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Apresentação
 Promover uma cultura de paz para um ambiente de trabalho 
saudável implica rever nossas ideias, atitudes e ações nas relações de 
trabalho. É por meio de uma reflexão sobre processos estruturais, coletivos 
e individuais que podemos criar as condições para resolver conflitos, 
promovendo um ambiente saudável no trabalho.
 Para promover essa reflexão, apresentamos aqui um conjunto 
de histórias fictícias que ilustram as situações mais frequentemente 
associadas a conflitos no nosso ambiente de trabalho. Cada história tem 
diferentes alternativas para a resolução pacífica do conflito apresentado e 
algumas reflexões sobre temas relacionados. As alternativas de resolução 
e as reflexões visam a nos motivar a repensar valores, comportamentos 
e estilos de vida que promovam a construção coletiva da cultura de paz e 
não violência no nosso ambiente de trabalho. A pergunta aberta ao final 
das histórias é nosso convite para que você registre sua reflexão pessoal e 
a compartilhe, enviando sua contribuição para o seguinte e-mail: <cas@
saude.gov.br>.
Nosso principal objetivo é ampliar os recursos individuais e coletivos 
para minimizar conflitos, de modo a promover a convivência respeitosa e 
construtiva no ambiente de trabalho. No entanto, nem sempre é possível 
evitar a violência ou coibi-la sem a formalização de uma reclamação 
ou denúncia. A devida responsabilização de agressores é também um 
importante recurso para a promoção de uma cultura de paz. Assim, 
concluímos esta publicação com os recursos institucionais disponíveis 
para a apresentação de reclamações e a formalização de denúncias no 
Ministério da Saúde (MS).
Conclamamos todos para que se comprometam a criar um novo ambiente de 
trabalho, baseado na tolerância, no respeito, na solidariedade e na paz.

Boa leitura!
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Cultura de Paz e 

Promoção 
da Saúde

A Organização das Nações Unidas (ONU) define a cultura de paz como 
um conjunto de valores e atitudes, tradições, comportamentos e estilos 
de vida baseados:

• No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e na 
prática da não violência por meio da educação, do diálogo e da 
cooperação.

• No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos 
e das liberdades fundamentais.
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• No compromisso com a solução pacífica dos conflitos.

• No respeito e no fomento à igualdade de direitos e oportunidades 
de mulheres e homens.

• Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento 
e proteção do meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

• No respeito e na promoção do direito ao desenvolvimento.

• No respeito e no fomento ao direito de todas as pessoas à 
liberdade de expressão, opinião e informação.

• Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, 
tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, diversidade 
cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade 
e entre as nações; e animados por uma atmosfera nacional e 
internacional que favoreça a paz.

Promover a cultura da paz é trabalhar de forma integrada a favor da 
construção de uma sociedade pautada nos valores de justiça social, 
igualdade entre os sexos, eliminação do racismo, tolerância religiosa, 
respeito às minorias, educação universal, equilíbrio ecológico e 
liberdade política.

7
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Ao chegar ao MS, eu tinha 25 anos de idade e percebi que na unidade 
em que fui lotado o trabalhador mais jovem tinha 40 anos.

Meus colegas logo me chamaram de “menino”. Eu sorria meio sem 
graça. Essa situação continuou acontecendo durante algum tempo. 
Comecei a me sentir intimidado ao expor minhas ideias e fui mudando 
meu comportamento. Fiquei mais calado, deixei a barba crescer, 
passei a usar roupas mais sociais e até gravata, que eu detestava! Mas 
a situação continuava a me incomodar. Eu me sentia tão desestimulado 
que não tinha vontade de ir trabalhar.

Chegando ao 
Ministério da Saúde
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E você?

A situação foi se tornando insustentável para mim, de forma que:

• Conversei abertamente com os meus colegas de trabalho, expondo 
de forma respeitosa o meu incômodo.

• Criei coragem e fui conversar sobre o assunto com o meu chefe.

• Pedi ao meu chefe para ser lotado em outra unidade e ele me 
encaminhou à área de Gestão de Pessoas.

• Continuaram me chamando de “menino”, mas eu compreendi que 
essa era a maneira do grupo de me acolher.

