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Administração de Conflitos na Escola
O comportamento das pessoas influencia o ambiente em que convivem sejam
eles negativos ou positivos, dependendo do relacionamento existente dentre dos vários
setores da escola. O ser humano é feito do ambiente em que vive, e que é gerado por
necessidades básicas, as quais motivam ou não para exercer determinadas tarefas, sejam as
necessidades fisiológicas como alimentação, sono, atividade física, satisfação sexual, etc. ou
as necessidades psicológicas como segurança interna , participação, autoconfiança e afeição;
como ímpeto para realizar o próprio potencial, estar em contínuo autodesenvolvimento.
Os relacionamentos interpessoais dependerão das realizações e satisfações
das necessidades individuais, mas também se percebe que muitas vezes o ser
humano se comporta de forma dualista, podendo cooperar diante de uma situação
ou competir, sentindo que seus objetivos estão ameaçados por outros do grupo.
O ambiente de trabalho constitui de duas partes distintas: a física (instalações,
móveis, decoração, etc.) e a social (pessoas que o habitam). O desempenho da estrutura
física é muito importante, pois é a possibilidade de se sentir confortável, assim
sendo, resultando o bem estar no trabalho. Quando todos se relacionam num clima
de união e laços de amizade, o trabalho é mais rentável, havendo probabilidade de
maior empatia entre os colaboradores e um maior comprometimento aos resultados.
Não havendo um ambiente físico que proporcione conforto ou bem estar para os
colaboradores da empresa, estes se sentem prejudicados ou até mesmo desconfortáveis
para realizar suas funções, não alcançando de maneira ágil e correta a realização de seu
trabalho. É de suma importância antes de responsabilizarmos os outros numa situação
de conflito, analisar sua causa, observando se este provém do nosso temperamento ou de
nossa formação. É difícil conhecer a si mesmo, a tendência é muitas vezes nos convencer
de que erros provém só dos outros. É de grande importância que o ser humano conheça a
si mesmo, como também conheça as pessoas com que se relaciona no ambiente de trabalho.
A partir disso o ser humano, tem condições de ter, manter e superar as diferenças de seus
relacionamentos; buscando, dessa forma estabelecer meios de facilitar a realização do trabalho.
Para Moscovici (2003, p.47): “O relacionamento interpessoal entre o líder e os membros
do grupo é um dos fatores mais relevantes na facilitação ou obstância de um clima de confiança,
respeito que possibilite relações de harmonia e cooperação”. A comunicação é mais fácil quando
nos colocamos no lugar das outras pessoas. É necessário ouvir e responder com empatia.
A importância do trabalho em nossas vidas é clara. Ele requer, no entanto, um
conjunto de regras e conduta. Essa postura envolve direitos e deveres, onde devemos
assumir uma atitude coerente com o nosso sistema de valores e com a cultura de nosso
local de trabalho. Atitude é uma disposição interna para interpretar, sentir e reagir
face à determinados objetos, situações e pessoas; é a maneira como as pessoas reagem.
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