobre de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a 

construir uma liderança mais eficaz a grande maioria dos entrevistados colocam como ponto 

chave uma boa união entre a equipe e a liderança. Os entrevistados 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 

e 20 ressaltam o companheirismo, a parceria e a união como pontos relevantes na melhora da 

relação equipe-chefia. “Sendo cooperativa, estando todos com um só objetivo” (entrevistado 

9). Os entrevistados 2, 16 e 19 acreditam que um bom diálogo ajuda na relação entre chefes e 

equipe, e que por isso se faz importante a troca de experiências e opiniões dentro do setor. 

“Através do diálogo onde se expõe as divergências a fim de que sejam sanadas para a 

melhoria da liderança” (entrevistado 16). Os técnicos percebem que, por maior que seja a 

união entre a equipe, haverá conflitos. Porém esses conflitos podem ser sanados através do 

diálogo e do companheirismo que deve haver na equipe de enfermagem. Assim os conflitos se 

tornam oportunidade de troca de conhecimentos. Deixa-se de ter no líder a figura da verdade 

absoluta e passe-se a ter os liderados como agregadores de valores, como elementos centrais 

para o contínuo processo de inovação na organização, logo, na equipe. A marca da liderança 

de enfermagem deve ser fortalecer o grupo de trabalho, ressaltando e valorizando as 

competências individuais, diluindo o poder na equipe, fazendo com que cada membro 



45 
 

 

reconheça o propósito e o significado de seu trabalho. Com essa relação o ambiente de 

trabalho se torna mais agradável e a assistência ao paciente mais efetiva.  

Quanto pedido que eles relatassem cinco palavras que vinham a mente quando se 

falava a palavra “chefia” o entrevistado 5 relatou “simpatia”, o 8 “grupo”, o 12 

“relacionamento”, o 13 “agradável” e o 20 “cooperação”. Mais uma vez pode-se perceber 

que a capacidade de manter um bom relacionamento e união com a equipe é fundamental para 

um ambiente de trabalho agradável e para que a equipe seja mais motivada. 

 

5.2.4- 4ª Categoria:  

 

O VALOR DA CREDIBILIDADE 

Apenas ocupar papel de chefia no organograma de uma instituição de saúde não torna 

o enfermeiro um líder. Bergamini destaca: 
 
Lembramos que a posição formal ocupada pelo enfermeiro no organograma 
institucional não lhe garante o poder de líder, pois o que autoriza alguém a agir 
como líder é a percepção positiva que os seguidores apresentam em relação à 
pessoa. (1997 apud SIMÕES E FÁVERO, 2003, p.53) 

 
 

Nessa direção, recomenda-se que a liderança seja vista como uma responsabilidade e 

não como posição e privilégios.  

Quando os entrevistados precisaram atribuir qualidades e obrigações a chefia uma 

quantidade significativa (entrevistados 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14) citou a responsabilidade como 

qualidade fundamental para um líder. Ao se falar de credibilidade associa-se um conjunto de 

fatores como: honestidade, integridade, determinação e a responsabilidade. Um líder 

responsável e que, com isso, mostra para equipe seu comprometimento com o trabalho ganha 

credibilidade diante de toda equipe. Kouzes e Posner relatam que: 
O que mais as pessoas esperam de um líder é que ele desperte confiança, que seja 
digno de crédito, demonstrando coerência com a filosofia empresarial e congruência 
em suas idéias, discurso e ações; a lealdade e o comprometimento dos seguidores 
podem depender da credibilidade percebida. (1991 apud SIMÕES E FÁVERO, 
2003, p.  ) 

 

Com credibilidade se ganha confiança, e podemos assim então ressaltar que ganhar a 

confiança dos seguidores é um fator muito importante para haver uma liderança 

verdadeiramente eficaz. 

Também foram ressaltadas as qualidades “respeito e educação” (entrevistado 3), 

“ordem e respeito” (entrevistado 8), “sabedoria” (entrevistado 9), “conhecimento” 
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(entrevistado 12) e “respeito e sinceridade” (entrevistado 13). Tais qualidades também 

contribuem para a maior credibilidade do líder, aumentando consequentemente o nível de 

influencia do líder sobre seus seguidores. 

Houve também citações sobre algumas qualidades que mancham a fama do líder, 

como dito popularmente. Alguns atributos negativos a chefia foram: “medo” (entrevistado 5), 

“descompromisso e falta de humanização” (entrevistado 7), “autoritarismo” (entrevistados 

11, 18 e 19), “suportável” (entrevistado 15) e “ditador e chato” (entrevistado 16). 

