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RESUMO 

 

O Sistema Único de Saúde, instituído desde 1988, traz como um dos princípios basilares a 

atenção integral desenvolvida pela Estratégia Saúde da Família. O processo de trabalho em 

saúde muda de lógica ao ter como referência a saúde e não mais a doença, o cuidado com foco 

no individuo, família e na comunidade. Algumas políticas se destacam no fortalecimento 

deste novo paradigma do cuidado. Uma das políticas estruturante para esta atenção integral é 

a Política Nacional de Humanização, lançada desde 2003, que incorpora como dispositivo a 

Clínica Ampliada no âmbito da Atenção Básica. O Município de Rodolfo Fernandes, situado 

no Oeste Potiguar, aderiu ao Programa de Melhoria do Acesso e qualidade na Atenção Básica 

(PMAQ), sendo suas equipes avaliadas e monitoradas através de padrões previamente 

definidos pelo ciclo contínuo de Melhoria implantado pelo Ministério da Saúde. Um dos 

principais problemas identificados na UBS foi o relacionamento da equipe, o que dificulta a 

implementação de mudanças no ambiente de trabalho. O presente estudo é uma pesquisa 

qualitativa do tipo Pesquisa-Ação de abordagem sociopoiética que tem como objetivo avaliar 

a relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho qualificado em saúde no decorrer da 

realização do Ateliê de Autoformação humanopoiética para a equipe de saúde da Unidade 

Básica de saúde Antônio Simão no município de Rodolfo Fernandes. A partir da realização do 

ateliê humanopoiético, pode-se observar a fragilidade de alguns profissionais em relação ao 

entendimento sobre Trabalho Qualificado em saúde. Foi possível perceber, nas falas e 

cenários construídos, que a falta de integração na equipe é o principal gatilho para a 

infelicidade no trabalho. Foi identificado vazio na gestão em relação à avaliação da qualidade 

no trabalho. Na visão dos trabalhadores, os pontos avaliados pelo PMAQ são muito 

relacionados à estrutura e totalmente quantitativos. Respeitar as subjetividades dos sujeitos, 

possibilitar a tripla inclusão e viabilizar processos de formação-intervenção são dispositivos 

apontados para o processo de humanização no trabalho. Trabalhadores felizes desempenham 

melhor as suas funções. A experiência levou os profissionais a solicitarem outros Ateliês, a 

refletirem sobre a influência laboral no estado de felicidade, sobre o conceito de Trabalho 

Qualificado em Saúde e sobre o relacionamento interpessoal na equipe. 

 

Descritores: Atenção Básica. Felicidade. Melhoria de Qualidade. Humanização da 

Assistência. 
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ABSTRACT 

 

 

Unified Health System, instituted since 1988, brings as one of the basic principles the integral 

attention developed by the Family Health Strategy. The process of working in health changes 

logic when referring to health and not the disease, care focused on the individual, family and 

community. Some policies stand out in the strengthening of this new paradigm of care. One of 

the structuring policies for this comprehensive care is the National Humanization Policy, 

launched since 2003, which incorporates as a device the Expanded Clinic in the scope of 

Primary Care. The Municipality of Rodolfo Fernandes, located in the West Potiguar, adhered 

to the Program for Improving Access and Quality in Primary Care (PMAQ), and its teams 

were evaluated and monitored through standards previously defined by the continuous 

improvement cycle implemented by the Ministry of Health, of the main problems identified in 

the UBS, after application of the diagram cause and effect was the relationship of the team, 

which makes it difficult to implement changes in the work environment. Respecting subjects' 

subjectivities, enabling triple inclusion and making intervention-training processes feasible 

are devices aimed at the humanization process at work. Happy workers perform their jobs 

better. The in present study is a qualitative Research-Action research of sociopoietic approach 

that aims to evaluate the relationship of happiness of the workers with the qualified work in 

health during the accomplishment of the Atelier of Humanopoeie Self-training for the health 

team of the Basic Unit of Antônio Simão in the municipality of Rodolfo Fernandes. From the 

realization of the humanopoeie workshop it is possible to observe the fragility of some 

professionals in relation to the understanding about Qualified Work in health. It was possible 

to perceive, in the lines and constructed scenarios, that the lack of integration in the team is 

the main trigger for the unhappiness in the work. Management was identified as empty in 

relation to quality evaluation at work. In the view of the workers, the points assessed by the 

PMAQ are very related to the structure and totally quantitative. Respecting the subjectivities 

and enabling triple inclusion  and viability processes are devices pointed out to the process of 

humanization at work. A experience led the professionals to request other workshops, to 

reflect on the labor influence in the state of happiness, on the concept of Qualified Work in 

Health and on the interpersonal relationship in the team. 

 

 

Keywords: Basic Attention. Happiness Quality Improvement. Humanization of Assistance. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo próprio 

de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação Mestrado 

Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (PPGQualiSaúde/UFRN). O trabalho de Conclusão de Mestrado encontra-se 

no formato de um artigo científico que segue as normas do periódico escolhido para a sua 

submissão. Assim, as referências bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as 

normas do periódico Cadernos de Saúde Pública. 

A primeira seção Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa bem como o 

objetivo desta investigação no formato de artigo científico. A seção seguinte intitulada 

Metodologia tem como tarefa dispor dos procedimentos utilizados na pesquisa para a 

execução do trabalho.  

