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Estilos de Conflitos
Interculturais

C omunicar-se

com

pessoas

de

diferentes

contextos

culturais pode parecer natural para as pessoas envolvidas com o
AFS seja como participantes, famílias hospedeiras, voluntários,
funcionários ou outras funções. Entretanto, em relação direta à tal
contato intercultural, também é natural que estas pessoas
encontrem falhas de comunicação baseadas em diferenças
interculturais. Falhas de comunicação e má interpretação com
pessoas dentro de nossa própria cultura pode gerar sentimentos
insuportáveis o suficiente, e quando estes problemas ocorrem com
pessoas de outra cultura, subcultura ou cocultura, podemos nos
sentir ainda mais estressados ou até mesmo com um senso de sério
conflito.
Alguns teóricos tentaram descrever que tipos de comportamento
emergem de indivíduos e grupos quando eles estão envolvidos em
conflito. Muitos concordam que não importa quão maduros e
inteligentes nós sejamos, ou quão bem desenvolvidas sejam nossas
habilidades de comunicação intercultural e interpessoal, uma
situação estressante pode nos levar a lidar com conflitos de
maneiras distintas. Numa situação estressante, geralmente toda boa
intenção e paciência que conseguimos utilizar com sucesso em
situações de baixo nível de estresse podem ser esquecidas, e às
vezes podemos descobrir que nosso comportamento pode
surpreender até nós mesmos. Por conta disso, teóricos de conflito e
especialistas
em
conflitos
interculturais
desenvolveram
levantamentos de estilos de conflito que podem nos ajudar a
compreender nossas tendências pessoais para lidar com conflitos,
as tendências que outros podem ter, e como a compreensão destes
estilos está ligada há um aumento do entendimento das diferenças
culturais.
Kenneth Thomas e Ralph Kilmann são dois
conduziram pesquisas consideráveis sobre estilos
se interessaram no que pode acontecer quando
diferentes se encontram e descobrem que elas tem

Instrumento de Thomas e
Kilmann

indivíduos que
Inventário de Hammer
de conflito. Eles
duas ou mais pessoas de culturas iguais ou
desejos e/ou expectativas diferentes.

Mitch Hammer é outro pesquisador interessado em estilos de conflito. Ele fundou diversas
organizações que focam no desenvolvimento de competências interculturais e resolução de
conflito e desenvolveu um modelo teórico e ferramenta de avaliação que é utilizada por
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mediadores, treinadores e conselheiros para solucionar problemas e resolver divergências e
conflitos culturais.
A expert Stella Ting-Toomey oferece percepções em assuntos relacionados ao trabalho de face
intercultural, estilos de comunicação de conflito e competência de conflito.

INSTRUMENTO DE MODO DE CONFLITO THOMAS-KILMANN (TKI)
O Instrumento de Modo de Conflito Thomas-Kilmann (TKI) identifica como o comportamento de
um indivíduo é impactado quando os interesses de pelo menos duas pessoas parecem ser
incompatíveis. O comportamento pessoal é descrito ao longo de duas dimensões, ou eixos:
Assertividade e Cooperatividade. Assertividade se refere ao grau pelo qual o indivíduo tenta
satisfazer seus próprios interesses, e Cooperatividade se refere ao grau pelo qual o indivíduo
mostra preocupação em satisfazer os interesses da outra parte envolvida.
Dependendo de qual alto ou baixo seja cada estilo individual em relação à escala de Assertividade
e Cooperatividade, o seu estilo de conflito é definido, de acordo com o TKI, como um dos cinco
(5) modelos seguintes.
Competindo (Competing)
- Alta Assertividade
- Baixa Cooperatividade
Concedendo (Accomodating)
- Baixa Assertividade
- Alta Cooperatividade
Evitando (Avoiding)
- Baixa Assertividade
- Baixa Cooperatividade
Colaborando (Collaborating)
- Alta Assertividade
- Alta Cooperatividade
Conciliando (Compromising)
- Assertividade Moderada

