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RESUMO
O conflito está presente na jornada humana diariamente. Sendo que em determinados momentos pende para situações
positivas e outras para situações negativas, resultando na divergência predatória ou na convergência construtiva. Na
escola  ou na empresa,  o  relacionamento humano cresce  e amadurece  quando discutem as diferentes  opiniões.  A
convivência  num ambiente  acadêmico,  pautada  pela  juventude  que interroga,  questiona  e cada  vez  mais  se torna
independente, implica em reconhecer a divergência como realidade presente. Nesse contexto, as diferenças individuais
são desafios à compreensão do outro, à tolerância e à disposição de fazer concessões em prol do bem comum. Estudar
esse tema admirável fascina quando a luz dos grandes mestres e suas obras evidenciam as respostas que se busca
para definir relevante tema. Todavia, a equipe buscou além da teoria, ouvir dos próprios acadêmicos e suas opiniões
através de questionários preenchidos por 362 voluntários. Onde como principal conclusão tem-se que o conflito ocorre
no ambiente acadêmico por situações de divergência de opinião, principalmente no relacionamento interpessoal, como o
comportamento e a convivência com pessoas de diferentes personalidades, que por vezes é tortuosa principalmente por
questões de ordem pessoal. Este artigo, buscou oferecer subsídios ao estudo futuro sobre o tema e, por conseguinte, a
aplicação de instrumentos que possam ajudar na negociação das diferentes opiniões que ocorrem entre os discentes da
Instituição de Ensino e assim uma melhor administração de tais conflitos.

PALAVRAS-CHAVE: Convivência; discordância; relacionamento.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Pickering:

À medida que o ritmo de vida e dos negócios aumenta, as chances de conflito se multiplicam.
Além disso,  a  capacidade de trabalhar  com outras pessoas é o fator  determinante para o
sucesso no século XXI. Assim, aprender a desarmar e amenizar as situações de confronto é
essencial. Não é possível trabalhar com eficiência se as outras pessoas estão em conflito com
você. (PICKERING, 2002, p. 1-2)

A frase citada por Pickering, reverbera na vivência existencial de cada indivíduo. Nas diversas
idades que o “homem” acumula durante a sua vida, ele convive com as barreiras que o conflito
propõe. Sendo assim, nada mais justo e enriquecedor do que apreender sobre tema tão relevante e
presente na vida profissional, nas escolas e no íntimo de cada um. É possível imaginar e aventar
várias  hipóteses  e  quais  são  as  razões  pelas  quais  as  práticas  do  conflito  instigam  tantas
discussões.  Nesse sentido, dissecar e observar a construção dos pensamentos dos alunos em
salas de aula em momentos de conflitos e controvérsias, para assim analisar de modo minucioso a
estrutura dos elementos essenciais que permanecem e necessitam ser compreendidos, de forma
eficiente e eficaz.

Segundo Faria:

Há várias teorias tentando explicar o que é conflito e suas origens. Há sempre a necessidade
de pelo menos duas pessoas, mas pode haver mais de duas pessoas em conflito. Na teoria da
administração, hoje, enxerga-se o conflito como algo benéfico. (FARIA, 2009)
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Ainda  segundo  Faria  (2009),  “o  termo  conflito  que  antes  demonstrava  e  eliciava  uma
percepção de confronto, hoje, na área administrativa, demonstra oportunidade”.

Sendo assim, conforme comenta o artigo do autor citado acima, a diversidade de opiniões e
pontos de vista diferentes, compõem a força que constrói relacionamentos acadêmicos e lapida os
profissionais do amanhã. Conhecer a realidade que permeia as situações que envolvem oposição e
antagonismo de ideias, pessoas, ou interesses, suas origens e aspectos que preenchem as teorias
subjetivas,  somam na  dimensão  do  estudo  elaborado  pela  equipe  do  presente  artigo.  Envolve
pesquisas,  análises  e  discussões  para  escrever  nas  páginas  do  compêndio  os  resultados
encontrados  nos  diversos  livros  abordados  na  epígrafe  do  tema  “Administração  na  Gestão  de
Conflitos  Acadêmicos  de  uma  Instituição  de  Ensino  Superior  de  Curitiba/PR”.  Mas,  além  da
biblioteca, palco do estudo proposto, o conhecimento galgou informações nas pesquisas de campo,
junto aos próprios alunos, dentro do ambiente acadêmico, expostos que foram nas 16 perguntas
questionadas a favor do tema.  E como decorrência da conexão do tema com praticamente todos os
aspectos das relações sociais e escolares, descobriu-se as diversas nuances que ilustram cada
discussão ocorrida na contenda que cada participante defende a oposição de interesses, ideias e
sentimentos.