Na sequência, a seção Resultados apresenta os resultados relevantes encontrados 

através da realização do ateliê humanopoiético. A Discussão do artigo apresenta um diálogo 

entre os resultados do presente trabalho encontrado no serviço de saúde e a literatura 

científica sobre o assunto. E as Conclusões encerram o artigo científico destacando os 

principais resultados e apontando para a construção e realização de novos ateliês. 

Destaca-se também como integrante do trabalho o Apêndice 2.4, que é composto por 

um Relatório Técnico mais detalhado do ateliê humanopoiético e que tem como objetivo ser 

apresentado ao Serviço de Saúde como subsidio para contribuir com a melhoria da qualidade. 
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 

 

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE FELICIDADE DOS TRABALHADORES COM O 

TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE: CENÁRIOS VIVIDOS EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Greice Kelly Gurgel de Souza 

                            Ana Tânia Lopes Sampaio 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído a partir da Constituição Federal de 

1988 quando se escrevia um novo cenário na saúde pública brasileira. A lei orgânica 8.080/90 

foi aprovada para regulamentar e organizar a assistência e os serviços de saúde. Os princípios 

que norteiam a política do SUS são a integralidade, universalidade e a equidade. Neste estudo, 

destacamos a integralidade que é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema¹. 

 Com a implantação do SUS, um novo modelo de cuidado foi instituído com foco na 

saúde e não mais exclusivamente na doença. A promoção, proteção e recuperação 

constitucionalmente passam a ser classificação para as ações de atenção a serem 

desenvolvidas no SUS e a Atenção Básica, Média e Alta Complexidade se apresentam como 

níveis de Densidade Tecnológica dos Serviços¹. 

A forma de cuidar das pessoas no novo sistema instituído não mais se pauta na doença 

e sim na saúde, os profissionais que historicamente foram acostumados a olhar para a parte do 

corpo doente descontextualizado e insensível, agora teriam que aprender a olhar para a pessoa 

respeitando a sua multidimensionalidade, seu contexto de vida, seu território e sua história. O 

processo de trabalho, dessa forma, muda de cenário, neste contexto devemos considerar 

também a subjetividade do sujeito, suas emoções, sentimentos, sua singularidade, além de 

incluir-se como um dos atores fundamentais para produção do cuidado com qualidade
2. 

Considerando os níveis de densidade tecnológica definidos pelo novo modelo de 

atenção do SUS, é na Atenção Básica (AB) que está à grande maioria dos procedimentos a 

serem realizados nos indivíduos e suas famílias, pois somente na AB se define território, há 

equipe multiprofissional cadastrada e forma vínculos permanente
3. 
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Importantes políticas foram publicadas para fortalecer o SUS e para adequar o trabalho 

à nova realidade no processo do cuidar em saúde, dentre elas, destacam-se a Política Nacional 

de Atenção Básica- (PNAB)
3
, a Política Nacional de Humanização- (PNH)

2 
e a Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde/ PRO EPS-SUS 
4
.  

A PNAB
3
 define a Atenção Básica

 
como porta preferencial de entrada dos serviços de 

saúde, devendo garantir o acesso a uma atenção integral e de qualidade. Recentemente foi 

publicada a revisão da Política Nacional de Atenção Básica, trazendo pela primeira vez em 

sua concepção o termo gestão qualificada. Na atual portaria
5:1

. 

 

A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância 

em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 

qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população 

em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade 

sanitária. 

 

 

Convém ressaltar, que no Brasil, os termos “Atenção Primária a Saúde” (APS) e 

“Atenção Básica” são equivalentes
3
. Nas diretrizes e fundamentos da Atenção Básica 

encontra-se como prioridade a Estratégia Saúde da Família – (ESF) que tem como lógica o 

trabalho em equipe visando à integralidade do cuidado. O trabalho em equipe torna-se 

instrumento primordial, pois a articulação entre os profissionais dentro da equipe possibilita o 

desenvolvimento de um processo de trabalho harmonizado, resolutivo e de qualidade
5. 

Para humanizar práticas de gestão e de cuidado, bem como as práticas pedagógicas, a 

PNH propõe que se incluam os diferentes sujeitos que participam desde suas singularidades 

no planejamento, implementação e avaliação dos processos de produção de saúde e de 

formação do trabalhador de saúde
2
. A tríplice inclusão (gestores; trabalhadores; usuários) é o 

grande desafio posto, visto que, ao incluir os trabalhadores e usuários no cenário das decisões, 

distribui-se o poder, incluem-se seus afetos, seus sentimentos, suas sensações e o estado de 

felicidade
6
.  

 A maioria dos estudos, em relação ao desempenho dos trabalhadores, reporta-se às 

insatisfações, às deficiências, ou seja, reproduz o paradigma da doença, da negatividade, da 

infelicidade. Entre os motivos mais citados de insatisfação, encontra-se a falta de colaboração 

no trabalho em equipe, falta de valorização profissional por baixos salários e pela necessidade 

de qualificação das equipes e dos gestores
7,8

. 
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O Ministério da Saúde
2 

destacou, como um dos principais problemas no cotidiano dos 

serviços de saúde, a fragmentação do trabalho, aonde cada um faz sua parte sem se preocupar 

com o todo, além disso, o distanciamento do profissional dificultando a criação de vínculo e 

responsabilização pelo usuário, sobrepondo assim à responsabilidade tecnicista dos 

procedimentos/diagnósticos em detrimento das necessidades humanas do sujeito. Este talvez 

seja o maior prejuízo para o trabalho em equipe. 

