
Personalidades difíceis
Como lidar? 

Gustavo Coutinho de Faria
Médico Psiquiatra

Unidade SIASS – CEFETMG



Objetivo

• Compreender a relação do adoecimento 
mental e os conflitos percebidos nas relações 
de trabalho dentro da instituição pública 
federal

• Desenvolver estratégias de enfrentamento 
para os conflitos





O Trabalho e o trabalhador

• 72% das pessoas estão insatisfeitas no 
trabalho (ISMA-BR)

• Destes, 63% apontam problemas de 
relacionamento



Determinantes das relações de trabalho

Políticas de trabalho

Cultura organizacional

Gestão de RH

Divisão do Trabalho

Burocratização

Organização do processo de trabalho

Condições de trabalho 

Saúde do trabalhador

Processos de regulação de conflitos



O conflito no ambiente de trabalho

• Visão tradicional
– todo conflito é ruim

• Visão das relações humanas
– consequência natural e inevitável em qualquer grupo, não sendo 

necessariamente ruim, podendo ter o potencial de ser uma força positiva na 
determinação do desempenho do grupo

• Visão interacionista
– algum conflito é absolutamente necessário para o desempenho eficaz de um 

grupo.
(Robbins, 2002)



Conflito e poder

• as relações de poder são a variável 
estruturante das relações de trabalho no 
interior das organizações (Ésther, 2011)



• As organizações públicas têm seu quadro de 
funcionamento regulado externamente e que 
objetivos contrários aos seus podem ser 
impostos pelas autoridades externas (Dussault, 1992)



O conflito no serviço público

• Conflito entre indivíduo e organização burocrática

• Conflitos interpessoais e entre grupos sociais

• Diferentes posições hierárquicas,

• Entre o pessoal da máquina permanente e o pessoal 
temporário, 

• Abuso do poder estatal sobre os funcionários

• Ausência de participação na decisão, entre muitos 
outros aspectos. (Nogueira, 2010)



Os tipos de conflitos

• Discussão

– Pode trazer benefícios

• Competição

– Padrões de desempenho

– Estímulo à produtividade quando é uma 
competição aberta

• Conflito propriamente dito

– Tipo mais perigoso
(Handy, 1993)



Conflitos interpessoais

• Podem acontecer por vários motivos: diferenças de 
idade, sexo, valores, crenças, por falta de recursos 
materiais, financeiros, por diferenças de papéis. 
– Hierárquicos

• colocam em jogo as relações com a autoridade existente. Ocorrem quando a 
pessoa é responsável por algum grupo, não encontrando apoio junto aos seus 
subordinados e vice-versa.

– Pessoais
• dizem respeito ao indivíduo, à sua maneira de ser, agir, falar e tomar decisões. 

(Nascimento e El Sayed, 2002)



Consequências do conflito

• Positivas: 

– coesão do grupo para encontrar soluções

• Negativas:  

– sentimentos hostis, de frustração e tensão diante 
de seus esforços e desempenho bloqueados em 
uma situação de conflito. 

(Chiavenato, 2004)



Gestão de conflitos

• Importante papel do gestor público

– [...] ser capaz de analisar interesses, compreender 
conflitos e explorar relações de poder, de tal 
forma que as situações possam ser colocadas 
dentro de medidas de controle, algumas 
competências são necessárias aos gestores para 
lidarem com tais situações. 

(Morgan, 1996)



• A capacidade emocional do gestor, assim 
como sua capacidade de administrar e gerir as 
situações de conflitos, é determinada por suas 
habilidades individuais e sua capacidade de 
influenciar os membros de sua equipe de 
trabalho. 
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Como ajudar alguém 
“problemático”?



Como ajudar alguém 
“problemático”?



Como ajudar alguém 
“problemático”?







Definindo as regras



Delimitando o problemaTodos participam

Valoriza os dois 
lados do 

problema de 
relacionamento

Reduz a 
humilhação

Forma mais 
realista e 

eficiente de 
buscar soluções



No meio do campo de batalha



Enfrentando a crítica e a cobrança 
excessiva

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7... 1000...



Prevenindo conflitos



Para refletir

PolíticaCasamento

Futebol Religião



Não sendo o problema



Não sendo o problema



Luta anti-
manicomial

Responsabilidade 
penal

Trabalho



• Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001.
• Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. visando alcançar 
sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e 
na comunidade
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