A complexidade na divergência do ser humano quando comparado a outro ser humano, exige
que  sejam  adicionados  estudos  comportamentais  para  elucidar  e  compreender  o  embate  de
palavras  que  fazem  parte  da  transformação  de  problemas  e  conflitos,  potenciais  ou  reais,  em
problemas resolvidos, atenuados ou solucionados.

Acredita-se que o trabalho proposto, poderá instigar e posicionar melhor os estudantes face a
realidade  que  envolve  a  convivência  acadêmica  diária  e  transformar  os  diversos  conflitos  em
oportunidades à aprendizagem profissional.

Corroborando  o  comentário  de  Pickering,  em  seu  livro  Como  Administrar  Conflitos
Profissionais; “Logo, a habilidade de gerenciar conflitos é essencial para o êxito da organização e de
seus colaboradores”. (PICKERING, 2002, p. 1)

1.1 OBJETIVOS

Nessa seção serão apresentados o objetivo geral e os específicos.

1.1.1 Objetivo geral

Mostrar através de pesquisa as consequências que o conflito pode gerar positivamente ou 
negativamente no ambiente acadêmico, da Instituição de Ensino.

1.1.2 Objetivos específicos

 Constatar os tipos de conflito na Instituição de Ensino e sua classificação segundo os autores
importantes;
 Identificar as principais causas do conflito;
 Analisar se os conflitos pessoais interferem no convívio acadêmico dos alunos; 
 Comparar a idade e a classe social dos acadêmicos, a fim de averiguar se esses atributos
contribuem para a geração de conflitos;
 Sugerir ações para obter a satisfação do acadêmico no conflito, gerando assim um resultado
agradável às partes.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Esta etapa tem como objetivo dar suporte e direção ao estudo a ser desenvolvido para a
Administração na Gestão de Conflitos, tendo como base o delineamento de pesquisa, métodos de
pesquisa, tipos de pesquisa, procedimentos e organização dos dados coletados entre os discentes.
O método utilizado foi de amostra e foi seguido os parâmetros das limitações da pesquisa.

2.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

De  acordo  com  Appolinário  (2004,  p.  59),  o  delineamento  da  pesquisa  é  um  “plano  ou
esquema geral a ser utilizado numa pesquisa; é um planejamento dos procedimentos que serão
utilizados na coleta e análise dos dados obtidos em uma pesquisa.”

Ainda segundo Appolinário (2004, p. 59), existem quatro grandes delineamentos, vinculados
ao tipo de pesquisa, são eles:

Quadro 1: Delineamentos da Pesquisa

Levantamento
Constitui-se na modalidade mais simples de pesquisa e seu objetivo básico é o
de identificar quais variáveis constituem determinada realidade

Correlacional
É um pouco mais sofisticado: busca verificar se existe algum tipo de relação
entre as variáveis pesquisadas.

Experimental e quase experimental

Ambos se caracterizam por uma alta validade interna e baixa validade externa,
sendo que o objetivo fundamental  desses delineamentos é o de estabelecer
relações de causa e efeito em condições ideais da pesquisa, ou seja, com um
adequado controle e manipulação das variáveis.

Fonte Adaptada: (APPOLINÁRIO, 2004, p. 59).

Assim, no presente estudo, com autorização da Direção do Campus, a pesquisa se baseia
em informações e dados coletados na sede da Instituição de Ensino da cidade de Curitiba / PR,
através de seus acadêmicos. 

Segundo Creswell  (2010,  p.  206),  “a  pesquisa  qualitativa  emprega diferentes concepções
filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e interpretação dos dados”.