O trabalho em saúde é um trabalho vivo
9
, totalmente dependente do desempenho 

humano.  Certamente a melhoria do desempenho no processo de trabalho vai depender dos 

fatores que interferem no comportamento humano, ou seja, dos gatilhos motivadores para o 

envolvimento dos trabalhadores. 

Mesmo com todas as políticas implantadas e reestruturação do modelo assistencial de 

saúde que incentivou o desenvolvimento do trabalho em equipe no SUS, os estudos mostram 

que a fragmentação ainda é uma das características do processo de trabalho, favorecendo o 

isolamento dos profissionais em seus núcleos de competências e a assistência realizada de 

maneira isolada e justaposta as ações dos outros profissionais
10

. 

 Dessa forma, a fragmentação interfere diretamente na interação dos sujeitos enquanto 

profissionais e refletindo, assim, na interação com os usuários. Diante dessa realidade, o 

trabalho em equipe deixa de ser desenvolvido, prejudicando a qualidade das ações em saúde
11

. 

 Na visão laboral, a equipe pode ser classificada em dois tipos: equipe como 

agrupamento de pessoas e equipe como aquela que consegue fazer a integração dos seus 

trabalhos. Quando se tem a equipe como agrupamento de pessoas, o fator que caracteriza é a 

fragmentação, já a equipe integrada tem como atributo a articulação das ações proporcionando 

a integralidade. As situações de trabalho em que os profissionais planejam as correlações e 

interligam as intervenções resultam em integralidade
12

. 

Faz-se necessário observar a interação entre os diversos profissionais da equipe e o 

mais importante é saber se essa interação possibilita a construção de um processo de trabalho 

que seja compartilhado entre todos
13

. 

A insatisfação e o estado de infelicidade da maioria dos trabalhadores da saúde 

parecem influenciar diretamente nas suas relações no trabalho e consequentemente na forma 

de produzir o cuidado em saúde.  

Existem poucos estudos sobre a felicidade no trabalho, durante muito tempo esta 

medida parecia imensurável, no entanto, hoje ela é um indicador da Organização das Nações 

Unidas (ONU).  Felicidade Interna Bruta (FIB) é um novo indicador criado como uma forma 
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de complementar as medidas já tradicionais, como Produto Interno Bruto (PIB), para medir o 

desenvolvimento de uma nação. Entre os quesitos que são analisados pelo FIB estão: bem 

estar humano, esgotamentos dos recursos da natureza, cuidados familiares e utilização do 

tempo de forma equilibrada
14

. 

A satisfação dos usuários que são atendidos nas Unidades de Saúde, possivelmente, 

sofre influência do nível de felicidade dos profissionais que realizam seus processos de 

trabalho no cotidiano. Estar satisfeito é estar feliz, no entanto, este estado de felicidade dos 

trabalhadores, seus relacionamentos, suas emoções, seus sentimentos, apesar de serem da 

saúde, tem sido pouco pesquisado no cotidiano do trabalho.  Há poucos estudos abordando a 

temática da felicidade no trabalho e sua relação com a qualidade, apesar do grande número de 

adoecimento dos profissionais
8
. 

 

Outro fator que parece interferir no estado de satisfação no processo de trabalho em 

saúde é a questão estrutural da Unidade Básica de Saúde (UBS). A ambientação é hoje um 

diferencial de qualidade. Não resta dúvida que o SUS já teve muitos avanços e sempre vem 

planejando alternativas para que seus princípios sejam colocados em prática, mas ainda são 

muitos os desafios e dificuldades. Destacamos, entre eles, a gestão do trabalho, fragilidade da 

rede de serviços, baixo investimento na qualificação dos servidores e pouco estímulo à gestão 

compartilhada
13

. 

Como enfermeira de uma UBS com estratégia de Saúde da Família e 

pesquisadora/mestranda do Programa de Pós Graduação em Gestão da qualidade na Saúde- 

PPG QUALISAÚDE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao realizar 

as tarefas acadêmicas no nosso ambiente de trabalho, identificamos como problemas de maior 

impacto para melhoria da qualidade no atendimento prestado pela UBS, a dificuldade de 

entrosamento da equipe de Saúde da Família, a desmotivação dos trabalhadores e  

consequentemente, a fragilidade na prestação do serviço ao usuário.   

Percebemos que, na UBS em estudo, a maioria dos profissionais trabalhava sem 

encantamento e sem motivação. A comunicação era prejudicada entre os profissionais dentro 

da unidade e isso parecia afetar direta e indiretamente a assistência prestada aos usuários. A 

equipe enfrenta desvalorização nas questões salariais, o que apesar de ser um problema à parte 

do relacionamento da equipe, ou seja, um desafio a ser enfrentado com a gestão, infelizmente 

é fator que um profissional desvalorizado não vai ter entusiasmo e satisfação no trabalho. 

Destarte, optou-se por desenvolver uma Pesquisa-Ação existencial
15

, de abordagem 

Sociopoética
16

, para avaliar a relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho 
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qualificado em saúde, no decorrer da realização do Ateliê de Autoformação humanopoiética
17 

para os profissionais da UBS. 