Você agiria de outra forma? Como? Encaminhe sua resposta para o 

e-mail: <cas@saude.gov.br>.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Reflexões:

• O diálogo é uma boa ferramenta para resolver conflitos.

• A chefia da unidade deve ser uma referência para orientar as 

equipes na solução de conflitos. 

• Quando todas as outras possibilidades se findam, a movimentação 

pode ser uma alternativa.

• Analise a situação de forma a observar a intencionalidade e avaliar 

se o comportamento do grupo não é simplesmente uma forma 

cultural de acolher e não uma forma ofensiva. 
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Em uma certa manhã, José, um colega recém-chegado, me pediu para 
indicar onde ficava o restaurante. Procurei ser gentil e solidária e o 
convidei a me acompanhar para almoçar. Enquanto aguardávamos na 
fila para nos servir, ele me disse que, durante as primeiras semanas, 
havia aprendido um pouco sobre as unidades do MS, mas não sabia 
onde elas se localizavam, pois ele conhecia apenas os lugares para onde 
foi por alguma questão de trabalho ou reunião. 

Adaptação no 

Ministério 
da Saúde
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E você?

Diante dessa informação:

• Acompanhei José até alguns setores e o apresentei às pessoas que eu já conhecia.

• Esclareci que o Ministério da Saúde é um local muito grande e que, com o tempo, 
ele conheceria todos os setores.

• Orientei José que, quando ele precisasse ir a algum setor desconhecido, buscasse 
pela intranet os ramais do setor e solicitasse orientação sobre a sua localização.

• Relacionei os nomes de cada setor e sua localização por andar em que eles se 
encontravam e enviei a lista por e-mail para José.

Você agiria de outra forma? Como? Encaminhe sua resposta para o 

e-mail: <cas@saude.gov.br>. 

_____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Reflexões:

• Receber bem o colega que está chegando pode ajudá-lo no processo 

de adaptação no trabalho.

• Um acolhimento atencioso por parte dos colegas mais experientes 

favorece uma integração tranquila.

• Na intranet você pode encontrar várias informações úteis para o seu 

cotidiano de trabalho.

• Partilhar o conhecimento que se tem é muito importante. Às vezes, 

informações simples podem ser de grande relevância para outra 

pessoa.
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Houve uma ocasião em que tive de resolver uma situação com a 
minha equipe. Eu havia assumido a chefia e Maria, uma colega recém- 
-chegada, questionou a relação entre a minha formação e a minha 
atuação na chefia. Completei meu ensino superior depois que ingressei 
no Ministério da Saúde e, portanto, meu cargo é de nível médio. Mas, 
durante a minha carreira, procurei me manter atualizado, participando 
de cursos e outros eventos de capacitação na minha área e fui convidado 
para o cargo de chefia pela minha competência.

O questionamento de Maria foi muito grosseiro e me senti ofendido. 
Respondi com um resumo de meu currículo, de modo também agressivo. 
Ao final do expediente, comentei o caso com a minha namorada e ela 
ponderou que a outra pessoa não me conhecia bem e que talvez tivesse 
assumido uma posição agressiva como defesa.

Crescendo no 
Trabalho
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E você?

Diante dessa reflexão, resolvi:

• Explicar para Maria as possibilidades de ascensão profissional no 
Ministério da Saúde.

• Conversar com Maria, desculpando-me por minha atitude grosseira. 
Encerrei a conversa ressaltando que o tratamento respeitoso e a 
colaboração sempre trazem melhoria às relações e ao trabalho. 

• Pedir que a gestão superior mediasse uma conversa entre Maria e eu. 

• Relevei a atitude de Maria e decidi observar se a citada situação 
aconteceria novamente.

Você agiria de outra forma? Como? Encaminhe sua resposta para o e-mail: 

<cas@saude.gov.br>. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Reflexões:

• Esclarecer as informações em relação às formas de ascensão 

profissional no trabalho pode evitar conflitos.

• Reconhecer suas falhas, mesmo quando ofendido, é um bom passo 

para se ter relações saudáveis. 

• Solicitar que alguém faça a intermediação da conversa é uma boa 

alternativa quando se tem algum conflito de difícil solução.