Desta feita, no presente estudo buscou-se analisar e interpretar os dados coletados, através
de um método de pesquisa. Buscou-se averiguar a opinião do acadêmico com relação às principais
causas do conflito. Examinando assim, as respostas obtidas através de formulários preenchidos.

Segundo Appolinário (2004, p. 155), a pesquisa quantitativa é uma “modalidade de pesquisa
nas quais variáveis predeterminadas são mensuradas e expressas numericamente”. 

Sendo  que  no  presente  estudo,  buscaram-se  os  métodos  de  pesquisas  quantitativa  e
qualitativa, e o método de coleta de dados foi  através de questionários, contendo 16 perguntas
fechadas. 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA
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Segundo Appolinário (2004, p. 144), o objetivo é “simples, direto, imediato; é uma seção de
um  projeto  de  pesquisa  científica,  na  qual  estão  especificadas  as  finalidades  principais  e
secundárias do mesmo”.

Para Casarin e Casarin (2012, p. 95), “um projeto de pesquisa requer do pesquisador e de
sua equipe (quando esta existir) uma dedicação ímpar para que sejam alcançados os resultados
esperados”.

Medeiros (2010, p. 215) explica que “durante um projeto de pesquisa, deve-se observar em
que estado se encontra a questão que se vai pesquisar”.

Ainda, segundo Appolinário (2004, p. 87) a pesquisa exploratória é o “estudo que tem por
objetivo aumentar a compreensão de um fenômeno ainda pouco conhecido, ou de um problema de
pesquisa ainda não perfeitamente delineado”.

Andrade descreve as finalidades de uma pesquisa exploratória:

A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho científico. São finalidades de uma
pesquisa  exploratória,  sobretudo  quando  a  bibliográfica,  proporcionar  maiores  informações
sobre determinado assunto; facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir os objetivos
ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho
que se tem em mente. (ANDRADE, 2010, p. 112)

Ainda segundo Andrade (2010, p.  112),  “através das pesquisas exploratórias avalia-se a
possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa sobre determinado assunto”.

Segundo  Gil  (2002,  p.  41),  “estas  pesquisas  têm  como  objetivo  proporcionar  maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”.

Assim,  busca-se  no  presente  estudo  analisar  um  tema  ainda  não  explorado  junto  a
Instituição.

2.3 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE COLETA DE DADOS

Appolinário (2004, p. 164), descreve os procedimentos como sendo “parte da pesquisa na
qual se descrevem todos os arranjos feitos para a coleta e análise dos dados”.

Creswell, descreve os passos a serem seguidos em uma coleta de dados:

Os passos da coleta de dados incluem o estabelecimento dos limites para o estudo, a coleta de
informações por meio de observações e entrevistas não estruturadas ou semiestruturadas, de
documentos e materiais visuais, assim como do estabelecimento do protocolo para o registro
das informações. (CRESWELL, 2010, p. 212)

Segundo Andrade (2010,  p.  46)  após  a  determinação  do tema “[...]  deve-se  procurar  na
biblioteca, através de fichários, catálogos, abstracts, uma bibliografia sobre o assunto, que fornecerá
os dados essenciais para a elaboração do trabalho”.

2.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Segundo Appolinário  (2004,  p.  158),  a  população é  um “grupo  de  pessoas,  objetivos  ou
eventos que possui um conjunto de características comuns que o definem. Totalidade de pessoas,
objetos ou eventos que se deseja estudar e realizar sobre a qual realizar-se-ão generalizações”.

Segundo  Appolinário  (2004,  p.  23),  a  amostra  é  um  “grupo  de  elementos  ou  sujeitos
selecionados a partir de um grupo maior (população). Subconjunto da população em estudo”.
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Ainda segundo Appolinário (2004, p. 23), existem dois tipos de amostras, como podem ser
vistas no quadro abaixo:

Quadro 2: Tipos de Amostras

Probabilísticas

Todos os membros da população têm uma chance conhecida de serem selecionados para a
amostra. Podem ser amostras aleatórias simples, estratificadas, sistemáticas, por conglomerados
ou  por  múltiplos  estágios.  As  amostras  probabilísticas  possuem  a  vantagem  de  permitir  a
estimação  da  representatividade  da  amostra  e  uma  melhor  identificação  de  tendências  da
população.