 
5.2.5- 5ª Categoria:  
 
A CHEFIA COMO ESPELHO E EXEMPLO 
 

“A chefia de enfermagem deve ser a primeira a dar exemplo e apresentar uma postura 

adequada dentro do ambiente de trabalho. Se esta procura manter um ambiente harmonioso 

todo o resto caminha”.(ENTREVISTADO 11) 

 
  
Simões e Fávero destacam que: 
 

Em 1976, a partir de uma síntese de vários conceitos, a liderança é definida como o 
processo de exercer influência sobre um indivíduo ou um grupo, em uma dada 
situação, nos esforços para a consecução de objetivos comuns.  
Numa perspectiva contemporânea, há uma concordância em que a liderança seja um 
fenômeno grupal e que envolve um sistema de influência social de um indivíduo 
sobre os demais; e, ainda, ser um processo coletivo, compartilhado entre os 
elementos de um grupo. (SIMÕES E FÁVERO, 2003 P,   ) 

  

Liderar é um fenômeno grupal, ou seja, sempre haverá mais de duas pessoas 

envolvidas nessa relação. O poder de exercer influência nas pessoas é uma das principais 

características reconhecidas num líder eficaz. Essa característica faz parte de um dos aspectos 

básicos da definição de liderança, não existem dúvidas de que a relação entre equipe e líder é 

o que garante o sucesso da liderança. Assim, a capacidade de influenciar leva o líder a ser 

exemplo e espelho para todos os seus liderados.  

 Durante o processo de entrevistas foi possível perceber que todas as ações do líder são 

observadas e avaliadas por seus liderados. O entrevistado 1 verbaliza que “a chefia tem em 

mãos o poder de mudar caso necessário até mesmo os membros da equipe, logo a chefia pode 

de várias formas contribuir para um bom local de trabalho”.  

O entrevistado 2 relata que “[...] o setor no qual está inserido a equipe gira em torno 

do enfermeiro. Sendo ele o responsável por influenciar de forma construtiva ou destrutiva a 

equipe”.  
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 A fala do entrevistado 11 deixa bem claro como eles, os técnicos, percebem o poder de 

influência que o líder possui e colocam na responsabilidade do líder o papel de influenciar 

positivamente a equipe e o ambiente de trabalho, dando um bom exemplo: “A chefia de 

enfermagem deve ser a primeira a dar exemplo e apresentar uma postura adequada dentro 

do ambiente de trabalho. Se esta procura manter um ambiente harmonioso todo o resto 

caminha”.  

 O entrevistado 12 coloca os resultados do trabalho diretamente dependentes da 

influencia que o líder tem sobre sua equipe: “[...] a chefia faz parte da construção do perfil 

da equipe e consequentemente do resultado do trabalho”. 

 

5.3- CONTRIBUIÇÕES PARA A LIDERANÇA DE ENFERMAGEM 

 

Segundo Paradela (ANO, passim) vivemos em um momento único na história da 

humanidade. Estão ocorrendo mudanças profundas em um curto espaço de tempo, depois da 

revolução agrícola e a revolução industrial estamos passando pela terceira: a revolução da 

informação. Com isso está surgindo a sociedade superindustrial ou pós-industrial. Em 

conseqüência das mudanças que tem ocorrido os hábitos de uma vida inteira estão mudando, 

inclusive aqueles que levaram muitas organizações ao sucesso precisam ser revisto a luz da 

nova ambiência social, para que não alcancem o fracasso. No modelo de gestão pós-industrial 

algumas das principais tendências são: 

Gestão participativa, onde se acredita que a participação é uma das maiores 

estratégias para comprometimento da equipe com o trabalho. Ë de grande importância que o 

líder esteja envolvido no trabalho e que a equipe participe ativamente nos processos de 

tomadas de decisão, para que assim haja pouca resistência nos momentos de mudanças que 

precisam ocorrer. 

Empowerment, que é uma estratégia onde se delega poder buscando assim um maior 

comprometimento dos liderados, motivando-os a assumir responsabilidades e adotar padrões 

elevados de comportamento e produtividade. 

Reunificação dos processos, pois a antiga divisão do trabalho favorece a 

burocratização e com isso também o descomprometimento dos membros da equipe, por não 

participar do processo como um todo. 
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Educação continuada, que traz sobre o líder a responsabilidade de manter-se 

atualizado participando sempre de processos educativos, incluindo ensino formal e o não 

formal; presencial e a distância; o desenvolvimento técnico, cultural e interpessoal. O 

autodesenvolvimento. 

Visão holística, que dá um enfoque global das pessoas e dos fenômenos sociais, 

buscando assim o resgate do equilíbrio interno do ser humano e sua harmonia com os 

semelhantes e a natureza. 

