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O porquê desse tema

Fala de uma ASB: 

“eu adoro fazer atividade educativa, mas não abrem muito 

espaço pra eu fazer, sabe? Fica mais por conta da dentista 

mesmo...e dos residentes...”

1. Possível desperdício de talento nessa equipe

2. Quem tem o direito à palavra numa equipe? Alguns têm mais 

direito do que outros?

3. ...vamos começar pelo DIREITO DE EXPRESSÃO



O direito à palavra como um direito constitucional

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato

V - é livre a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado; [o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdade 
fundamentais;

...



O direito à palavra no âmbito constitucional

"Não é a Constituição perfeita, 
mas será útil, pioneira, desbravadora. 

Será luz, ainda que de lamparina,
na noite dos desgraçados” .

Ulisses Guimarães

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987

Uma noite que durou 21 anos... 



https://bemblogado.com.br/site/a-inesperada-morte-de-gustavo-bebianno-por-sidney-rezende/

1992: Desaparecimento de Ulisses Guimarães



Chico Buarque de Holanda

https://br.pinterest.com/marcelnicolau5/cartazes-de-protesto/

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/vitimas-da-ditadura-mostram-

revolta-com-pedidos-de-intervencao-militar.html

Hoje você é quem manda
Falou, tá falado
Não tem discussão
A minha gente hoje anda
Falando de lado
E olhando pro chão, viu
Você que inventou esse estado
E inventou de inventar
Toda a escuridão...

Apesar de você amanhã há de ser outro dia...

Só podemos dizer a nossa palavra em um ESTADO DEMOCRÁTICO:

Continuemos a luta pela DEMOCRACIA,  ela não nos é dada!

Como se reuniam as 
pessoas que 

participaram do 
Movimento da 

Reforma Sanitária?

Nós aprendemos que 
devemos lutar pela 

DEMOCRACIA?
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O direito à palavra em Paulo Freire

“PAULO FREIRE É UM PENSADOR

comprometido com a vida: 

não pensa idéias, pensa a existência [...]”

Prefácio de Ernani Fiori, Chile, 1967



Pensamentos que povoam a nossa mente de oprimidos e opressores

Ai como eu invejo as pessoas que entram mudas 

e saem caladas de uma reunião!

O silêncio é demonstração

de sabedoria, ou seja, de superioridade

Isso não é problema 
meu...



A importância de dizer a sua palavra

Paulo Freire

Ao dizer a minha palavra

Eu problematizo o mundo

Isso se volta para mim (ou para nós), que preciso refletir

Reflito              para agir no mundo: COMPROMISSO com a MUDANÇA

(Dá trabalho, é desafiador, não agrada todo mundo...desagrada pessoas, precisamos de apoio, pode levar muito tempo )

Ao agir no mundo              eu  EXISTO! 

(Eu vivo...mas eu existo? Viver é diferente de existir, os animais vivem...

existir implica em ser um  sujeito histórico: constrói a sua própria história e a história do mundo à sua volta

Capítulo 3 - A dialogicidade: 

essência da educação como prática de liberdade



Imagine uma reunião da sua equipe para a implantação de mudanças no 

processo de trabalho na sua unidade

Ao dizer a minha palavra (o que vejo, penso, sinto...)

Eu problematizo o processo de trabalho que praticamos na nossa unidade

“precisamos melhorar o acolhimento, talvez seja um bom ponto de partida para mudanças no nosso processo de trabalho”

Isso se volta para mim, que faço parte da Unidade! Preciso refletir...

Reflito       para agir: Por onde vamos começar? Vamos ler algum material? assistir alguns vídeos sobre isso?

COMPROMISSO com a MUDANÇA

Ao participar ações para melhorar o acolhimento            eu me torno SUJEITO da história dessa unidade, do 

SUS do meu município, etc...
É aquele que se compromete consigo 

mesmo e com o mundo, é aquele 
CAPAZ DE CRIAR...DE EXISTIR!

Eu sou sujeito? Ou assujeitado?



O MOVIMENTO DIALÉTICO DIALÉTICO DA MUDANÇA

AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO 

Conhecer – planejar – executar – avaliar 

https://www.paraviagem.com.br/museus-vaticano-o-que-ver/museus-vaticano-025/

Escada em espiral 

de Giuseppe Momo,

Vaticano

Escada em espiral 

de Giuseppe Momo,

Vaticano

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Vatican_Museums_Spiral_Staircase_2012.jpg/1024px-Vatican_Museums_Spiral_Staircase_2012.jpg



Nave 

Templo da Boa Vontade, 

Brasília DF

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/06/DSCN3830.jpg

O início:

A difícil jornada humana em busca do equilíbrio

Sentido anti-horáriov

A nova jornada

Sentido horário

O meio:

A descoberta da luz e o início de uma nova jornada

O fim: o trono de Deus

““Todo dia é dia de renovar nosso destino”



Desafios do trabalho na saúde

e do trabalho em equipe 

DIZER A SUA 
PALAVRA

ESCUTAR A 
PALAVRA DO 

OUTRO



COMPORTAMENTOS QUE FACILITAM O ESCUTAR

e a capacidade da equipe em  ESCUTAR!