Não probabilísticas

Outros critérios que não a teoria da probabilidade são utilizados para a determinação dos sujeitos
da amostra. Podem ser amostras intencionais, "bola de neve", por conveniência ou por quotas. A
amostragem não probabilística é menos precisa,  contudo pode ser útil  quando os custos e o
trabalho envolvido no desenvolvimento de uma estrutura de amostragem são inconvenientes.

Fonte Adaptada: (APPOLINÁRIO, 2004, p. 23)

Segundo Richardson (2010, p.  157),  “as técnicas de amostragem permitem selecionar  as
amostras adequadas para os propósitos de investigação”.

Com isso, no presente estudo, através das informações repassadas pela Coordenação geral
durante  o  início  da  pesquisa  a  Instituição  de  Ensino  Superior,  possuia  1090  acadêmicos
matriculados, sendo que para a presente pesquisa buscou-se uma amostra de 362 alunos, os quais
se distribuíram nos variados cursos de graduação do referido campus pesquisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no
domínio científico trilhou a pesquisa nas 16 questões que compõem o pensamento dos acadêmicos
nas  respostas  que  foram  tabuladas  nas  perguntas  distribuídas  em  salas  de  aula,  sendo  362
questionários respondidos pelos acadêmicos da Instituição de Ensino Superior.

E  na  faina  de  esquadrinhar  as  respostas  minuciosamente,  identificamos  na  maioria  as
tendências de cada questão.

Através  da  análise  dos  respondentes  pode-se  compreender  no  que  tange  ao  objetivo
específico relacionado a comparar  a  idade e a classe social,  se tais  fatores interferem para os
conflitos no ambiente acadêmico. Assim, referente a faixa etária dos pesquisados, o maior resultado
ficou entre 17 e 29 anos somando 76,2% (276 pessoas) do total pesquisado, também a questão 3, a
maior renda familiar teve um resultado entre 3 e 5 salários mínimos, sendo 71% (257 pessoas) do
total  da  amostra  pesquisada.  Desta  forma,  os  respondentes  quanto  às  questões  13  e  14
confirmaram que de fato, o conflito tem correlação com os dados demográficos apresentados. 

Com isso, embasando o estudo, Knapik (2012, p. 17) explica que as pessoas adquirem seus
valores durante a vida, possuem suas crenças, percepção sobre a vida e o que almejam alcançar.
Desta feita, com relação a faixa etária, apesar das idades não serem tão distantes, observa-se que
são grupos com motivações distintas entre si. Ainda, quanto à renda familiar, é possível analisar as
percepções sobre a vida e os valores trazidos consigo desde à infância reverberam nas atitudes e
comportamentos que os alunos demonstram no ambiente acadêmico.
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Ainda,  quanto  à  análise  no  que  tange  se  os  conflitos  pessoais  interferem  no  convívio
acadêmico dos alunos, tal estudo através da questão 06, onde foi questionado se as divergências
que ocorrem em salas de aula têm origem pessoal entre os discentes e os docentes. Sendo que na
amostra  pesquisada,  obtiveram-se  os  seguintes  resultados:  23,8%  (86  pessoas)  concordam
parcialmente e 25,7% (93 pessoas) discordam totalmente, já na questão 15, foi perguntado se os
assuntos particulares sejam eles positivos ou negativos interferem no convívio acadêmico, a maioria
concordou com esta questão, sendo 57,7% (209 pessoas) dos pesquisados. 

Conforme comenta Matos (2014, p. 3), um bom relacionamento interpessoal, respeito mútuo,
negociação e a busca pelo acordo amigável, são elementos essenciais para se chegar ao sucesso.
Sendo assim, vê-se na questão 06, que os acadêmicos têm opiniões equilibradas, entre concordam
e discordam, observando desta forma, que realmente existem casos em que os conflitos gerados em
sala de aula realmente tem origem pessoal, quando se trata de discente e docentes. Já na questão
15,  é  evidente  a  opinião  de  que  os  assuntos  particulares  afetam  no  convívio  acadêmico,
demonstrando assim, que os alunos não conseguem separar os assuntos particulares da sala de
aula, entre eles.