Valorização da iniciativa, onde não mais as decisões estão restritas aos líderes de 

equipes, mas é de suma importância que os membros da equipe também pensem, criem, 

descubram novas soluções para os problemas e empreendam esforços contínuos pela elevação 

da eficiência, eficácia e efetividade. 

Paradigma holográfico, onde o todo está presente em todas as partes, ou seja, a 

organização holográfica procura criar processos nos quais o todo esteja contido nas partes, de 

tal forma que as partes representem o todo. Deixa-se de lado assim o modelo antigo 

tradicional onde diversas partes se comportam, muitas vezes, de maneira isolada, sem 

nenhuma articulação ou consciência de que todos tem um objetivo em comum. 

 A partir desses conceitos e das entrevistas realizadas tem-se um modelo de liderança 

baseado nos novos conceitos de organização. Os técnicos de enfermagem que foram 

abordados nessa pesquisa deixaram muito claro em suas falas o perfil de liderança que os 

mantêm motivados e comprometidos com a qualidade da assistência. Ter enfermeiros líderes 

que participam, que sabem ouvir a opinião de sua equipe, que possuem credibilidade pelos 

seus conhecimentos e praticas e que valorizam o trabalho em equipe é fundamental para o 

bom funcionamento da assistência e para a garantia de um ambiente de trabalho agradável a 

todos da equipe. O entrevistado 7 quando foi questionado sobre as palavras que vinham a sua 

mente quando falado a palavra “chefia” declarou duas palavras não muito positivas: 

“autocracia e desumanização”. 

 E quando falamos de liderança em seus aspectos coercitivos ou de conquista podemos 

lembrar-nos do uso do poder ou da autoridade. Max Weber, sociólogo e um dos fundadores 

dessa área de estudo, há quase cem anos desenvolveu a teoria da organização social e 

econômica, em que apontava as diferenças entre poder e autoridade. Poder, basicamente, é a 
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capacidade de obrigar os outros a fazerem sua vontade mesmo que eles prefiram não fazer. 

Está relacionado com a posição de força que a pessoa ocupa. Num serviço de saúde, por 

exemplo, podemos ter enfermeiros que por sua posição de chefes podem obrigar sua equipe a 

executarem determinada tarefa mesmo que eles não o queiram fazer. Weber, em sua definição 

básica de poder diria: Faça isso, senão vai ver! O raciocínio parte basicamente do principio de 

que se eu posso prejudicá-lo de qualquer forma que seja, eu posso obrigá-lo a fazer a minha 

vontade. 

Já a autoridade funciona de uma forma diferente, pois envolve a habilidade de levar 

outros a fazerem sua vontade. Na visão de Weber, a definição de autoridade seria: Farei isso 

por você! Para melhor entendimento, o poder pode ser vendido e comprado, dado e tirado. 

Mas isso não acontece com a autoridade. 

Qualquer organização existe para atender uma necessidade humana. Quando falamos 

em uma organização de saúde, como instituição hospitalar ou uma unidade básica de saúde, 

por exemplo, não podemos fugir dessa realidade. Os serviços prestados por toda equipe 

inclusive a equipe de enfermagem, devem ser voltados para atender as necessidades dos 

clientes, dos pacientes em si. Quando o líder usa do poder de coerção para dar ordens e fazer 

com que seus funcionários exerçam sua função, as tarefas passam a serem executadas por 

obrigação. Jack Welch, antigo presidente da GE, declarou que: “enquanto os funcionários 

tentam agradar ao chefe, ignoram as necessidades do cliente.” (informação verbal). Ou seja, 

quando os membros da equipe estão coagidos na maior parte do tempo em alcançar metas, 

concluir tarefas e surpreender seu chefe a assistência é prejudicada e o cliente perde em 

qualidade. 

O líder enfermeiro precisa entender que ter poder com sua equipe é uma coisa, ter 

autoridade é outra completamente diferente. Por isso vemos nas falas dos técnicos o desejo de 

ter líderes que saibam ouvir sua opinião, ou seja, que estejam atentos as suas necessidades 

também e não apenas as necessidades dos pacientes. Líderes que tenham autoridade sobre eles 

e que não apenas deem ordens, mas que se preocupem com eles e também os vejam como 

parte fundamental na equipe. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

“Para cada esforço disciplinado há uma 

retribuição múltipla.” 

