




 

I Seminário de combate e prevenção 
ao assédio no setor público

 

Conflitos interpessoais no trabalho: 
como lidar e prevenir impactos negativos

 



 

Roteiro

Conflitos: conceito; identificando conflitos interpessoais no trabalho;
escalonamento; fatores estressantes ou gatilhos;
Prevenção de impactos negativos com a Mediação: cuidado com
o ambiente; postura de assunção de responsabilidade pelas relações
(líder, gestor ou servidor); o uso da escuta ativa, da empatia, da
alteridade (reconhecimento e legitimidade do outro).

 

Conflitos
Conceito

 



 

Conflitos
Identificando Conflitos interpessoais no trabalho

 

Conflitos
Escalonamento do Conflito  interpessoal no trabalho

Fontes: https://odontodivas.com/2012/09/desentendimentos.html
https://atemeducacao.wordpress.com/informativo-atem/assedio-moral-no-trabalho/

 



 

Conflitos
Gatilhos

Condições
Pessoais
Institucionais
Ambientais (pandemia)

 

Conflitos
Gatilhos

Condições - Sêneca que despertam a Ira
Crença que fomos injustiçados
Condições físicas – fome, cansaço, sobrecarga de  trabalho

 



 

Conflitos
Gatilhos

“Seria possível manter a calma no mundo contemporâneo? Corrupção,
injustiças, discriminações, falta de mobilidade urbana, precariedade de
serviços públicos, conflitos sociais, enfim, como lidar com tudo isso? Em
uma sociedade que se alimenta da potencialização do desejo – força motriz
do consumo, da busca por prazer e bem-estar – configurado em uma
dinâmica tecnologicamente cada vez mais veloz, ainda somos capazes de
contemplação e tranquilidade?”

Fonte: Prefácio Leandro Chevitarse – Como manter a calma? Sêneca

 

Conflitos
Prevenção dos impactos negativos

 



 

Conflitos
Prevenção

Pessoais: como eu estou  no trabalho? 
Comunicação, postura, etc (escuta ativa, diálogo, empatia)
Assunção da  responsabilidade pelas relações  

Institucionais: 
Alteridade- Reconhecimento e valorização
Gestão que considere a subjetividade – avaliação de desempenho, gestão por 
competência, clima organizacional, gestão de qualidade, políticas de valorização do 
servidor, gestores com habilidades empáticas, etc; 

 

Conflitos
Prevenção (ou remédios contra a Ira - segundo Sêneca)

Reconhecer que  somos todos falhos (humanidade que há em 
nós e  nos outros)
Praticar a generosidade
Tempo – adiar 
Cuidar da nossa dor – vulnerabilidade (ofensa)

 



 

Conflitos
Prevenção (ou remédios contra a Ira - segundo Sêneca)

“Cuidar de nós, também é uma forma de estar atento ao que te
deixa tocado. A ofensa mesmo que dirigida a você, ela pode ser
recebida de diversas formas. Muitas vezes, deixamos nos ofender,
porque algo em nós está vulnerável. Cuidemos da nossa dor, para
que ela não seja a porta de entrada de uma ira e, possamos piorar
ainda mais a situação.”
https://www.linkedin.com/pulse/como-manter-calma-samira-iasbeck/?published=t

 

Conflitos
Prevenção

Institucionais: 
Alteridade- Reconhecimento e valorização 

 



 

Conflitos
Prevenção
“Todos nós somos precipitados e imprudentes, somos todos instáveis,
reclamões, ambiciosos – por que esconder com palavras mais gentis uma
ferida que é de todos?- somos todos maus. Por isso, tudo o que cada um de
nós encontra para criticar no outro, pode ser encontrado em seu próprio
peito. Por que você aponta a palidez de um, a magreza do outro? É uma
praga. Por isso, vamos ser mais gentis uns com os outros: somos maus,
vivemos entre os maus. Só uma coisa pode nos tornar mais tranquilos: um
pacto de gentileza mútua. ‘Ele já me ofendeu, e eu nunca o ofendi.’ Mas
talvez já tenha ofendido alguém, ou ainda vai ofender. Não pense só nesta
hora ou neste dia, considere toda a condição de seu espírito: mesmo que
não tenha feito nada de mau, você poderia fazer.” (Sêneca – Como manter a
calma?)

 

Conflitos
Prevenção

Vamos dialogar sobre os conflitos no trabalho?

 



 

 

 

 