• Relevar uma atitude agressiva pode ser uma forma de prevenir o 

agravamento do conflito.
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Integração  
entre colegas

Outra situação que me chama a atenção no ambiente de trabalho é a 
dificuldade de integração entre trabalhadores que estão chegando e os 
mais antigos no setor. Durante o período de lotação, notou-se um clima 
de tensão entre os trabalhadores que já integravam as equipes. Alguns se 
sentiam ameaçados diante da possibilidade da chegada de novos colegas, 
que poderiam interferir negativamente nos trabalhos que já vinham 
sendo desenvolvidos. Os novatos, por outro lado, ao se depararem com a 
hostilidade, reagiam de forma defensiva, colaborando para que o ambiente 
ficasse ainda mais tenso.

Antônio, gestor de uma das equipes que apresentava problemas, procurou a 
área de Gestão de Pessoas com o intuito de obter uma resposta sobre como 
resolver a situação. Ana, a profissional que o atendeu, após escutá-lo com 
atenção, promoveu um momento de reflexão para que ele mesmo fosse 
capaz de traçar uma estratégia de ação. 
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E você?

Então, o gestor:

• Convidou todos os colaboradores de sua unidade para que almoçassem juntos, 
com o objetivo de se conhecerem melhor.

• Resolveu não fazer nenhuma intervenção, achando melhor esperar para ver 
como as coisas iriam se organizar naturalmente.

• Convidou um profissional para desenvolver um trabalho de integração com os 
membros da equipe, mediando os conflitos existentes.

• Na reunião de equipe, ressaltou que, independentemente do tempo no Ministério 
da Saúde, todos têm a responsabilidade e o dever de cumprir com as obrigações 
de trabalho. Dessa forma, o gestor colocou o tema em pauta para que todos se 
manifestassem. 

Você agiria de outra forma? Como? Encaminhe sua resposta para o 

e-mail: <cas@saude.gov.br>. 

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

Reflexões:

• Situações sociais permitem o conhecimento e a aproximação das 

pessoas fora dos seus papéis profissionais.

• Profissionais especializados nas relações de trabalho podem mediar 

os conflitos e facilitar a comunicação no ambiente de trabalho.

• Chefias atentas aos conflitos e que promovem o diálogo são capazes 

de manter equipes mais eficientes e coesas.

• A entrada de novos integrantes pode contribuir para o 

enriquecimento da equipe e a construção de estratégias coletivas 

para o estabelecimento de uma nova rotina de trabalho. 
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Atualmente, coordeno uma equipe que tem trabalhadores com 
diferentes vínculos com o Ministério da Saúde. Cada subgrupo faz 
questão de me lembrar constantemente suas diferenças: salarial, de 
registro de frequência, de continuidade no MS, de disponibilidade para 
projetos especiais.

Às vezes, eles usam essas diferenças para se eximir de algumas 
responsabilidades. Em certa ocasião, João se recusou a fazer uma 
atividade administrativa, dizendo que “era coisa de servidor”. 
Francisca disse que seu contrato estava prestes a acabar e que não 
queria se envolver. Antônia disse que a atividade estava abaixo de sua 
qualificação.

Diante dessa situação, decidi:

• Convocar uma reunião e deixar claro que, independentemente da 
modalidade de nosso contrato de trabalho, somos todos agentes 

Diferentes vínculos: 

um objetivo 
em comum
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E você?

públicos e visamos a um bem comum. Às vezes, uma tarefa simples, 
como tirar fotocópias, faz parte de um projeto mais amplo. 

• Entrar em contato com a Área de Gestão de Pessoas, para expor 
meu problema e pedir apoio para a sua solução.

• Agir de forma a evidenciar as qualidades individuais e incentivar 
parcerias entre a equipe.

• Solicitar uma ação de Educação Permanente para a Área de de 
Gestão de Pessoas.

Você agiria de outra forma? Como? Encaminhe sua resposta para o e-mail: 

<cas@saude.gov.br>.

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

Reflexões:

• As diferenças nos contratos podem tornar as relações mais complexas 

e podem contribuir para um trabalho de qualidade e responsável, 

sobretudo quando há trocas entre as equipes, proporcionando riqueza 

nas diferenças. 

