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Sou professor 

Como iniciar esta palestra: 

1. Resgatando a construção histórica da 
profissão docente ( Em algum lugar do 
passado) 

2. Projetando e apresentando 
perspectivas de futuro. 

3. Nenhuma das alternativas anteriores. 



PÓS MODERNIDADE 

• Globalização 

• Consumo 

• Ruptura de fronteiras 

• Imediatismo 

• Flexibilidade 

• Individualismo 

• Ampla liberdade individual 



PÓS MODERNIDADE 

• BUSCA DA FELICIDADE 

• Curto prazo X longo prazo 

• Lazer 

• Tudo com o mínimo de esforço 

e o máximo de prazer. 

• Felicidade individual  



Conflito 

• O conflito emerge em toda 

situação social em que se 

compartilham espaços, 

atividades, normas e sistemas 

de poder e a escola  obrigatória 

é um deles. 
(SOUZA e SILVA, 2006) 



GALVÃO, 2004, p. 15 

• O conflito é necessário à vida, é 

inerente e construtivo, tanto da 

vida psíquica como da vida social. 

Sua ausência indica apatia, 

submissão e no limite, a morte.  



GALVÃO, 2004, p. 15 

• Violentos podem ser os meios de 

resolução ou os atos que tentam 

expressar um conflito que não 

pode ser formulado, explicitado. 

Uma sociedade sem conflitos é 

uma sociedade totalitária 



SCHILLING, 2010, p. 16 

• Como construir um lugar de 

autoridade de forma a mediar os 

conflitos? No cotidiano das escolas 

parece que ocorre exatamente o 

contrário, a autoridade que poderia 

ser delegada aos educadores tem 

sido terceirizada e amplificada  



MARQUES e SILVA, 

2016, p. 171 

• Atualmente criminalizam-se condutas 

que antes eram indiferentes à grande 

lei, chama-se a polícia, o judiciário, o 

Ministério Público; sendo que antes 

essas condutas eram tratadas pela 

mediação da autoridade escolar. O 

conceito de autoridade escolar 

parece estar em cheque  



MOSCOVICI, 2003, p. 

145 

• As diferenças individuais podem 

ser consideradas intrinsecamente 

desejáveis e valiosas, ressaltando 

que as mais leves e até as mais 

profundas situações de conflito 

são componentes inevitáveis da 

vida grupal  



MOSCOVICI, 2003, p. 

145 

• “O conflito em si não é patológico, 

nem destrutivo. Pode ter 

consequências funcionais e 

disfuncionais, a depender de sua 

intensidade, estágio de evolução, 

contexto e a forma como é tratado”  



DUBRIN, 2003, p. 177 

• O conflito funcional ocorre quando 

os interesses da organização são 

atendidos como resultado da 

disputa ou desacordo.  



DUBRIN, 2003, p. 177 

• O conflito disfuncional acontece 

quando a disputa ou desacordo 

prejudicam a organização. 



DUBRIN, 2003, p. 177 

• O conflito pode desperdiçar o 

tempo e a energia, desviando-os do 

caminho para alcançar metas 

importantes. Não é incomum para 

duas pessoas em conflito perderem 

tempo trocando mensagens por 

email provando que o outro está 

errado em uma disputa específica  



DUBRIN, 2003, p. 179 

• Conflito tipo C, foca diferenças 

reais, relacionadas a questões. A 

letra C é relativa à palavra 

“cognitiva” indicando que o conflito 

refere-se a questões concretas e 

tangíveis, que podem ser 

resolvidas de modo mais 

intelectual do que emocional  



DUBRIN, 2003, p. 179 

• O conflito tipo A foca questões de 

orientação pessoal, individual. A 

letra A é relativa à “afetivo”, 

indicando que o conflito refere-se a 

questões subjetivas que podem ser 

resolvidas de modo mais emocional 

do que intelectual. 



DUBRIN, 2003, p. 179 

• O conflito tipo A prejudica a 

eficácia do grupo, cria barreiras 

para atividades e processos 

construtivos. Esse tipo de conflito 

leva ao cinismo e à desconfiança, 

porque a raiva é dirigida aos 

indivíduos, e eles culpam uns aos 

outros pelos erros. 