(FELDMAN, 1983)

Livro: Construindo a relação de ajuda

1. FICAR CALADO – “a fala se torna fator de competição” – precisamos dar espaço para quem fala 

2. NÃO INTERROMPER – “A interrupção é um corte no contato que o outro estabeleceu consigo mesmo, 

uma perda da própria pessoa” – corte do raciocínio.... (ex: homens que interrompem violentamente a fala de 

mulheres...machismo)

3. EVITAR DISTRAÇÕES EXTERNAS – “preparar o ambiente de modo a eliminar ao máximo estímulos 

visuais e auditivos”

4. EVITAR DISTRAÇÕES INTERNAS – de ordem física (dor, sono, desconforto, etc..) ou emocional (a nossa 

voz interna compete com a voz do outro, em alguns momentos nós é que precisamos ser escutados. 

precisamos de um “esvaziamento”, não há espaço para escutar o outro...

5. SUSPENDER JULGAMENTOS – diferença de valores entre as pessoas: precisamos fazer um esforço de 

continuar escutando em vez de fazer julgamentos (implícitos ou explícitos) – “julgar é exatamente a atitude 

inversa às posturas de aceitação incondicional e de empatia.”    



e a capacidade da equipe em  ESCUTAR!

SUSPENDER JULGAMENTOS

Em grande parte são “disparados” pelos 
nossos PRECONCEITOS 

Más notícias: 1. todos temos, 
2. de forma 

consciente   ou inconsciente
Boa notícia: podemos nos melhorar... 
Como?    Cuidando da alimentação da 

nossa subjetividade

https://super.abril.com.br/wp-content/uploads/2018/02/o-que-c3a9-a-caixa-de-pandora.png

Pandora, John William Waterhouse ,1896 

Machismo...Racismo...Homofobia...Aporofobia..

Intolerância religiosa...Gordofobia...Etarismo... 

Academicismo..

COMPORTAMENTOS QUE FACILITAM O ESCUTAR

Pausa para uma metáfora

O mito de Pandora



Enrique Pichon-Rivière (1907-1977)

Psiquiatra argentino (nascido na Suíça) 

Outros fatores que influenciam a nossa capacidade de escutar

COMPORTAMENTO EM GRUPO

• Estudioso sobre a ESTRUTURA e o FUNCIONAMENTO 

dos grupos

• Criador da Teoria/Técnica de intervenção em grupos: 

“Grupos Operativos”

• Todo grupo é dinâmico:

(PEREIRA 2013)

desestruturação

reestruturação

estruturação

desestruturação

estruturação



Todas, Todos e Todes

Outros fatores que influenciam a nossa capacidade de escutar

COMPORTAMENTO EM GRUPO

GRUPO OPERATIVO: tarefa 

construção de vínculos interpessoais

papéis

explícita

implícita

(LEMOS, 2013)

de interdependência

de dependência

narcísico

Cuidado com “evitação de conflitos”

função: dizer o não dito sobre as relações interpessoais 

que estejam dificultando o cumprimento da tarefa

Porta-voz

Bode expiatório
Sabotador

e impostor

Líder de tarefa

Resistente à mudança, 

consciente ou inconsciente

“será que ele não tem razão?”

Bem aceito pelo grupo

Não é bem aceito pelo grupo



GRUPO OPERATIVO:

Precisa ser um espaço para satisfação de

necessidades individuais e coletivas 

(LEMOS, 2013)

HETEROGENEIDADE dos integrantes do grupo

HOMOGENEIDADE  no investimento da tarefa 



O direito à palavra e o resgate da alma no trabalho

dizer a nossa palavra é uma condição 

Para EXISTIR... 

GERAR MOVIMENTOS...

CRIAR...

Ânimo -
Alma

Campanha de vacinação USF Arenoso, Salvador-BA

(antes da COVID-19)

“E a palavra humana imita a palavra divina:

é criadora [...] a palavra viva é diálogo existencial” 

Isso traz 
felicidade!

Paulo Freire



PAULO FREIRE

Últimas palavras..

“A  existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 

tampouco pode nutrir-se de falsas palavras [...] 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas pela palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão.

... O diálogo é uma exigência existencial.

É preciso primeiro que os que assim se encontram negados no direito 

primordial de dizer a palavra reconquistem esse direito, proibindo que 

esse assalto desumanizante continue.”



https://brasilescola.uol.com.br/geografia/via-lactea.htm

https://odontologiacontatore.com.br/wp-content/uploads/2021/02/dna-double-helix.jpg

https://scontent.fssa15-1.fna.fbcdn.net

A circulação da palavra... O movimento da vida... A espiral da evolução



E há que se cuidar do broto

Pra que a vida nos dê flor e fruto

Milton Nascimento
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Sou autista, e agora?Conversas sobre o diagnóstico na fase 
adulta