(Jim Rohn) 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao chegar à prática todo enfermeiro já sabe que exercerá cargo de chefia. Porém estar 

num cargo de poder não garante ao enfermeiro o estatus de líder. Ser líder vai além do dar 

ordens e fiscalizar trabalho. A liderança começa na aceitação do grupo e é isto que vai definir 

o nível de influencia do enfermeiro líder. Assim o desempenho da liderança está associado a 

competências específicas, classificadas em dimensões distintas, referentes ao domínio do 

contexto organizacional, às habilidades interpessoais e às características individuais, as quais 

são responsáveis pelo sucesso de um líder. Logo, para o enfermeiro, desempenhar a função de 

líder da equipe da enfermagem é uma experiência que, muitas vezes, encontra-se permeada 

por dificuldades decorrentes da inabilidade em lidar com situações grupais, da falta de 

conhecimentos profissionais e da incapacidade de manter uma comunicação eficaz. Muitos 

enfermeiros, quando chegam à prática e precisam coordenar uma equipe, caem no erro de 

exercerem o poder e não a autoridade sobre sua equipe. Com isso não conseguem valorizar 

seus liderados e tornam o trabalho possível através da coerção e não da conquista.  

Concluo que o estilo de liderança que mais mantêm os técnicos motivados está 

permeado pelo saber ouvir, pela participação, pelo trabalho em equipe e pelo líder que é um 

exemplo. Baseia-se no novo modelo de gestão que emerge a partir da sociedade pós-

industrial, que tem surgido nos últimos anos com a revolução da informação. 

Não é bom trabalhar em um ambiente de coerção, onde o abuso de poder dita as regras 

e as opiniões são esquecidas e muito pouco valorizadas. É de grande importância que cada 

enfermeiro avalie sua gestão, ouvindo da sua equipe quais são as suas necessidades e 
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liderando para eles e não para satisfazer suas próprias vontades ou apenas as necessidades dos 

seus pacientes. 
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CAPÍTULO VII 
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APÊNDICE I 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Título do projeto:  Liderança de Enfermagem em seus aspectos coercitivos e/ou de conquista. 
Pesquisador Responsável: Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 
Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Departamento de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica.  
Telefone para Contato:
 Nome do 
Voluntário(a):_________________________________________________________ 

 (21)7224-8337 

Idade: ___________ anos  RG:_______________________ 
 
O(A) Sr (a) está sendo convidado(a) a participar do Projeto de Pesquisa “Liderança de 
Enfermagem em seus aspectos coercitivos e/ou de conquista” de responsabilidade das 
pesquisadoras Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva e Rebeca Magalhães Soares, que 
visa levantar um perfil de liderança que seja motivador para a equipe de enfermagem. Sua 
seleção ocorreu por ser participante da equipe de enfermagem da enfermaria do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você 
poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com a pesquisadora ou com a Unidade de Origem.  
 
Os objetivos desse estudo são: 

-Depreender na fala dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem o tipo de liderança 

que o faz mais producente e motivado. 

-Dizer quais as características que os técnicos consideram mais importante na 

liderança de enfermagem. 

-Reconhecer na fala dos técnicos de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a 

construir uma liderança mais eficaz. 

-Listar as cinco palavras que vem a mente dos técnicos ao ouvirem a palavra indutora 

“chefia”. 
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-Saber se para os técnicos é responsabilidade da chefia de enfermagem a construção de 

um ambiente de trabalho saudável para todos. 

 

Sua participação constará em responder algumas perguntas de uma Entrevista, que será 
gravada e transcrita posteriormente. Os benefícios relacionados à sua participação estarão 
correlacionados com a contribuição de geração de um novo conhecimento sobre a o ensino de 
enfermagem, no que tange à necessidade de construção de conteúdo específico sobre 
liderança de enfermagem em sua relação com sua equipe de enfermagem. As informações 
obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o sigilo sobre sua participação. 
Os danos nela contidos não serão divulgados, de forma a possibilitar sua identificação. 
Você receberá uma cópia deste termo onde consta endereço eletrônico da pesquisadora, 
podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação, agora ou a qualquer 
momento. 
 
Pesquisadora: Rebeca Magalhães Soares 
E-mail: rebecamdrt@hotmail.com 
 
Eu,_________________________________________________________________, RG nº 
______________________________________  declaro ter sido informado e concordo com a 
sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
 

Niterói, ________ de __________________ de 2009. 
 

       
__________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do entrevistado 
 

___________________________________   _____________________________________ 
Nome e Assinatura do responsável por obter o consentimento 

 
 
 
 

____________________________________    ___________________________________ 

                   Testemunha                                                          Testemunha 
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APÊNDICE II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

1)Qual o tipo de liderança que o faz mais producente e motivado?  

 

2)Quais características que você considera importante uma liderança de enfermagem possuir? 

 

3)Na sua opinião, de que forma a equipe de enfermagem pode ajudar a construir para uma 

liderança mais eficaz? 

 

4)Diga 5 palavras que vem na sua mente quando se fala a palavra "chefia". 

 

5)Você acredita que é responsabilidade da chefia de enfermagem a construção de um 

ambiente de trabalho saudável para todos? 
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CAPITULO IX 
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