Para desenvolver essa pesquisa, ousamos nos aportar de alguns referenciais teóricos 

para investigar a relação da felicidade dos trabalhadores com o trabalho qualificado em saúde, 

foram eles: a teoria do Fluxo/ psicologia da felicidade
18

; os estudos de Howard Gardner, 

Csikszentmihaly e William Damon sobre o “trabalho qualificado”
19

; o estudo de Amorim
20 

sobre felicidade no trabalho; o trabalho vivo apontado por Merhy
21

; e na experiência dos 

Ateliês de formação Humana Autopoiética apresentados por Sampaio
17

 em sua tese de 

doutorado. 

O trabalho em equipe, nesta perspectiva, deve ser construído a partir de bases 

epistemológicas que considerem o ser humano em sua multidimensionalidade, em princípios 

que unam o pensar-sentir-fazer no cotidiano dos profissionais
17

.
 
 

No campo das políticas públicas, referenciamos-nos na Política Nacional de 

Humanização (PNH), mais especificamente na Clínica Ampliada como dispositivo inovador 

de um cuidado qualificado
22

. 

 

1.1 OS DIFERENTES OLHARES SOBRE O TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE  

 

O estudo sobre “Trabalho Qualificado”
19

 reuniu estudiosos mundiais no campo da 

psicologia e educação: Gardner, reconhecido por sua teoria das inteligências múltiplas; 

Csikszentmihaly autor da teoria do fluxo e da psicologia da felicidade; Damon que articulou 

essas teorias à necessidade do desenvolvimento moral. Através desse estudo, os autores 

apresentam diversos domínios profissionais, concluindo que há necessidade de capacitações 

transdisciplinares para a competência integral no desempenho das funções no trabalho
19. 

Usando os argumentos sobre trabalho qualificado apresentado pelos autores e trazendo 

para o campo da saúde, em síntese, o trabalho qualificado em saúde, seria aquele realizado 

com excelência, ética e prazer, ou seja, responsabilidade e felicidade no processo do cuidar, 

independente do grau de dificuldade
19

.  

 

Realizar um trabalho qualificado faz com que a gente se sinta bem. Poucas 

coisas na vida são tão satisfatórias como concentrar em uma tarefa difícil, 

usar todas as nossas habilidades, saber o que precisa ser feito.
19:21
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Nos estudos de Amorim
20

, a possibilidade de estar com a mente saudável, ser 

reconhecido pelo trabalho que desenvolve e gostar do que faz são manifestações que 

iluminam e colaboram com a postura laboral a ser adotada na busca da felicidade dos sujeitos. 

Para Merhy
21

, a saúde é um trabalho vivo que considera a dinamicidade da vida das 

pessoas envolvidas no cenário do trabalho, ou seja, seu estado de sofrimento ou de felicidade 

tem determinantes que precisam ser identificados. O trabalho vivo nos leva a refletir sobre a 

responsabilização dos nossos atos frente aos produtos e sobre a relação do produtor 

(trabalhador) com seu ato produtivo.  

Na concepção de Sampaio
17

, o trabalho em saúde para ser qualificado, exige mudanças 

na formação acadêmica dos futuros profissionais que vão atuar nas equipes de saúde. Seus 

estudos corroboram com a recomendação dos autores do livro “Trabalho Qualificado: quando 

a excelência e a ética se encontram
19

. Ao afirmar a necessidade de uma formação 

transdisciplinar para que os profissionais promovam a atenção integral. 

 
Articular saberes disciplinares e saberes da vida, proporcionar alegria, 

sensibilidade, criatividade e beleza na formação para o cuidado, é certamente 

uma nova forma de compreensão da dimensão formativa para o assistir, uma 

estratégia que exige um ressignificar da prática educativa docente. Esta seria 

uma aprendizagem significativa, um todo constituído de corpo, mente, 

sentimento e espírito, um sujeito respeitado na sua história, em sua dimensão 

social e cultural, na sua expressão afetiva. Uma pedagogia totalmente 

corporalizada.
17:60 

 

  A autora, respaldada pela teoria da autopoiese, apontada por de Maturana e Varela
23

 

afirma a necessidade de investimento por parte da gestão em autoformação humanopoiética  

dos trabalhadores que atuam na Rede de serviços, considerando nossa capacidade 

autocriadora, de regeneração e transmutação. Em seus estudos aponta nossa capacidade de 

mudar nossa biologia a partir dos nossos pensamentos e sentimentos
17

. 

 No tocante as políticas públicas, o olhar sobre o trabalho qualificado em saúde é 

apontado mais especificamente pelo  HumanizaSUS
2
, que se traduz na PNH com  o objetivo 

de mudar as práticas que ainda acontecem com fragilidades dentro da realidade do Sistema 

Único. Nesse contexto, busca-se melhorar as relações e as condições do trabalho em saúde.  O 

Ministério da Saúde apresenta como diretrizes da PNH
2
: 

 

Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de 

saúde: usuários, trabalhadores e gestores; Fomento da autonomia e do 

protagonismo desses sujeitos; Aumento do grau de co-responsabilidade na 

produção de saúde e de sujeitos; Estabelecimento de vínculos solidários e de 
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participação coletiva no processo de gestão; Identificação das necessidades 

sociais de saúde; Mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos 

de trabalho tendo como foco as necessidades dos cidadãos e a produção de 

saúde; Compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e 

de atendimento
2:.15

.
 

 

A humanização do SUS tem como norte o trabalho em rede com equipes 

multiprofissionais possibilitando a troca e a construção de saberes, resgatando os princípios e 

fundamentos básicos do SUS, reconhecendo os gestores, profissionais e usuários como 

sujeitos ativos capazes de transformar a realidade dos serviços que estão inseridos. 