• Lançar mão do apoio da área de gestão de pessoas pode ser uma boa 

saída quando há reclamações em relação ao desempenho de papéis e 

possíveis desvios de funções. 

• O conhecimento da equipe permite que o gestor respeite as diferenças e 

promova a integração do grupo. 

• A capacitação e a educação permanente são importantes para esclarecer 

dúvidas em relação aos processos de trabalho. 
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Convivendo
com as diferenças

muitas vezes seu aborrecimento em relação aos atos do colega. Sempre 
que abordava o assunto, Luiz pedia desculpas e dizia que os comentários 
eram sem intenção de ofender. Entretanto, depois que Márcia aceitava 
seus argumentos, não se passava muito tempo para que uma nova piada 
surgisse. Os demais colegas do setor consideravam ofensivas as piadas, 
mas, a cada nova situação, eles sorriam, estimulando de certa forma a sua 
continuidade.

Márcia trabalha na mesma sala 
que eu e é uma trabalhadora 
muito competente, comprometida 
com o trabalho e que se relaciona 
muito bem com a maioria dos 
colegas do setor, exceto com outro 
trabalhador, Luiz, que a tratava 
com hostilidade por ela ser obesa.

Apelidos, gestos e até situações 
vexatórias tornaram-se comuns 
na rotina dela. Márcia expôs 
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E você?

Após uma noite em que não conseguiu dormir, Márcia decidiu:

• Procurar o seu coordenador, para lhe contar a situação e pedir que 
ele tomasse alguma atitude em relação aos acontecidos.

• Formalizar uma reclamação no setor competente.

• Procurar a área de Gestão de Pessoas, a fim de solicitar a sua 
relotação, expondo a situação pela qual ela está passando no seu 
setor atual.

•  Buscar orientação na área de de Gestão de Pessoas sobre as ações 
que o órgão desenvolve para promover a solução de conflitos.

Você agiria de outra forma? Como? Encaminhe sua resposta para o e-mail:  

<cas@saude.gov.br>.

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Reflexões:

• O apoio e o acompanhamento da chefia são fundamentais nos casos de 

conflitos.

• A decisão de formalizar uma reclamação pode ser uma das alternativas.

• O servidor deve procurar sua chefia imediata, caso queira solicitar 

movimentação. A chefia analisará o caso, tendo em vista o interesse da 

Administração Pública. 

• A equipe da Área de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde está 

à disposição para acolher e analisar os casos de conflito no trabalho, 

intervindo para construir relações saudáveis.
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Elogios  
em excesso
 

Eu trabalhava no Ministério 
da Saúde há dois anos e 
estava bem integrada ao 
meu grupo de trabalho, mas 
ainda não havia realizado um 
trabalho que me permitisse 
real satisfação. 
Inesperadamente, recebi uma proposta para integrar uma nova equipe que 
desenvolveria um projeto de grande impacto social e aceitei a tarefa. Estava receosa 
pelo desconhecido, mas muito animada para enfrentar novos desafios. Na primeira 
reunião, fui muito bem acolhida pela equipe e, especialmente, por Paulo, meu chefe.
Ao longo do projeto, Paulo me elogiava insistentemente e se aproximava de mim 
sempre que podia. Às vezes, solicitava atividades que exigiam minha permanência 
até mais tarde, restando somente nós dois na sala. Nessas ocasiões, fazia questão de 
me acompanhar até o estacionamento e me convidava para jantar. Eu me sentia mais 
intimidada do que envaidecida pela atenção especial. Procurava me convencer de que 
aquilo não era nada demais e ia contornando a situação, pois estava muito satisfeita 
com o trabalho e temia qualquer tipo de problema que ameaçasse minha permanência 
na equipe. Passados uns seis meses, tive crises de dor de cabeça muito intensas, que 
me impediram de trabalhar. A médica que consultei diagnosticou estresse e me deu 
uma licença para repouso. Quando fui atendida para homologar essa licença médica, 
o perito me perguntou se o estresse era decorrente do trabalho. Nesse momento, 
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E você?

percebi que as investidas estavam me incomodando além dos limites. 
Quando retornei ao trabalho:
• Na primeira ocasião em que me vi a sós com meu chefe, fui bem clara ao 

dizer que me sentia desconfortável com os elogios e os convites. 
• Desabafei com uma colega mais experiente, que me ajudou a compartilhar 

o fato com o gestor da área, para que ele mediasse a situação.
• Decidi resolver o que estava acontecendo, ignorando as investidas e me 

afastando sempre que possível e, aos poucos, deixei claro que não estava 
interessada. 

