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A organização social é a vitória da civilização 
sobre a barbárie.

Ambas representam os dois lados da mesma 
moeda. 

O recalque dos instintos é condição necessária 
para a repressão da barbárie e a sublimação da 
energia recalcada (libido) é a força motriz da 
construção da civilização.



A Ética é construída a partir do recalque 

e sublimação dos instintos e representa a 

possibilidade da convivência social e ainda podemos 
acrescentar:

é no recalque que se dá a execução do 
trabalho e na sublimação a sua concepção.



Ethos – origem, morada; ética – morada do homem: 
é ético aquilo que protege o homem, que o salvaguarda da auto-

destruição e garante a convivência construtiva, que é
garantida fora do próprio homem, no conjunto de normas,

valores, costumes, crenças, princípios eleitos como matrizes 
de identidade, de referência para viabilizar a convivência, que 

chamamos de cultura.



O líder funciona como elemento regulador 

da saúde 

do grupo: o guardião da ética



A liderança e sua indispensabilidade 

A organização se estrutura de forma hierarquizada, 
ou seja, existe uma estratificação do poder coletivo 
(civilização), em detrimento do exercício pleno do 
poder individual (barbárie), que chamamos de 
liderança.



A liderança é iluminada, portanto, pelos princípios 

éticos da sociedade, que a justificam e legitimam. 

O líder é o guardião da ética, é o super-ego do grupo, 

pois é referência, modelo e exemplo na sua exposição

pessoal e profissional que implica em ter visão e 

visibilidade para aqueles que o reconhecem como

líder.



A logística do líder e dos liderados:

* desempenhar a logística do pastor, 
realizando a liderança adequada à
maturidade e segurança do grupo ;

* buscar incessantemente 
instrumentalização para o exercício seguro 

da liderança, protegendo-se do 
comportamento neurótico do narcisismo ou 

do masoquismo moral; 



* Administrar conflitos:
-Conflito: nasce do confronto e se resolve 

no confronto: a queixa é o material de 
trabalho do líder – acolher a queixa é

fundamental para a orientação de situações 
de conflito.

- Conflito silencioso: - caracteriza-se pela 
inexistência da queixa (ausência da palavra), 
manifesta-se através de sintomas portanto é

gerador de stress (pressões e tensões) e 
contribui pouco a pouco à destruição do 

grupo, condenando a relação à morte lenta 
(pulsão de vida é barulhenta/ pulsão de morte 

é silenciosa)



*construir com o grupo uma relação de confiança, 
firmando-se no pacto (função do id) e não 
simplesmente no contrato (função do ego);

*criar vinculação com as pessoas do grupo que lidera, 
apoiando o vínculo na afetividade (afetos de troca, 
reconhecimento e aceitação), evitando gerar déficits

ou créditos (afetividade negativa) na relação e 
servindo como nutridor afetivo para o grupo.



*ser um coach para cada membro do seu 
grupo, trabalhando dúvidas e incertezas 
quanto à carreira e dinâmica dentro da 

organização e auxiliando no desenvolvimento 
da competência técnica e competência 

política.



O líder é o responsável pela criação e manutenção do 

laço social: sinal de comprometimento do grupo com 

um destino comum.



A cidadania se estrutura a partir da formação do laço

social – traço de sociedade civilizada e disponível para

o compromisso com o outro que não pertence a mesma

tribo de origem.

Amar os seus é fácil. Desafiador é amar o outro, é

atendê-lo em suas necessidades, é servi-lo e assumir

com ele o risco comum.



Este é o sentido de cidadania e de servidor 
social: pautado necessariamente pela 

generosidade.

Como nos diz Hannah Arendt: o mundo é
velho e precisa sempre ser posto em ordem 
para que haja possibilidade de vida aos que 
virão. Cabe a cada um de nós “por ordem no 
mundo”. E isto é um gesto de generosidade.



O servidor público deve ser um guardião do sentido 
de cidadania.

O servidor público da saúde, um guardião da 
cidadania, e mais ainda, comprometido com a 

diminuição do sofrimento humano portanto, dever ser, 
por excelência, mais generoso.



A ética é testada quando existe a 
possibilidade de universalizar a ação 

individual: se todas as pessoas do mundo 
agissem como eu estou agindo neste 

momento, o mundo seria melhor ou pior?

É esta resposta que nos confirma como 
cidadãos éticos e generosos.



O líder no serviço público é duplamente 
responsável: pela guarda e zelo da ética e 
pela formação de trabalhadores sociais –
servidores públicos – com responsabilidade 

do exemplo de suas atitudes e pela 
prioridade das escolhas que faz.



Seu pacto não é com o Estado. 
O Estado é mero administrador do seu trabalho. 

O pacto do servidor público é com a comunidade que o 
mantém e que nele confia. 

Cabe ao líder a divulgação da importância do seu 
trabalho. O Estado contrata os gestores . A 

comunidade precisa de lideres.



É no dia a dia que escrevemos a nossa 
biografia. O nosso currículo foi escrito pelas 

condições que tivemos, pelos nossos pais e 
educadores, pela nossa origem,...pela inércia. 

A nossa biografia, nós escrevemos com as 
nossas escolhas; com o que fazemos com o 

que fizeram de nós.

E se no final, tudo isso que vivemos, não for 
uma linda história de amor...

De nada valeu.... 



Bons trabalhos!
Sejam felizes!
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