A PNH
22 

apresenta como um dos dispositivos para mudança e melhora no processo do 

cuidar na Atenção Básica, a Clínica Ampliada. Destaca a ampliação do diálogo entre os 

profissionais, reforça a adequação dos serviços ao ambiente e à cultura local, viabilizando à 

participação dos trabalhadores nas Unidades de Saúde através de colegiados gestores e 

promovendo ações de incentivo e valorização do trabalho em equipe e da participação em 

processos de educação permanente que qualifiquem sua ação e sua inserção na rede SUS. 

A clínica ampliada sugere que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de 

ajudar ao outro, não só nos problemas fisiológicos, mas a ser um ser ativo e empoderado, 

buscando alternativas e tirando o foco do problema. Os instrumentos utilizados na clínica 

ampliada são a escuta, a criação do vínculo e afeto, construção compartilhada dos 

diagnósticos e terapêuticos, ampliação do objeto de trabalho, a transformação dos meios ou 

instrumentos de trabalho e suporte para os profissionais de saúde
22

. 

Um dos dispositivos prioritários na Clínica ampliada é a escuta qualificada
22

 que 

proporciona um acolhimento diferenciado, escutar o outro mesmo quando o que se estiver 

conversando não seja sobre o motivo principal daquela consulta, isso gera vínculo e mostra 

interesse. O mesmo acontece dentro de uma equipe, a relação interpessoal muitas vezes é 

dificultada pela falta de diálogo entre as pessoas. Ou seja, faz-se necessário a realização de 

espaços de escuta, tanto dos trabalhadores como dos usuários dos serviços.  

Na clínica ampliada, os estudos mostram que a gestão tem que propiciar suporte para o 

profissional, para que eles possam lidar com as próprias dificuldades e com os diversos tipos 

de situação. “A principal proposta é que se enfrente primeiro o ideal de “neutralidade” e “não 

envolvimento” que muitas vezes coloca um interdito para os profissionais de saúde quando o 

assunto é a própria subjetividade
22

”. 

Neste sentido, considerando o contexto do nosso estudo sobre o trabalho qualificado 

em saúde e os referenciais teóricos abordados, tornava-se cada vez mais nítida a necessidade 
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de ir além, de ouvir e possibilitar aos trabalhadores a expressão de suas ideias, sentimentos e 

emoções a respeito do tema. Números jamais expressariam o sentido e o significado do 

trabalho qualificado para aqueles trabalhadores da saúde. 

Assim, movida pelo interesse em pesquisar sobre a relação existente entre a felicidade 

e o Trabalho Qualificado em Saúde, inspiramo-nos na experiência de Sampaio
17

 que apresenta 

um método para pesquisa qualitativa associada a autoformação dos trabalhadores em saúde e 

realizamos o Ateliê de Autoformação humanopoiética
17

. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O estudo é do tipo Pesquisa-Ação existencial
15

, de abordagem sociopoética, foi 

realizado no decorrer do Ateliê de Formação Humana Autopoiética
17

, na Unidade Básica de 

Saúde Antônio Simão, que se localiza no município de Rodolfo Fernandes no Estado do Rio 

Grande do Norte (RN). Participaram do estudo os profissionais que fazem parte da Equipe de 

Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Antônio Simão, a equipe do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família – NASF que é composta por psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo e também direção e coordenação da unidade de saúde.  

A maioria dos profissionais do estudo tem de um a cinco anos de tempo de serviço no 

município. A faixa etária predominante é a de 30 a 40 anos de idade, sendo que somente 

quatro profissionais estão na faixa etária dos 20 anos. A maioria dos trabalhadores estão 

formados há mais de cinco anos, havendo só quatro profissionais com mais de 10 anos de 

formação. 

A opção metodológica não poderia ser outra, pois, como diz Thiollent
24

, a pesquisa-

ação utiliza uma sequência que não segue um padrão moldado com rigidez. Pode-se 

identificar o problema, estruturando e definindo um planejamento de ações com problemas 

prioritários, faz acompanhamento dos resultados avaliando se as ações utilizadas resolveram 

os problemas e faz uma síntese refletindo sobre os resultados obtidos. 

Visando atender ao objetivo de avaliar a relação existente entre a felicidade dos 

trabalhadores e o trabalho qualificado em saúde, seguimos os passos de um Ateliê de 

Autoformação Humanopoiética (AAH), que segundo Sampaio
17 

é
 
um espaço de encontro e 

encantos dos profissionais. O objetivo do AAH é possibilitar satisfação e alegria, 

autoconhecimento, descobertas, crescimento e empoderamento dos trabalhadores. Foram 

momentos de fluxo para buscar sintonia com o contexto vivenciado pelos profissionais da 



21 

 

Unidade e com as vibrações do campo energético que os envolve. O ambiente do Ateliê foi 

montado, com tapetes, tabuleiros Humanescente que serviram de base para montagem dos 

cenários, caixa de miniaturas de animais, pessoas e objetos em geral para uso na montagem 

dos cenários projetivos, conforme as orientações de Sampaio
17

.  

