
Lidar com pessoas difíceis passa por conhecer a si próprio, diz escritora  
Mariana Bergel 
 
Para Irmtraud Tarr, "olhar além da superfície" é a chave do bom relacionamento  
 
Após entrar como estagiária em uma indústria farmacêutica, Marília Labakki, 32, viu sua 
carreira decolar e, em quatro anos, assumiu o cargo de propagandista. Não fosse pela 
dificuldade de relacionamento com uma colega, diz ela, estaria até hoje no trabalho. "Nunca 
mais arranjei um emprego de que eu gostasse tanto", diz. 
 
A profissional que contribuiu para manchar a imagem de Labakki, conforme ela conta, era 
casada com o gerente da equipe de que ambas faziam parte. A partir de uma série de 
desencontros, um clima desconfortável foi instaurado. "Ela começou a fazer fofocas para me 
prejudicar. Senti-me excluída da equipe, pois começaram a me tratar de outra maneira", 
desabafa Labakki. 
 
Segundo especialistas, situações como essas são comuns no ambiente de trabalho. Para a 
sócia da empresa Definite Soluções em Talentos Profissionais Suely Cândido, nesses casos, é 
preciso conversar sobre o assunto em particular com o colega, de forma sincera. 
"Primeiramente, o empregado deverá conversar com o chefe. Se for impossível, deverá 
recorrer ao diretor de recursos humanos, solicitando mediação do conflito ou solução imediata 
da situação, como uma transferência de área, por exemplo", orienta. 
 
A opinião do professor-adjunto do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília Aderson 
Luiz Costa Junior é consonante. "Recomendo ser o mais natural possível e evitar 
comportamentos que possam chamar a atenção." 
 
No livro "Porco-Espinho: Aprenda a Conviver com Pessoas Difíceis" (editora Melhoramentos, 
224 págs., R$ 29), a psicoterapeuta alemã Irmtraud Tarr faz uma análise bem-humorada dos 
mais diversos tipos de personalidade complicada -entre eles, "pessimistas", "narcisistas", 
"dramáticos", "desconfiados" e "agressivos"- e procura apresentar saídas para sobreviver às 
situações mais delicadas. 
 
"Não existe maneira ideal de lidar com conflitos. Nossa eficácia na forma como nos 
relacionamos com as pessoas difíceis depende imensamente de como escolhemos reagir 
perante elas. No meio das dificuldades, as oportunidades podem ser encontradas. Essa é a 
minha principal dica", aconselha a psicoterapeuta. 
 
Em entrevista por e-mail à Folha, Tarr mostra sua visão sobre como se relacionar com os 
profissionais que ela chama de "porcos-espinhos" no trabalho. 
 
Folha - Existe algo positivo em trabalhar com as pessoas que a sra. define como "porcos-
espinhos"? 
 
Irmtraud Tarr - Podemos aprender algo com todas as pessoas difíceis - no mínimo, é um bom 
caminho para nos tornarmos tolerantes. Mesmo que todos os "porcos-espinhos" sejam 
diferentes, cada um deles vivencia os mesmos medos, inseguranças e deficiências. É sempre 
positivo passar pela experiência de lidar com essas pessoas, apesar de tantos problemas que 
podem surgir no meio do caminho, pois assim aprendemos sobre nós mesmos. 
 
Folha - Como lidar, sem cair em negativismo, com pessoas que falam "não" o tempo todo e 
com aquelas que se mostram constantemente pessimistas? 
 
Tarr - O melhor caminho nessa situação é deixar que o indivíduo diga "não" e usar a 
oportunidade como recurso para esclarecer e reduzir generalizações. Aconselho analisar 
atentamente as áreas que o preocupam, confrontar seu comportamento e pedir soluções 
positivas. Se nada funcionar, deixe-o sozinho e vá embora. 
 
 



Folha - Como lidar com pessoas que aparentemente são simpáticas e gentis, mas que, quando 
não estão na sua frente, agem como se fossem seus inimigos? 
 
Tarr - É simples. Pergunte para essa pessoa: "Você quer ser solícito ou quer me magoar?" 
 
Folha - Como suportar as pessoas difíceis e provocativas? 
 
Tarr - O ideal é confrontá-las com um comportamento de reflexão. Pergunte a você mesmo: 
"Essa pessoa está realmente falando sobre mim?" Freqüentemente, os ataques não são 
pessoais, mas acontecem simplesmente porque você está no fogo cruzado, no meio da 
tempestade. 
 
Folha - O que se pode fazer para facilitar a convivência com "porcos-espinhos" no trabalho? 
 
Tarr - Eu recomendo que, se você pretende aprender sobre si ou se conhecer, observe como 
os outros reagem. Se você pretende compreender os outros, observe seu próprio coração. 
 
Folha - Não somos todos "porcos-espinhos" de alguma maneira? 
 
Tarr - A convivência com essas pessoas que chamo de "porcos-espinhos" e com suas próprias 
dificuldades de caráter está pautada num relacionamento mútuo. A arte de olhar o que está 
além da superfície e a arte de conseguir lidar com porcos-espinhos são impraticáveis uma sem 
a outra. 
 
 



 



Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 14 maio 2006, Empregos, p. 6. 
 