Os Cinco Modelos para Lidar com Conflito do Relatório
de Interpretação e Perfil do TKI (2010)

- Cooperatividade Moderada
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INVENTÁRIO DE ESTILOS DE CONFLITOS INTERCULTURAIS (ICS)
O Inventário de Estilos de Conflitos
Interculturais (ICS) desenvolvido por
Mitch Hammer pode ser utilizado
para inúmeras propostas e pode
contribuir com nossos esforços no
AFS uma vez que ele está
relacionado à resolução de conflitos
entre
pessoas
de
diferentes
contextos culturais e que abordam
conflitos de maneiras distintas. A
ferramenta também pode ser útil em
relação
ao
gerenciamento
do
estresse e ansiedade em conflitos
interculturais,
comunicando
apropriadamente
e
melhorando
relações com pessoas de cultura
diferente da sua e auxiliando na
Modelo de Estilos de Conflitos Interculturais de Hammer
mediação de conflito entre outras
(2003)
pessoas.
O
inventário
oferece
percepções tanto na forma pessoal de abordagem quanto nas formas normalmente preferidas por
pessoas de culturas específicas.
O modelo de Estilos de Conflitos Interculturais (ICS) mensura a abordagem pessoal à conflitos
dentro de dois contínuos diferentes; Direto/Indireto (D/I), que avalia a preferência pessoal em
escolher uma abordagem mais direta ou indireta em resposta a um conflito, e Emocionalmente
Expressivo/C ontido (E/C), que avalia o grau da forma como cada indivíduo prefere lidar com
conflitos: expressando ou contendo as emoções.
Indivíduos diferentes, mas também pessoas de diferentes culturas, abordam conflitos de formas
distintas. Ao mesmo tempo que tenta não ser abrangente, o ICS aponta algumas diferenças
culturais regionais em relação à expressão emocional e objetividade de abordagem na resolução
de conflitos. Por exemplo, os padrões culturais dos norte-americanos (EUA, Canadá) está
predominantemente dentro do Estilo de Discussão, os padrões europeus normalmente se
localizam no Estilo Discussão e/ou Relacionamento, e os padrões à conflito das américas central e
latina podem ser encontrados nos Estilos Acomodação e Relacionamento.
Padrões culturais asiáticos encontram-se principalmente em Acomodação (e.g. Japão, Camboja).
Os padrões culturais para resolução de conflitos dos países árabes do Oriente Médio encontram-se
no Estilo Dinâmico e os padrões israelenses podem ser representados pelo Estilo Relacionamento.
Padrões culturais africanos podem ser caracterizados em qualquer um dos quatro estilos. Esta
informação não tem como intenção estereotipar as culturas, mas sim estimular o pensamento e a
discussão acerca dos sistemas culturais em geral.

PERSPECTIVAS
INTERCULTURAIS

NO

GERENCIAMENTO

DE

CONFLITOS

Stella Ting-Toomey, professor de Estudos da Comunicação Humana na Universidade do Estado da
Califórnia, Fullerton, EUA, introduziu ao campo de pesquisa intercultural a teoria da negociação de
face. Como professora, ela foca especialmente na teoria de comunicação intercultural, desenho e
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treinamento de comunicação intercultural e gerenciamento de conflitos interpessoais e
interculturais. Como pesquisadora, duas das teorias que ela introduziu e refinou são: teoria de
negociação de face em conflito e a teoria de negociação de identidade cultural/étnica.

