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Introdução: A enfermagem, embora acompanhando o desenvolvimento de novas

tecnologias e conhecimentos atuais, ainda adota, no seu processo de trabalho, princípios

da Escola Clássica da Administração, como a hierarquização da autoridade e poder, a

centralização das decisões, a comunicação vertical e a impessoalidade nas relações. Isto

tem influenciado decisivamente a organização do trabalho da enfermagem nas suas

diversas áreas de atuação. Objetivo: O estudo objetivou caracterizar a produção cientifica

sobre a Teoria Clássica da Administração na organização do trabalho da enfermagem.

Metodologia: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura no mês de abril de 2010.

A seleção dos artigos ocorreu nas bases dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online)

e Lilacs Express (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde)

adotando o método integrado de busca, sendo os termos utilizados na procura

“Enfermagem” e “Teoria Clássica”. Os critérios de inclusão dos artigos foram: serem

artigos de pesquisa com abordagem sobre a Teoria Clássica e estarem disponíveis

integralmente online e no idioma português. Não foi definido recorte temporal. Foram

encontrados 8 artigos, sendo 4 descartados pois o conteúdo não condizia às palavras-

chave. Foram elencadas quatro categorias que juntas forneceram a caracterização dos

artigos pesquisados: a formação acadêmica dos autores, o local de publicação das

revistas, a natureza dos artigos e o enfoque dos autores sobre a influência da Teoria

Clássica na organização do trabalho da enfermagem. Resultados e Discussão: Os 4

artigos analisados foram publicados entre os anos de 1999 e 2005, sendo que entre os

anos de 2005 a 2010 não houveram publicações com a temática. Quanto aos autores-

Verificou-se que 100% dos autores eram enfermeiros ligados a organizações de saúde ou

universidades da região sudeste do país. Quanto às revistas- Três revistas publicaram os

quatro artigos, sendo todas da região sudeste. Quanto à natureza dos artigos- Três artigos

foram categorizados como de pesquisa, sendo dois de abordagem qualitativa e um de

quantitativa. Um artigo foi identificado como um relato de experiência. Quanto à influência

da Teoria Clássica no Processo de Trabalho da Enfermagem- O primeiro artigo evidencia

influências clássicas na gerência onde a não participação da equipe nas decisões, a

hierarquia, o controle da equipe e a centralização do poder compõem as características

deste tipo de administração. O relato de experiência aponta traços da Teoria Clássica,

como fragmentação do trabalho, a falta de interação grupal, a impessoalidade nas
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relações e, conseqüentemente, a insatisfação dos membros da equipe de enfermagem. É

destacado neste estudo que os reflexos da Teoria Clássica levam ao descontentamento

também da clientela assistida. No terceiro artigo é enfatizada a postura autoritária do

enfermeiro no desempenho de suas ações de gerenciamento e a prática administrativa

pouco flexível e controladora do trabalho. O quarto estudo refere a presença de traços da

gerência clássica, como a divisão do trabalho nos moldes tradicionais, chefias

intermediárias, por categoria profissional, que definem o trabalho a ser realizado pelos

menos qualificado, que são características das formas tradicionais de gerência dos

serviços de saúde. Conclusões: Conclui-se que, apesar da região sudeste ser

considerada desenvolvida em diversos aspectos, esta ainda sofre fortes influências da

Teoria Clássica. Pode-se observar que todos os manuscritos convergem quanto aos

reflexos desta teoria na organização do trabalho da enfermagem, entretanto, todos os

autores referem a necessidade de espaços democráticos a fim de analisar as relações de

trabalho. A troca de experiência nas atividades grupais e o planejamento participativo são

sugeridas para o desenvolvimento de novos conceitos referentes à gerência em saúde.
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