• Consultei colegas sobre sua disponibilidade em testemunhar a respeito da 
situação e formalizei uma reclamação de assédio sexual.

Você agiria de outra forma? Qual? Encaminhe sua resposta para o e-mail: 

<cas@saude.gov.br>.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Reflexões:

• Muitas vezes, a violência surge de falhas na comunicação. Uma 

conversa franca e respeitosa pode resolver os conflitos de forma 

amistosa.

• Nas situações em que a comunicação direta entre as pessoas 

envolvidas em um conflito não é possível, uma alternativa é solicitar a 

mediação de pessoas de confiança dos envolvidos.

• Uma reflexão mais aprofundada sobre a situação de conflito pode 

indicar alternativas de solução que envolvam mudanças de nossas 

próprias atitudes.

• A formalização da queixa em uma situação de assédio é um 

procedimento institucional de responsabilização que exige provas 

objetivas, como documentos e/ou testemunhas.
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Qual é a 
hora de sair?

Eu admirava minha colega Adriana, porque – além de realizar um bom 
trabalho – ela estava sempre alegre e bem disposta. Nunca trabalhei 
diretamente com ela, mas observava seu comprometimento com o 
trabalho e sua energia muitas vezes servia de inspiração para mim. 

Em uma das festas de comemoração de aniversários, surpreendi- 
-me quando Adriana mencionou que se aposentaria em breve. Não 
apenas porque não aparentava uma idade para aposentadoria, mas 
especialmente porque percebia sua valiosa contribuição para nossa 
equipe. 

Eu e alguns outros colegas comentamos isso com ela e nos 
surpreendemos com sua resposta:

• Estou desiludida com minha carreira aqui. Eu tinha outras 
expectativas para este momento em termos financeiros. 

• Eu até pretendia continuar trabalhando e usufruir do abono de 
permanência, mas fui a uma palestra sobre finanças e conclui 
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E você?

que, no meu caso, é mais prudente me acostumar logo à diminuição na 
remuneração. 

• Acho que já está na hora de dar lugar aos mais jovens, que têm novas 
ideias e estão mais atualizados. Participei do Programa de Preparação 
para a Aposentadoria no ano passado e, com minha família, refleti que é 
este o melhor momento.

• Eu gostaria de permanecer, mas a função gratificada que exerço vai ser 
direcionada a outra pessoa e, sem a gratificação, não vale a pena. 

Você agiria de outra forma? Qual? Encaminhe sua resposta para o e-mail: 

<cas@saude.gov.br>.

________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Reflexões:

• O momento da aposentadoria muitas vezes desperta uma revisão da 

trajetória profissional e nos possibilita redirecionar nossos esforços 

para um novo projeto de vida.

• O abono de permanência beneficia os servidores que se mantêm 

ativos depois do período legal necessário para o afastamento, mas é 

um acréscimo de renda provisório. 

• Frequentemente, o maior impacto da aposentadoria não é na vida 

do aposentado, mas sim na vida de seus amigos e familiares e deve 

ser bem planejada.

• A aposentadoria pode ser um impulso para uma transição 

profissional e não apenas uma das modalidades de afastamento.
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Aposentadoria:
como encará-la?

 
Carlos era muito educado e se vestia de um modo muito elegante, mas 
não contribuía muito com o trabalho. Realizava tarefas bem abaixo de sua 
formação e, quando era convidado a dar uma ideia ou participar de um 
projeto, desfiava comentários que, invariavelmente, começavam com a 
expressão “no meu tempo...” e eram concluídos com lamentações. Quando 
eu e os outros colegas, alguns com o mesmo tempo de serviço que ele, 
mencionávamos alguma coisa sobre aposentadoria, ele se ofendia. 