LEME, 2004 

• As pessoas tendem a reagir de 

formas distintas em situações 

idênticas de conflito e identifica 

três modalidades de resolução: 

AGRESSIVA, SUBMISSA e 

ASSERTIVA. Variam e são 

influenciadas por idade, cultura e 

gênero. 



Energia no grupo 

• “Não  podemos esperar que 

alguém nos  ajude  a viver, 

precisamos fazer isso por conta 

própria”.  
 

CSIKSZENTMIHALYI, (1999) 



Conflito intrapessoal 

• Ir/ não ir 

• Fazer/ não fazer 

• Falar/ não falar 

• Comprar/ não comprar 

• Casar/ não casar 



Conflito interpessoal 

 

• Aluno X Aluno 

• Aluno X Professor 

• Professor X Professor 

• Diretor X Aluno 

• Família X Diretor 

• Inspetor X Diretor/Professor 

• Inspetor X Inspetor/ Aluno 



Conflito 

• Funciona, verdadeiramente, 

como a raiz de mudanças 

pessoais, grupais e sociais. 



Estrutura de Conflito 

1. Relacionamento X tarefa 

2. Emocional X Intelectual 

3. Cooperar  X Vencer 



Fontes e antecedentes 

1. Mudanças percebidas 
adversamente; 

2. Diferenciação entre Linha e 
staff 

3. Assédio sexual (resulta em 
desconforto ou interferência 
no trabalho) 

4. Trabalho competitivo e 
exigências de família. 



Fontes e antecedentes 

5. Temperamento 

6. Personalidade 

7. Gestores  intermediários 

8. Falta de objetividade e de 

parâmetros 

9. Problemas de comunicação 



Resolução 

• Motivação 

• Resiliência 

• Habilidades Sociais 

• Autoestima 

• Satisfação e Realização 



Habilidades sociais 

• Autoridade 

• Assertividade 

• Comunicação 

• Humor 

• Justiça 

• Felicidade 



Moscovici, 2003, p. 147 

• Os ambientes cooperativos 

promovem as melhores 

estratégias para o manejo de 

conflitos, bem como habilidades 

sociais e competências dos  

envolvidos no cenário. 



Diagnóstico 

• Natureza das diferenças 

• Fatores subjacentes 

• Estágio da evolução 



Natureza das  

diferenças  

• Aceitação ou rejeição de dados 

relevantes; 

• Objetivos 

• Divergências quanto a 

procedimentos, estratégias, 

métodos, melhor forma de 

atingir objetivos. 



Fatores 

 subjacentes 

• Informação 

• Percepção 

• Papel Social 

• Status social 



Estágio de 

Evolução 

• Cinco etapas: 

1. Antecipação; 

2. Conscientização; 

3. Discussão; 

4. Disputa aberta; 

5. Conflito aberto. 



Moscovici, 2003, p. 147 

• ANTECIPAÇÃO (primeiros 

sintomas); 

• CONSCIENTIZAÇÃO (sensação 

das dificuldades, porém não 

expressas); 

• DISCUSSÃO (ponto de vista 

declarado); 

• DISPUTA ABERTA (discussões 

tendentes a antagonismos); 



Moscovici, 2003, p. 147 

• CONFLITO ABERTO (posições 

definidas tendentes a 

radicalização).  

• O último estágio indica uma 

orientação de ganha-perde ou, 

no máximo, de acomodação por 

negociação de barganha 



• A responsabilidade maior de 

resolução de conflitos cabe ao 

líder, mas não exclusivamente. 

• Cada membro é co-responsável 



Liderança 

• AMORIM, FILIPAK, MORO e SETIN 

(2016) 

• Artigo: Liderança e gestão 

democrática na educação infantil. 

In Rev. Psicologia Argumento, 

out/dez, 34(87), 333-349. 



Como lidar 

• Evitar o conflito; 

• Reprimir o conflito 

• Aguçar as divergências 

• Transformar as diferenças em 

resolução de problemas 



Conformismo 

• Conflito e conformismo são 

dimensões interdependentes 

até certo ponto. 