No objetivo específico cujo assunto é identificar as principais causas do conflito. Com base na
questão 05, onde se perguntou: Em uma discordância sobre assuntos políticos ou polêmicos, você
aceita  a  opinião  imposta  pelo  professor?  A  maioria  das  pessoas,  sendo  29,8% (108  pessoas)
responderam que concordam parcialmente e 22,9% (83 pessoas) discordam parcialmente com esta
pergunta. Na questão 06, foi questionado se as divergências que ocorrem em salas de aula têm
origem pessoal, obtiveram-se os resultados, 23,8% (86 pessoas) concordam parcialmente e 25,7%
(93 pessoas) discordam totalmente. Na questão 13, foi perguntado se há colisão de ideias entre os
acadêmicos com grande diferença de idade. Dos respondentes, 32,0% (116 pessoas) concordam
parcialmente com esta afirmativa. Em relação a questão 14, perguntou-se, se há colisão de ideias
entre  alunos  de  classes  sociais  diferentes.  O  resultado  ficou  em  27,9%  (101  pessoas)  que
concordam  parcialmente.  Na  questão  15,  foi  questionado  se  assuntos  particulares  sejam  eles
positivos  ou negativos  interferem no convívio  dentro  da  faculdade.  A maioria  dos respondentes
concordou, sendo 57,7% (209 pessoas). 

Como informa Barbieri (2012, p. 21), o conflito existe quando um indivíduo vê o outro como
um obstáculo, ao qual pode lhe atrapalhar na realização de seus objetivos, o que provoca inúmeras
vezes, frustração, levando a uma reação negativa contra a ameaça representada. 

Desta feita, observa-se que os principais motivos de conflitos estão relacionados com origem
pessoal,  sendo diretamente  relacionados com a classe social  e  a  idade.  Logo,  observa-se  que
pessoas possuem diferentes pensamentos e objetivos, que podem levar a divergência de opiniões, o
qual por conseguinte no estudo apresentado pode causar desentendimentos entre os acadêmicos. 

Enfim,  buscando  compreender  se  de  fato  o  objetivo  geral,  ao  qual  teve  como finalidade
mostrar  através  de  pesquisa  as  consequências  que  o  conflito  pode  gerar  positivamente  ou
negativamente  no  ambiente  acadêmico.  Assim,  hipoteticamente,  o  conflito  pode  criar  diversas
consequências, sendo negativas, através de um clima desarmonioso em sala de aula; criar ameaças
entre  os  envolvidos  ou  até  mesmo  chegar  a  violência  física;  pode  gerar  o  rompimento  de
relacionamentos indesejáveis; entre outros. 

Já no que tange as consequências positivas, observa-se que as situações de discordância,
seja  de  opiniões ou ideias,  hipoteticamente,  os  envolvidos podem de fato  chegar  a  um acordo
amigável entre as partes, objetivando a solução do assunto discutido, e, por conseguinte a resolução
do conflito,  assim, o indivíduo torna-se mais “experiente”  em resolver situações semelhantes.  O
conflito é tido como fundamental a evolução e ao desenvolvimento social, não é possível viver em
uma sociedade sem conflitos, tornando-se um elemento vital à mudança. 
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Referente à Central de Apoio ao Aluno da Instituição de Ensino sabe-se de sua finalidade, no
entanto, observam-se quem não há uma maior divulgação. Sendo que, hipoteticamente, a mesma
seria uma possibilidade de auxílio ao aluno, para que o mesmo tenha um conforto e, assim possa
compreender os conflitos negativos apresentados no ambiente acadêmico, para que desta forma se
transforme em positivo e corrobore para o seu desenvolvimento.