O grupo focal tradicional foi adaptado em grupo focal humanescente durante a 

realização do Ateliê de autoformação, mas especificamente no momento da Mandala 

humanopoiética 
17

. Na abordagem socipoética, esse é o momento da interação do grupo em 

relação a determinado tema através das falas, expressões, identificando comportamentos e 

possibilitando reconhecer também discrepâncias de opiniões dos envolvidos
25

. De acordo com 

Sampaio
17

, essa coleta de dados vai além do expressar verbal, são momentos vividos que se 

projetam com o corpo, com a arte, na Mandala Humanopoiética, onde os participantes fazem 

exposição do aprendizado, dos sentimentos e sensações de cada ateliê
17

.  

No tocante à abordagem, optamos pela sociopoética
26

,
 

que busca construir o 

conhecimento interativamente. As pessoas que fizeram parte da pesquisa tornaram-se ativas e 

empoderadas. Nessa abordagem, o resultado final foi produzido pelo grupo como um todo, 

considerando a importancia de captar de forma criativa e artística as impressões, percepções, 

elaborando dados que possibilitaram ricos e potentes resultados de investigação científica.  

 De acordo com Gauthier
26

, a sociopoética é uma abordagem de pesquisa que explora 

a diversidade dos grupos fazendo com que as pessoas deixem aflorar seus sentidos e 

significados. A sociopoética assume ainda que a razão não pode ser reconhecida como o 

principal critério de validade científica, possibilitando também à produção de subjetividade, 

utilizando a sensibilidade, a criatividade e a relação com o outro no decorrer das descobertas. 

Oferece ao pesquisador liberdade para a realização de uma pesquisa aberta, intuitiva, de base 

criativa sem, contudo, perder o rigor metodológico
26

. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), obedecendo à Resolução CNS nº 466/12 e suas 

complementares do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe sobre 

Diretrizes e Normas Regulamentares na Pesquisa com seres Humanos, principalmente no que 

diz respeito ao Consentimento Livre Esclarecido. Foi apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes como também esclarecimentos sobre a pesquisa 

e sobre a liberdade de escolha na participação da mesma. Foi assegurado aos participantes o 

sigilo da identidade na pesquisa, nas citações foi usada a letra T seguida de ordem numérica 

para manter a confidencialidade dos trabalhadores. 
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2.1 CENÁRIOS HUMANESCENTES COMO POSSIBILIDADE PARA AVALIAR A 

RELAÇÃO DA FELICIDADE COM O TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE  

 

A autoformação dos profissionais, na proposta de Sampaio
17

, se processa respeitando 

o cotidiano do trabalho, em momentos programáticos e sistemáticos, através dos AAH.  

Neles, são considerados os aspectos relacionados à corporeidade, complexidade e 

subjetividade humana no lidar com as emoções e sentimentos, possibilitando, assim, um 

processo de auto e mútuo conhecimento.  

 De acordo com Sampaio
17

 esta é uma:  

 
Prática integrativa multidimensional que resulta em diálogo entre cognição e 

vida, a qual envolve sentimento pensamento e ação, a partir da corporeidade 

humana. Processos auto-organizadores, auto reguladores e auto-

transformadores que envolvem a totalidade do ser, gerando a mudança do 

ser, gerando mudanças interior e exterior, as quais visam expandir as 

diferentes dimensões constitutivas do sujeito cognoscente.
17:39. 

 

 

Este processo de autoformação viabiliza autoconhecimento, maturidade, mudanças na 

vibração energética (autopoiese). O AAH se caracteriza por ser um ambiente de aprendizagem 

de revitalização, não apenas intelectual, mas também das emoções, onde prevalece o prazer e 

o aprender, além de desenvolver pensamentos sensíveis e criativos, sendo um momento de 

construção e reconstrução, questionamentos reflexões e ideias 
17.

  

Considerando todo o exposto, cientes do problema em estudo e do que queríamos 

investigar restávamos escolher o caminho a trilhar. Optou-se então por desenvolver uma 

Pesquisa-Ação existencial
15

, de abordagem Sociopoética
16

, para avaliar a relação de felicidade 

dos trabalhadores com o trabalho qualificado em saúde no decorrer da realização do Ateliê de 

Autoformação Humanopoiética
17 

para os profissionais da UBS.  

A opção metodológica se baseia na coerência epistemológica e vivencial da autora, 

tendo em vista ser esta pesquisa objeto de uma dissertação de mestrado profissional, sendo o 

cenário do trabalho também o cenário da pesquisa. Assim, ousamos por desenvolver uma 

avaliação a partir de processos de formação-intervenção em saúde
27

, disparados pela própria 

pesquisadora que também é profissional da equipe de saúde da Unidade. 
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2.2 ETAPAS METODOLÓGICAS DA ANÁLISE INTERVENCIONISTA –  

 

 Ateliês Temático de Formação Humana Autopoiética: Eu e o trabalho qualificado 

em saúde 

 

O Ateliê foi estruturado numa sala da UBS, seguindo as orientações sobre a 

organização do ambiente humanescente e sequência metodológica de Sampaio
17 pag128

 

conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

Quadro 1- Etapas metodológicas do Ateliê de Formação Humana Autopoiética. 

Acolhimento 

humanescente 

Os profissionais foram acolhidos em um ambiente de aprendizagem harmonizado que foi 

cuidadosamente organizado de acordo com a temática sempre relacionado ao trabalho 

qualificado em saúde. Cores, som, aromas e imagens foi objeto de estudo no encontro.  No 

centro da sala, uma toalha branca com o material que foi utilizado na prática projetiva 

escolhida para aquele dia. Ao chegarem à sala, os participantes participaram de uma 

atividade vivencial de relaxamento e de interação coletiva.  

