
Ser simpático hoje, principal-
mente no ambiente de traba-
lho, parece ser a nova máxima.
Além de competência profis-

sional e qualificação, saber se relacionar
bem é algo fundamental para avançar
na carreira. Porém, como em qualquer
outra relação humana, às vezes o "san-
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to pode não bater com o do outro". É co-
mum: sem conhecer direito a pessoa,
acabamos formando uma impressão
equivocada. Empatia, antipatia, simpa-
tia, enfim, todos esses sentimentos per-
meiam nossa vida diariamente. E co-
mo fazer para que essas impressões não
atrapalhem o ambiente de trabalho?



Primeiramente, de acordo com a
doutora em psicologia pela Universidade
de Brasília (UNB) e 1a secretária da
Sociedade Brasileira de Psicologia
Organizacional e do Trabalho (SBPOT),
Luciana Mourão, é necessário distin-
guir conceitos. Simpatia não é igual a
bom relacionamento. "A primeira tem
uma conotação em que há maior juí-
zo de valor, pressupondo uma posição
antagônica à antipatia. Já a segunda é
mais sutil: um mínimo de cordialida-
de, atenção e respeito para com o outro
são suficientes", explica.

"ASSIM QUE
OCORRAM, AS
DIFICULDADES

TÊM DE SER
ESCLARECIDAS

DE FORMA ADULTA
E PROFISSIONAL"

Segundo a especialista, a simpatia
está um nível acima da cordialidade.
"Ser simpático é ter uma atitude favorá-
vel a alguém. Ser cordial e educado não
implica necessariamente em uma atitu-
de em prol do outro, mas a ausência de
uma atitude mais ríspida ou de falta de
atenção". O antropólogo, professor e di-
retor da Anthropos Consulting, empre-
sa especializada em antropologia em-
presarial, Luiz Almeida Marins Filho,
alerta que as antipatias não podem con-
duzir a vida profissional. "Temos de ter
em mente que todos temos o direito e,
muitas vezes, o dever de trabalhar com
pessoas por quem não apresentamos
muita simpatia e vice-versa. Pessoas
que se afetam por esse sentimento per-
dem grandes chances de crescer e rea-
lizar projetos".

Na hora de driblar as antipatias, a
orientação do Prof. Marins é agir ra-
cionalmente. "Lembre que o ambiente
de trabalho é, antes de tudo, profissio-
nal. Trata-se de um ato de humildade
reconhecer as diferenças individuais
e aceitar que elas existam. Ninguém
tem obrigação de gostar de todas as
pessoas, mas temos obrigação de nos

esforçar para estabelecer uma relação
educada". Luciana destaca que antes
de estabelecer que "o santo não bateu"
é fundamental identificar o que real-
mente incomoda no comportamento
da outra pessoa. "Isso evita a formação
de pré-julgamentos e rivalidades des-
necessárias".

PERSEGUIÇÃO
E quando o "santo" é um aluno, e
não um colega? O professor de físi-
ca da Escola Estadual Antônio Souza
Martins, em Ituiutaba (MG), Nicola
Frattari Neto, já passou por esta situ-
ação. "Às vezes acontece de chegar na
sala e conhecer um aluno ou aluna
com o qual não simpatizo. Pelo com-
portamento, também já consigo iden-
tificar quem é mais agitado ou mais
lento. Mas não me fixo na antipatia
ou em algo que não goste na pessoa.
Esqueço a situação e procuro ser pro-
fissional".

O professor garante que a even-
tual aversão por um aluno nun-
ca atrapalhou na forma de dar au-
la ou de fazer uma avaliação. "Não
deixo uma coisa interferir na outra.
Tanto que, se em alguma situação de
aplicação de provas ou trabalhos eu
me aborreço, só corrijo depois que
estou tranqüilo, para não interfe-
rir". Aliás, "perseguir" um aluno,
de acordo com o antropólogo Prof.
Marins, é algo inadequado e anti-
go. "Não tem o menor cabimento.
O docente, quando bom profissio-
nal, busca com toda sua inteligência
e vontade formas de conseguir com
que o aluno aprenda".

Além de vivenciar a antipatia
por um aluno, o professor Nicola
também já enfrentou este sentimen-
to com uma classe inteira: em 12
anos de profissão, foram três vezes.
"Os alunos também não foram com
a minha cara, o sentimento de abor-
recimento foi mútuo. Quando isto
ocorre, os primeiros meses são terrí-
veis". O mais curioso, de acordo com
ele, é que, em todos os casos, o sen-
timento se reverte. "Quando chega
o final do ano, são as salas de que
mais gosto e das que me lembro com
muito carinho".

ABC CONTRA ANTIPATIA
Para manter um ambiente de traba-

lho agradável e conseguir colocar su-

as opiniões e desejos, é importante

cuidar com a maneira de falarmos.

Muitas vezes, a atitude direta não é a

melhor solução. Portanto, usar empa-

ta no vocabulário demonstra que po-

demos concordar com o outro e acei-

tar suas idéias. Veja alguns exemplos:

• Acho que compreendo o que o se-

nhor/senhora quer dizer.

• Este é um ponto importante a con-

siderar.

• Este é um pensamento perfeita-

mente natural.

• Sim, compreendo sua posição.

• Suas razões, sem dúvida, são bem

fundamentadas.

• Isto me parece que sim, mas...

• Entretanto, seu ponto de vista...

• Sem dúvida, você tem boas razões

para pensar assim.

• Muita gente tem sentido o mes-

mo...