Portanto,  pode-se  concluir  através  da  presente  pesquisa  que,  os  conflitos  afetam  tanto
positivamente quanto negativamente os alunos no ambiente acadêmico. E hipoteticamente falando,
para se obter resultados satisfatórios, é necessário que haja o conflito, pois é através dele que se
pode trocar ideias e experiências, afim de se chegar ao resultado mais harmonioso possível.

Desta forma, pode-se compreender que de fato as pessoas com seus valores enraizados e
que, por conseguinte interferem nas realizações e assim, fará com que os conflitos façam parte do
desenvolvimento  acadêmico.  No  entanto,  pode  ser  tratado  de  forma  a  estabelecer  um
relacionamento  interpessoal  mais  abrangente  e  assim,  para  que  tais  fatos  não  sejam os  fatos
negativos  dentro  da  relação  entre  as  partes,  quais  sejam,  tanto  discentes  como  docentes  ou
somente os discentes, entre si.

4. CONCLUSÃO

O  objetivo  geral  do  artigo  foi  desenvolver  conceitos,  ideias,  pensamentos  e  teorias,
fundamentadas nas pesquisas bibliográficas, documentais e nas pesquisas de campo. A pesquisa
científica, inspirada no tema “Administração na Gestão de Conflitos Acadêmicos de uma Instituição
de  Ensino  Superior  de  Curitiba  /  PR”,  proporcionou  resultados  que  produziram  um  novo
conhecimento, além de integrá-los aos pré-existentes nos livros estudados.

Desta feita, o presente estudo enriqueceu o conceito apresentado pelo grupo, inicialmente,
visto que a visão era apenas o conflito como sendo negativo. O qual, no entanto, observou-se que o
mesmo tem um condão positivo,  sendo enriquecedor,  visto que as divergências de opiniões de
forma  positiva  agregam  valor  a  Instituição  e  principalmente  aos  acadêmicos.  Também,  para
Instituição, tal tema foi de extrema relevância, visto que o mesmo ainda não havia sido explorado.
Sendo apenas o primeiro passo para novos estudos, uma vez que as vertentes relacionadas são
diversas.

Assim, a pesquisa de campo, segundo Gil (2002, p. 45), “é basicamente desenvolvida por
meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para
captar  suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”.  A  observação do fenômeno
estudado relatou tendências, atitudes e opiniões dos acadêmicos, que contribuíram para a formação
dos resultados, relatados a seguir.

Conforme o questionário,  respondido pelos alunos selecionados aleatoriamente,  os dados
demográficos, interferem nas questões conflitantes que somam ou subtraem no comportamento e
reação  de  cada  aluno,  dentro  da  faculdade.  Nas  respostas  de  sentido  pessoal  ou  nos
relacionamentos de colegas e professores, também impactam na “Gestão de Conflitos”. Porém, há
um consenso tanto no relacionamento aluno e aluno, e aluno e professor. Ambos evitam choques de
interesse pessoal, descontrole emocional, ofensas agressivas, desrespeito ao docente, desrespeito
ao discente.

Interessante ressaltar que as divergências têm relação com à origem, idade, classe social e
assuntos  políticos  e  polêmicos  tratados  em  sala  de  aula,  e  principalmente  com  os  assuntos
particulares  e  pessoais  que  interferem  profundamente  nas  relações  acadêmicas,  seja  com  o
professor ou com os alunos. Parafraseando o autor Barbieri (2012, p. 21) escreve “o conflito existe
quando  um  indivíduo  vê  o  outro  como  obstáculo”.  As  pessoas  diferentes,  com  diferentes
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pensamentos e objetivos, discordâncias de opiniões, cultura e aprendizados distintos, são território
para sedimentar motivação para os conflitos.  Conforme o estudo de campo, os conflitos afetam
positivamente  ou  negativamente  os  alunos  no  ambiente  acadêmico,  porém,  para  resultados
satisfatórios e maturação profissional, é necessário existir o “conflito”, cenário de comutar ideias e
experiências, para produzir resultados satisfatórios. Cada uma dessas tarefas e dimensões exige
habilidades, instrumentos e requisitos que a “comunicação” permite aprofundar a prática na teoria de
equilibrar o acordo entre as partes que discordam sobre determinada matéria, seja ela pessoal ou
profissional.
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