Momento de 

Individuação 

Após vivenciarem o acolhimento, os participantes foram convidados a se recolherem em um 

lugar aconchegante, aonde foi conduzida uma viagem interior de reflexão sobre uma 

situação do cotidiano do trabalho de forma a promover um resgate autobiográfico 

(autoconectividade), inspirados por um fundo musical instrumental que estimulou o 

processo imaginativo. Foi lançada uma questão temática que foi trabalhada no Ateliê e a 

partir daí cada um fez sua autoreflexão histórica ou vivencial a respeito da Temática.  

Vivência 

Projetiva 

Os participantes do Ateliê foram orientados a conectar-se consigo mesmo, ainda movidos 

pela memória imaginativa da vivência e se dirigirem ao centro da sala, se apossaram dos 

materiais disponibilizados para a técnica projetiva (escolhida para aquele dia (modelagem, 

miniaturas e brinquedos) e construíram seus cenários expressando as sensações vividas no 

momento de individuação, a partir da questão reflexiva do Ateliê. Cada cenário construído 

foi a expressão individual projetada pelos participantes no fluir da criatividade, ludicidade e 

sensibilidade inspirada pela questão inicial. Os registros foram feitos nos respectivos 

arquivos existenciais daquele Ateliê,  montados para aquela vivencia.  

Mandala 

Humanopoiética 

Os cenários construídos pelos participantes foram organizados no centro da sala, em círculo, 

em cima da toalha branca de forma a estruturarem uma Mandala com as produções de cada 

um. Uma estética de si. Os participantes foram convidados a circularem ao redor da 

Mandala, contemplando os cenários construídos.  

Dissonância 

cognitiva e 

sensitiva 

Ao chegarem à frente da sua criação (cenário construído pelo participante), os profissionais 

se sentaram a frente de seus respectivos cenários e aguardaram sua vez de falar sobre seu 

cenário, socializando os sentimentos, emoções e percepções relacionadas às experiências 

vivenciais daquele dia. Foi um momento de dissonância cognitiva e afetiva.  

Vivência 

Intelectiva 

Ao final, foi feito, através da interação com o grupo-pesquisador do Ateliê, uma exposição 

dialogada sobre o tema daquele dia, utilizando as vivências projetadas como âncoras 

metodológicas do processo de aprendizagem. Uma agenda de compromissos começam a ser 

viabilizada pelo grupo para o Trabalho qualificado em saúde.  

 

Como trabalhadora e pesquisadora, vivenciei momentos prazerosos e de satisfação 

durante a realização do Ateliê (AAH) na UBS. Algo completamente novo em que todos que 

participaram referenciaram grande prazer e felicidade naquele momento. Algo completamente 
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inovador para equipe. Pode-se perceber uma junção de beleza, alegria e felicidade no 

semblante dos trabalhadores. 

 

 

Fig. 1.  Momento de construção dos cenários com miniaturas 

 

Os dados coletados dos arquivos existenciais
17

, transcrições das gravações de áudio e 

cenários produzidos com miniaturas (tabuleiro humanescente)
17

, durante o Ateliê, passaram 

por uma analise categorizada
28

, de cada um dos participantes. Também foram considerados, a 

partir da abordagem sociopoética
29

 os registros fotográficos dos cenários produzidos durante 

as vivências projetivas.  

A abordagem sociopoética trabalha com métodos ligados a criatividade, com processo 

em movimento e modificação. As ideias são discutidas, assimiladas ou rejeitadas. Os dados 

produzidos pelos participantes que são considerados co-pesquisadores na abordagem 

sociopoética passam a ser analisados por eles mesmos, pois todo conhecimento é 

compartilhado
30

. 

Assim, a análise dos dados não se prendeu apenas a conteúdos, mas também a 

imagens, movimentos e sons 
31. 
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Fig. 2. Mandala humanopoiética vivenciada no Ateliê de autoformação 

 

3 RESULTADOS 

 

A partir do material produzido no ateliê de Autoformação humanopoiético
17 

foram 

criadas três macro categorias de análise para o estudo: Percepção dos trabalhadores sobre 

Trabalho Qualificado em Saúde; Fatores que geram desmotivação no trabalho; Estratégias que 

promovem felicidade e geram prazer no trabalho.  

 

3.1 PERCEPÇÃO SOBRE TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE 

 

Durante as falas, de uma forma geral, pode-se observar uma dificuldade conceitual por 

parte de toda equipe, para eles os aspectos psico-afetivos são predominantes na percepção em 

relação ao entendimento sobre o que seria Trabalho Qualificado em Saúde.  Na maioria das 

respostas, ou expressões imagéticas, o entendimento do Trabalho Qualificado em Saúde é 

vinculado à condição harmônica das relações interpessoais e ao nível de capacitação dos 

trabalhadores.  As falas retratam bem estes aspectos:  

 

Trabalho qualificado em saúde é uma Equipe com profissionais capacitados, 

onde tem solidariedade. (T6) 
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Trabalho qualificado é um trabalho desenvolvido com amor e humildade. 