• A adesão às normas comuns de 

conduta provê uma base para 

os esforços sociais 

• Corporativismo 



Resolução 

Criativa 

• Motivação para resolver o 

problema; 

• Reformulação do problema; 

•  Idéias Diversificadas; 

• Condições sociais e 

personalidade dos indivíduos. 



AUTORIDADE 

AUTORIDADE: 

É  a habilidade de levar as pessoas a 
fazerem de boa vontade o que 
você quer por causa de sua 
influência pessoal. 

 
(HUNTER, 2004, p.26) 



AUTORIDADE 

• Autoridade é tudo aquilo que faz com 
que as pessoas obedeçam ( Arendt, 
1972). 

• Podemos falar de obediência servil e 
obediência libertadora ( concordar) 

• Se a autoridade fizer uso de meios 
violentos para se impor, ela cede lugar 
ao autoritarismo 



Ética 

• SEVERINO ( 2011, p. 130) 

• A necessidade ética emerge no 
exercício da ação interpessoal; 

• Não ferir  a dignidade do outro quando 
interpelado pela minha ação 



“As emoções estão no coração do 
ensino”. Hargreaves (1998) 
 



Mediação 

• Processo não adversarial, 

confidencial e voluntário, no 

qual um terceiro imparcial 

facilita a negociação entre duas 

ou mais partes, buscando um 

acordo mutuamente aceitável. 



PRINCÍPIOS NORTEADORES 

DA GESTÃO  DA  SALA DE 

AULA 

• Estimular  a autodisciplina e a 
responsabilidade pessoal; 

• Estimular a relação professor - 
aluno positiva, implementando 
ensino atraente;  



HANNAH  ARENDT 

• “Para educar é preciso que 

se tenha um motivo, um 
projeto. Isso não é ciência, 
isso é vontade, é querer 
fazer, querer transformar.” 

(p.86) 



CONVIVÊNCIA 

• Implica o reconhecimento e 

tolerância pela diversidade, a 

capacidade das pessoas de se 

entender,  de valorarem e 

aceitarem as diferenças e os 

pontos de vista dos outros. 

• TOLERÂNCIA  e  DIÁLOGO 



CONVIVÊNCIA 

• A convivência é uma 

aprendizagem: se ensina e se 

aprende a conviver. Por isso, é 

também responsabilidade da 

escola trabalhar essas relações 

que são produzidas no espaço 

escolar entre os diversos 

integrantes da comunidade 

educativa. ( P.154) 



Um mundo para todos. 



Incivilidades 

• -Grosserias, 

• -Desordens, 

• - Ofensas verbais, 

• - “ falta de respeito”  



BALLENATO (2008) 

• RESOLUÇÃO 

 

• Utilizar o diálogo ( aproveitar 

adequadamente a comunicação, 

dar e receber informações, 

partilhar) 



BALLENATO (2008) 

• RESOLUÇÃO 

• Desenvolver a empatia – 

Capacidade de se colocar no 

lugar do outro, compreender o 

modo de pensar e sentir de 

outra pessoa, 



BALLENATO (2008) 

• RESOLUÇÃO 

• Ser Assertivo 

• Respeitar o outro sem o seus  

direitos e desejos, competência 

interpessoal. 



MOMENTOS 

Há momentos na vida em que sentimos 
tanto a falta de alguém que o que mais 
queremos é tirar esta pessoa de nossos 

sonhos e abraçá-la. 

Sonhe com aquilo que você quiser. 

Seja o que você quer ser, porque você 
possui apenas uma vida e nela só temos 

uma chance de fazer aquilo que 
queremos. 



Tenha felicidade bastante para fazê-la 
doce. 

Dificuldades para fazê-la forte. 

E esperança suficiente para fazê-la feliz. 

As pessoas mais felizes não têm as 
melhores coisas. 

Elas sabem fazer o melhor das 
oportunidades que aparecem em seus 

caminhos 



A felicidade aparece para aqueles que 
choram. 

Para aqueles que se machucam. 

Para aqueles que buscam e tentam 
sempre. 

E para aqueles que reconhecem a 
importância das pessoas que passam por 

suas vidas. 



MUITO OBRIGADO PELA 

ATENÇÃO! 

 

Prof. Dr. Cloves Amorim 

clovesamorim@hotmail.com 