O gestor chegou até a nos pedir que evitássemos o tema, porque Carlos 
avisara que só se aposentaria na “compulsória” e interpretava como assédio 
os comentários sobre aposentadoria. Eu entendia a posição do coordenador, 
mas realmente achava que estava na hora de Carlos se aposentar, então:

• Tentei ignorar os comentários saudosistas e evitei falar no assunto 
de aposentadoria. Às vezes, isso era muito difícil e, para aliviar, eu 
compartilhava com alguns colegas mais próximos as minhas sensações. 

• Convidei Carlos para um café e, na ocasião, falei sobre o que me 
incomodava e que não entendia o porquê de ele não se aposentar. Ele 
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E você?

me contou sobre sua vida pessoal, compreendi seus motivos e tornei- 
-me mais tolerante.

• Pensei sobre o que leva uma pessoa a se apegar tanto ao trabalho e em 
como estou tomando as minhas decisões sobre carreira. Mesmo assim, 
eu não conseguia entender a escolha de Carlos.

• Conversei com o gestor, acompanhado por outros colegas que também 
se sentiam incomodados. Ele encaminhou a situação para a área de 
Gestão de Pessoas.

Você agiria de outra forma? Qual? Encaminhe sua resposta para o 

e-mail: <cas@saude.gov.br>.

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________

Reflexões:

• O exercício da tolerância, quando é sinônimo de respeito pela 

diferença, pode contribuir para a cultura de paz e não violência. 

• A convivência apenas no ambiente de trabalho, ainda que por 

muitos anos, não nos permite conhecer profundamente nossos 

colegas e compreender suas escolhas de vida.

• O comportamento dos outros muitas vezes nos incomoda com 

mais intensidade quando evidencia um dilema que nós estamos 

vivendo sem perceber.

• Os profissionais da Área de Gestão de Pessoas estão preparados 

para orientar pessoas ou grupos de trabalho nas ações de promoção 

de um ambiente de trabalho mais saudável.
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Cultura de paz e cogestão

O Ministério da Saúde tem uma política transversal, que engloba e orienta 
os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão em saúde, a Política 
Nacional de Humanização (PNH), que emprega dispositivos e instrumentos 
para consolidar redes, vínculos e a corresponsabilização entre usuários, 
trabalhadores e gestores que promovam o direito à saúde integral.

Como parte desses dispositivos, no que se refere à prevenção da violência 
e à promoção da saúde e da cultura de paz, cabe destacar, no que tange à 
prevenção da violência no ambiente de trabalho, a importância da gestão 
participativa e da cogestão. A gestão proposta pela PNH é centrada no 
trabalho em equipe, na construção coletiva (planeja quem executa) e em 
colegiados que garantem que o poder seja de fato compartilhado, por meio 
de análises, decisões e avaliações construídas coletivamente.

Nesta perspectiva, gestores orientam-se por metas que são apresentadas 
como propostas para os colegiados. Estas devem ser analisadas, reconstruídas 
e combinadas. A cogestão é um modo de administrar que inclui o pensar 
e o fazer coletivos, para que não haja excessos por parte dos diferentes 
corporativismos e, portanto, é uma diretriz ética e política que objetiva 
motivar e educar os trabalhadores.

Assim, a cogestão é um dispositivo fundamental para promover a saúde 
e a cultura de paz no ambiente de trabalho. Os processos de trabalho, 
definidos e realizados por meio de análises, decisões e avaliações construídas 
coletivamente, geram um contexto colaborativo que previne situações de 
assédio e promove a saúde dos trabalhadores.

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS: Gestão Participativa :  
cogestão. 2. ed., rev. 4. reimpr. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.  

(Série B. Textos Básicos de Saúde).
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Como formalizar uma reclamação?

