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RESUMO 
 

Este artigo centra-se na identificação dos motivos, posicionamentos e mecanismos 

psicológicos geradores de conflito em espaço profissional, denunciando os fomentadores e os 

impactos desorganizadores do agravamento relacional, produtivo e pessoal. Denuncia também 

perigosidades e riscos contributivos para a inoperância, desmotivação e promove a 

consciencialização de recursos alternativos para a gratificante e produtiva re-integração nos 

espaços profissionais. Ainda, debita as ofertas de várias fontes da Psicologia, bem como sugere, 

através da apresentação de um programa, o recurso formativo/informativo, contributivo para a 

conjugação gratificante da função produtiva e função relacional. 

 

Palavras-chave: Relação, produção, espaço profissional, formação, actualização 

 

 

O relacionamento inter-pessoal, em espaço profissional, é francamente melhorado se 

cumpridor dos postulados regidos pelo conhecimento da Psicologia Social e do 

Trabalho/Organizações, nas suas esferas integrativas e adaptativas do indivíduo em 

movimentação e interacção social e laboral, balizado por sistemas normativos e por processos de 

influência social que, raramente clarificados e consciencializados são regidos pelo obscurantismo 

da imperfeita conveniência, enraizadamente numa versão circunstancial.  

Os contributos da Psicologia Clínica estão centrados na oferta aos trabalhadores de meios 

terapêuticos (devendo estar incluso na Saúde Ocupacional) facilitadores de promoção de 

consciencialização das próprias representações mentais e mecanismos defensivos, que constroem 
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a matriz idiossincrática, tão punitiva para o sujeito como para o sistema profissional de 

integração. 

Como, de facto, é muito fácil e usual que modelos operativos domésticos sejam transpostos 

para o espaço profissional e, uma vez que estes são imaturos, incompetentes, inoperantes, 

corrosivos e parasitas da auto-regularização e auto-determinação do colectivo e das equipas, para 

além de promoverem e agravarem conflitos (laborais e pessoais), geram insatisfações, 

desconfortos e desprazeres. 

 Esta conflitualidade, quase invariavelmente (e até de forma não voluntária), é devolvida 

aos espaços sociais e familiares, criando conflitos de outra natureza e aumentando riscos de pró-

descompensação mental, onde a ansiedade e a depressão, a implicância e a irritabilidade, a 

intolerância e os desajustes, estão entre os primeiros sinais/sintomas que, no mínimo, são de forte 

significado de alerta. 

Salienta-se que estes pacotes de sintomas/síndromes, de índole psicológico, psicossomático 

e somático, são altamente consumidores (com desgaste e desperdício) de energia psíquica (na 

tentativa de manutenção da integridade do aparelho psíquico), conduzindo ao agravamento, ao 

empobrecimento, à diminuição dos empenhos e dos desempenhos, quando o arsenal energético e 

motivacional deveria estar canalizado para fins prazerosos, de enriquecimento, de construção, de 

desenvolvimento e de produtividade.  

A intenção centra-se na maximização da conjugação dos critérios relacionais e produtivos, 

apetrechando os destinatários de instrumentos ajustados (isentos de cariz opinativo e caseiro) 

para o exercício salutar e cabal das suas funções, no registo do respeito, da maturidade, da 

viabilidade da actualização das próprias representações mentais, qual justiceiros/as da igualdade, 

harmonia, equilíbrio, gregarismo e bem-estar. 

Intenta-se, igualmente, contrariar a hipocrisia e a falsidade, contrariar o sentimento de posse 

e de necessidades de protagonismo e de galões (galões estes tão desejados por tantos e nenhuns a 

assumirem), bem como contrariar as práticas de opinião transformadas em certezas e de vontades 

transformadas em decisões, posicionamentos usados, induzidos e valorizados por todos os que se 

criaram num útero psicológico ameaçador, castrador e persecutório. 

Segue um exemplo de programa, na função contributiva com que os Sectores de Psicologia, 

nas instituições que integram, devem colaborar, aprimorando constantemente o potencial dos 

indivíduos e grupos. 

 

PROGRAMA 

 

Teor Formativo: Psicologia nas relações institucionais - aclarar e elaborar o conflito 
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1. Psicologia e Psicopatologia das Relações de Autoridade 

 

1.1. Autoridade versus o problema da autoridade 

1.1.1. Autoridade e influência distribuída 

1.1.2. Autoridade e grupo 

1.1.3. Autoridade, poder e coacção 

1.1.4. Problema da autoridade em exercício normal 

1.1.5. Críticas à autoridade 

 

1.2. Psicopatologia da relação de autoridade 

1.2.1. Vontade de poder e desejo de dominar 

1.2.2. O autocrata e a paixão pelo poder 

1.2.3. O objectivo centrado no protagonismo 

 

1.3. Psicopatologia dos seguidores 

1.3.1. Patologia das duplas complementares (hierarquias) 

1.3.2. O culto da personalidade 

1.3.3. A submissão absoluta 

 

1.4. Liderança centrada no grupo e liderança e influência 

 

2. Mudança e Resistência à Mudança 

 

2.1. Comunicação e processamento de informação 

2.2. Processos de influência 

2.3. Modelo de campo psicológico 

2.4. Conceito de espaço vital 

2.5. Estatutos e papéis 

2.6. Pertença e referência  

 

3. Pensamento Opinativo Versus Pensamento Factual 

 

3.1. Pensamento e psicopatologia do pensamento 
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3.1.1. Transtornos do curso e da continuidade do pensamento 

3.1.2. Transtornos do conteúdo e da forma do pensamento 

 

3.2.  Pensamento e linguagem 

3.2.1. Discurso latente e discurso manifesto 

3.2.2. Conveniências discursivas 

3.2.3. Discurso circunstancial e camuflagem de intenções 

 

3.3. Pensamento e personalidade 

3.3.1. Pensamento e estrutura de personalidade psicótica 

3.3.2. Pensamento e organização de personalidade limítrofe 

3.3.3. Pensamento e estrutura de personalidade neurótica 

3.3.4. Critérios de diagnóstico: 

3.3.4.1. Mecanismos defensivos, consciência e inconsciência 

3.3.4.2. Natureza da angústia e do conflito internalizado 

3.3.4.3. Tipo de relação de objecto 

3.3.4.4. Instância dominante da organização/estrutura. 

 

 

… em prol de um renascimento … 
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