• Posso perfeitamente entender seu

sentimento.

• Penso exatamente como você so-

bre o assunto.
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Neste tipo de situação, explica a
psicóloga Luciana, o sentimento de
não gostar está quase sempre atre-
lado a alguma experiência negati-
va já vivenciada pelo educador. "Não
há uma regra de como lidar com isso
ou um antídoto para evitar. Porém,
é importante que o educador busque
identificar as razões, quase sempre
relacionadas a interpretações subje-
tivas, para que os alunos ou a turma
não venham a ser prejudicados com
uma avaliação generalizada".

Também é importante, segundo
Luciana, seja em um caso de antipa-
tia com aluno ou colega de trabalho,
entender que as emoções são adap-
tações projetadas, ou seja, passíveis
de gerenciamento por nós mesmos.
"Ninguém deve negar seus senti-
mentos, mas também não é preciso
deixar que elas ditem todo o com-
portamento profissional. É possível
que as emoções atuem em harmo-
nia com o intelecto. Este equilíbrio
entre razão e emoção é fundamental
para uma boa convivência".

"O SENTIMENTO
DE NÃO GOSTAR

ESTÁ QUASE
SEMPRE

ATRELADO A
ALGUMA

EXPERIÊNCIA
NEGATIVA JÁ
VIVENCIADA

PELO EDUCADOR"

Os gestores também podem fa-
zer a sua parte, realizando reflexões
e mudanças que ajudem a reduzir os
sentimentos negativos entre os co-
laboradores. "Diminuir a pressão,
aceitar a diversidade, as desigualda-
des, e evitar um ambiente de inse-
gurança pode contribuir muito para
reduzir conflitos e emoções inade-
quadas no local de trabalho", enfa-
tiza Luciana Mourão.

Segundo o pedagogo com habi-
litação em administração escolar,
Luiz Carlos Moreno, estas ações são
importantes atualmente, já que os
ambientes organizacionais, cada vez
mais competitivos, favorecem o in-
dividualismo. "Isso resulta em ego-
ísmo e não compartilhamento. As
pessoas que, por alguma razão, co-
nhecem o insucesso, são rotuladas
como incompetentes e, por conseqü-
ência, descartadas".

Já os bem sucedidos, de acor-
do com Moreno, fortalecem o indi-
vidualismo nesta situação. "Eles se
tornam antipáticos e geram inveja
negativa. Com essas duas combina-
ções, o ambiente de trabalho fica in-
suportável. Por isso, os profissionais
devem ter mais simpatia uns pelos
outros, respeitando mutuamente e
se ajudando em momentos de difi-
culdade", ressalta.

ASSERTIVIDADE
Fazer uma análise sobre suas anti-
patias e simpatias, diz o antropólogo
Luiz Almeida Marins Filho, é fun-
damental para não perder o equilí-
brio necessário no trabalho. Em ca-
so de problemas de relacionamento
entre professores ou professor-alu-
no, o conflito deve ser tratado e re-
solvido com clareza dentro da es-
cola. "A pior solução é jogar isso
embaixo do tapete. Assim que ocor-
ram, as dificuldades têm de ser es-
clarecidas de forma adulta e profis-
sional", destaca.

A orientação do especialista para
driblar os impasses na escola é apli-
car a assertividade. "As pessoas pre-
cisam parar de achar que têm a obri-
gação de agradar 100% das pessoas.
Sempre haverá quem não goste de
você e isso não deve preocupar. É só
deixar claro que é possível conviver
profissionalmente e tudo se explica.
Não tenha a ilusão de ser popular ou
queridinho, e sim respeitado".

O Prof. Marins explica que é pre-
ciso ficar alerta à chamada "mania
de perseguição". Achar que, em todo
momento, as pessoas não gostam de
você ou lhe acham antipáticas pode
indicar dificuldades em relacionar-

BANDEIRA BRANCA
Alguns mecanismos podem ser uti-

lizados para ajudar na conquista ou

aproximação com um colega de tra-

balho ou aluno. Confira:

Elogio — Cumprimente a pessoa

por alguma coisa que ela se orgulhe.

Um trabalho, estudo, filhos. Porém,

o galanteio deve ser verdadeiro!

Favores — Faça gentilezas além

da obrigação quando possível.

Exemplo: Peça se o colega aceita

que você devolva um livro ou mate-

rial caso passe perto do local.

Identificação -- Interesses co-

muns, tanto de natureza social

quanto profissional, contribuem pa-

ra a aproximação. Se seu colega ou

aluno cita ou autor, livro ou filme

que você aprecia, por exemplo, di-

ga que você também gosta e troque

informações sobre o assunto.

Testemunha - Utilize palavras

para afirmar a aprovação dada por

outras pessoas ao trabalho ou pro-

jeto de um colega ou aluno. Acima

de tudo, tenha capacidade de se co-

locar no lugar do outro, perceber o

que as pessoas estão sentindo, ou-

vir o próximo e respeitar as dife-

renças.
Fonte: Portai IGF Carreira. Site: www.igf.com.br.

se não apenas no trabalho, mas na
vida pessoal. "Se você se sente injus-
tiçado sempre, não suporta críticas e
precisa de elogios a todo o momen-
to, algo está errado e em desequilí-
brio. Nestes casos, o melhor é procu-
rar ajuda profissional". M

Text Box
RUPP, Isadora. O Santo não bateu. Profissão Mestre, Curitiba, ano 10, n. 113, p. 20-22, fev. 2009.