Nesta publicação, conversamos sobre formas de contribuir para que se instale uma cultura 
de paz no ambiente de trabalho, trazendo a reflexão de que, se cada pessoa fizer a sua parte 
e pensar no bem-estar coletivo, é possível ter um ambiente de trabalho saudável. Porém, não 
podemos deixar de reconhecer que o ser humano é um ser complexo, com culturas e valores 
diferentes, que podem gerar conflitos. Caso estes não sejam trabalhados, podem gerar assédio 
e/ou adoecimento. 
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGESP), empenhada em valorizar o trabalho e o 
trabalhador do Ministério da Saúde, promove estratégias com o objetivo de prevenir assédios 
e adoecimentos relativos ao trabalho. 
Se você trabalha em Brasília (DF) e está passando por conflito ou problema de relacionamento 
no trabalho, você pode procurar a Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (CAS) para 
buscar apoio e/ou formalizar a reclamação. 
Em seguida, uma equipe técnica da Coordenação de Atendimento de Pessoal (CAP) e da CAS 
analisará a reclamação e elaborará uma proposta de ação, com a validação de uma comissão da 
CGESP. Entre as ações que poderão ser propostas estão as seguintes:
• Mediação: a equipe técnica realizará encontros de mediação entre as pessoas em conflito.
• Educação permanente: as pessoas envolvidas serão encaminhadas para ações educativas.
• Grupos promovidos pela CAS: as pessoas são direcionadas para participar de grupos e 

oficinas de desenvolvimento pessoal.
• Movimentação: a movimentação será feita pela CAP, com o apoio da CAS. 
• Encaminhamento, para a Corregedoria, de relatório descritivo para a verificação de abusos 

em atividades praticadas no MS.
• Encaminhamento do trabalhador para a rede de apoio externa, a fim de receber atenção 

mais específica que esteja fora do escopo de atuação da CGESP/MS.
Se você trabalha nos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde, procure a área de Gestão de 
Pessoas da sua unidade, caso necessite de apoio.
Para o esclarecimento de dúvidas acerca deste trabalho, você pode entrar em contato pelo 
e-mail: <cas@saude.gov.br>.
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O que é o Manifesto 2000?
O “Manifesto 2000: Por Uma Cultura de Paz e Não Violência”1 foi escrito por um grupo de 
ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, com o fim de criar um senso de responsabilidade que se 
inicia em nível pessoal. Não se trata de uma moção ou petição endereçada às altas autoridades.

É responsabilidade de cada um colocar em prática os valores, as atitudes e as formas de conduta 
que inspirem uma cultura de paz. Todos podem contribuir para esse objetivo dentro de sua 
família, de seu bairro, de sua cidade, de sua região e de seu país ao promover a não violência, a 
tolerância, o diálogo, a reconciliação, a justiça e a solidariedade em atitudes cotidianas.

O Manifesto 2000 foi lançado em Paris (França), no dia 4 de março de 1999, e apresentado à 
Assembleia-Geral das Nações Unidas em sua reunião da virada do milênio em setembro do ano 
2000.

Manifesto 2000:

Reconhecendo a minha cota de responsabilidade com o futuro da humanidade, especialmente com as 
crianças de hoje e as das gerações futuras, eu me comprometo – em minha vida diária, na minha família, 
no meu trabalho, na minha comunidade, no meu país e na minha região – a:

•	 Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa, sem discriminação ou preconceito.

•	 Praticar a não violência ativa, rejeitando a violência sob todas as suas formas: física, 
sexual, psicológica, econômica e social, em particular contra os grupos mais desprovidos e 
vulneráveis, como as crianças e os adolescentes.

•	 Compartilhar o meu tempo e meus recursos materiais em um espírito de generosidade visando 
ao	fim	da	exclusão,	da	injustiça	e	da	opressão	política	e	econômica.

•	 Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, dando sempre preferência ao 
diálogo e à escuta do que ao fanatismo, à difamação e à rejeição do outro.

•	 Promover um comportamento de consumo que seja responsável e práticas de desenvolvimento 
que respeitem todas as formas de vida e preservem o equilíbrio da natureza no planeta.

•	 Contribuir para o desenvolvimento da minha comunidade, com a ampla participação da 
mulher e o respeito pelos princípios democráticos, de modo a construir novas formas de 
solidariedade.

1 Fonte: UnesCo. Manifesto 2000: por uma cultura de paz e não violência (Manifesto 2000: For a Culture of Peace and non-Violence). 
disponível em: <http://www.pucsp.br/ecopolitica/documentos/cultura_da_paz/docs/manifesto_2000_UnesCo_cultura_da_paz.pdf>. 
acesso em: 28 nov. 2014.
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