NEGOCIAÇÃO DE FACE EM CONFLITO
Você deve conhecer a expressão “manter as aparências”. A palavra aparências, como usada nesse
contexto, se refere à autoimagem que a pessoa deseja manter enquanto interage com outros ou
num ambiente internacional. A pessoa ou grupo pode vivenciar a perda das aparências quando
sente que foi tratada de uma forma que impacta negativamente na sua identidade. Se a perda das
aparências ocorre com frequência, um conflito pode surgir. Stella Ting-Toomey e seu colega
Atsuko Kurogi desenvolveram a Teoria de Negociação de Face em Conflito para compreender
abordagens à conflitos interculturais. Devido ao fato de muitas abordagens teóricas posteriores,
em relação à compreensão de conflitos terem tomado uma visão ocidental Ting-Toomey e Kurogi
deram espaço à uma perspectiva coletivista asiática em sua teoria de negociação de face.
A teoria de negociação de face em conflito é baseada em diversas hipóteses sobre o grau com o
qual a face é negociada dentro de uma cultura e quais padrões de valor existentes configuram as
preferências dos membros dessa cultura para o processo de negociação de face em situações de
conflito. O Processo de Negociação de Face em Conflito é influenciado não apenas pelo indivíduo
e a socialização cultural de duas pessoas envolvidas em um conflito, mas também pelos fatores
relacionados à relação e à situação das pessoas vivenciando o conflito.

HABILIDADES DE CONFLITOS CONSTRUTIVOS
Ting-Toomey descreve habilidades de conflitos construtivos como aquelas habilidades que tornam
possíveis o gerenciamento de conflitos de forma apropriada, efetiva e adaptativa e propõe quatro
habilidades que são particularmente úteis em relação ao trabalho do AFS.
Audição C onsciente: Uma habilidade que requer atenção especial às suposições pessoais e
culturais que são expressas numa interação conflituosa. Formas de se engajar em audição
consciente incluem paráfrase verbal e não-verbal
do significado emocional e do conteúdo da
mensagem da outra parte para verificar se as
interpretações foram corretas.
Reestruturação C onsciente: Uma habilidade
criativa e de honra mutua à face que requer a
criação de contextos alternativos para moldar o
entendimento do comportamento de conflito.
Diálogo C olaborativo: Uma troca de diálogo que
é totalmente orientada no momento presente e
construída a partir da Audição e Reestruturação
Conscientes para prática de comunicação com
diferentes recursos linguísticos ou contextuais.
Praticar audição consciente é apenas uma
Passos de Resolução de C onflito Baseados
das coisas que podemos fazer para reduzir
em C ultura: Um modelo de resolução de conflitos
conflitos interculturais.
de sete passos que guia times culturais na
identificação do contexto do problema, análise de suposições culturais e Pra
valores subjacentes de
uma pessoa em situação de conflito e promove maneiras de alcançar harmonia e compartilhar um
objetivo comum.
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CONCLUSÃO
Thomas & Kilmann, Hammer e Ting-Toomey são apenas alguns dentre muitos pesquisadores que
exploram as complexidades de conflitos interculturais. Esse assunto também é de interesse de
sociólogos, psicólogos, gestores empresariais, antropólogos e linguistas.
Adquirir conhecimento sobre estilos de conflito interculturais e pessoais pode nos ajudar a manter
uma sensibilização e consciência quando interagimos com pessoas de outras culturas. Sejamos
nós do espectro Evitando ou Concedendo, usando o estilo Dinâmico ou Discussão ou nos
identifiquemos com qualquer uma das abordagens de conflito tipicamente Orientais ou
Ocidentais, podemos praticar a audição e reestruturação conscientes nas nossas tentativas de
transformar conflitos em diálogos significativos.

Estilos de Conflito Interculturais…
ü
ü
ü
ü

variam dependendo do indivíduo e são geralmente
influenciados pela cultura.
variam em termos de franqueza e emoções expressas.
normalmente surgem quando um indivíduo sente que
sua imagem/identidade ou face foi comprometida.
Estilos de Conflito Construtivos envolvem o
desenvolvimento de habilidades para melhorar nossa
capacidade de trabalhar com conflitos através de
culturas.

Para mais
informações:
Thomas & Kilmann (1974).
Thomas-Kilmann Conflict
Mode Instrument.
Hammer (2005). The
Intercultural Conflict Style
Inventory.
Ting-Toomey (2004).
Translating conflict facenegotiation theory into
practice.
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