(T9)  

 

Um trabalho qualificado em saúde para mim é um trabalho feito com amor 

visando o bem estar de todos de modo que quase todos supram suas 

necessidades. (T8) 

 

Um trabalho preparado que tivéssemos mais treinamento e qualificação. (T2) 

 

Na perspectiva de Amorim
20 

realmente não é fácil elaborar uma concepção sobre algo 

que é sentido, incontável. Para ele: 

 

A dimensão da vida humana transcende algumas percepções, que tornam 

difícil, às vezes impraticáveis, sua análise apenas pelo aspecto quantitativo. 

Esse exame numérico tem sua valia. Entretanto, quando foram iniciados, no 

século anterior, estudos acerca do comportamento do homem no trabalho, 

algumas de suas reações necessitavam de análise de cunho qualitativo, já que 

analisar e interpretar emoções, sentimentos e criatividade, entre outros, 

tornava-se indevido se o mister fosse amparado somente nos números.
20:21 

 

            

Outro aspecto identificado no estudo foi a relação feita pelos trabalhadores da 

concepção de Trabalho Qualificado com trabalho Humanizado, ou seja, substituíram uma 

concepção por outra sem descrever o que entendiam sobre cada um dos conceitos. Essas 

expressões de humanescentes estiveram presentes tanto nas falas como nas imagens.  

 

É um trabalho aonde há humanização, solidariedade garantindo um trabalho 

de boa qualidade aos profissionais e usuários (T 14) 

 

 

É um trabalho com acolhimento humanizado, com equipe focada e centrada 

no usuário, é ter condições mínimas para que o profissional possa 

desenvolver seu trabalho (T12). 
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Fig. 3 Cenário que mostra o prazer de servir ao próximo, através do trabalho. 

 

De fato, a Política de humanização
2,6

 apresenta arranjos que servem de estratégias para 

qualificação da atenção e da gestão, seus dispositivos e diretrizes implicam a valorização dos 

sujeitos como usuários e também como trabalhadores. No entanto, é importante diferenciar a 

PNH como meio e o Trabalho Qualificado em Saúde como um fim.  

As condições de trabalho e a gestão também apareceram como determinantes do 

Trabalho Qualificado em Saúde;  

 
Um trabalho qualificado em saúde envolve desde a parte da infraestrutura, 

até o atendimento e a gestão. (T11)  

 

Para mim Trabalho Qualificado exige cumplicidade, avaliação de forma 

rotineira, abrir espaço para falas, avaliações de cada profissional. (T10).  

 

Foi marcante nas falas e nos cenários projetados com miniaturas, a vinculação da 

concepção de Trabalho Qualificado com o desempenho dos trabalhadores e com o nível de 

resolutividade da equipe. 

 

Trabalho qualificado é aquele em que a equipe se une num só objetivo 

oferecendo um bom serviço. (TI) 

 

Onde a equipe consiga desenvolver formas de aprimorar o acompanhamento 

dos indivíduos de forma multidisciplinar, tendo em vista que o trabalho em 

equipe é bem mais satisfatório. (T7) 
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Trabalho qualificado é aquele que traz resultados. No caso especifico, 

melhora das condições de saúde da população. (T3) 

 

Para mim trabalho qualificado em saúde é ter compromisso com os usuários 

é querer dá o melhor de si, é atender bem mesmo sem poder resolver 100% 

dos problemas, mas está presente. (T4) 

 

É um trabalho onde todos os profissionais estejam empenhados para atender 

todas as necessidades dos pacientes. (T5).  

 

Amorim, em seu livro, felicidade no trabalho 
20

, aponta estudos atuais os quais 

revelam que, embora se possa e interpretar a felicidade como um estado de bem-estar 

subjetivo, ela decorre de atitudes concretas adotadas nas relações interpessoais. Essa 

revelação vem reforçar a importância que se deve dar a gestão humana no ambiente 

organizacional.  

 
3.2 O QUE GERA DESMOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

Em relação ao que gera desmotivação, apatia e falta de envolvimento no trabalho, 

pode-se perceber claramente, nos achados do estudo, seja nas falas, seja nas projeções 

simbólicas que a maioria dos trabalhadores alega a falta de integração na equipe como 

principal fator para tornar o trabalho desmotivado e infeliz: 

 

Falta de companheirismo (T13) 

 

A falta de solidariedade de amizade, onde me sinto desvalorizada por alguns 

profissionais (T1)  

 

A falta de companheirismo e a perseguição da gestão com os funcionários 

(T15). 

 

Falta de diálogo, respeito entre os membros da equipe e a falta de união  

(T14). 

 

A equipe de saúde não ser unida (T6). 

 

O que me desmotiva é a desunião de alguns profissionais (T9). 

A falta de trabalho em equipe. Insumos ou local impróprio para trabalhar 

(T12). 

 

A falta de humanismo e união entre os profissionais (T8). 
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Fig. 4. Cenário representativo da equipe no Trabalho Qualificado em Saúde 

 

Essas falas apontam para a importância das relações interpessoais no trabalho.  A 

vivência de uma rotina que exige o trabalho em equipe, que especificamente atua no setor 

saúde, amplia o escopo de responsabilidades e necessidades no campo das subjetividades. 

Pinheiro, Barros e Mattos 
32 

afirmam em seus estudos para o fato de que o trabalho em equipe 

na saúde acontece na presença de diferentes atores, profissionais com distintas formações e 

carecem, portanto, da articulação entre os diferentes saberes e práticas, na produção do 

cuidado integral. Para isso a união é essencial. Ou seja, o processo de diálogo, cumplicidade, 

pertencimento coletivo, de fato se faz necessário para um trabalho harmonizado e qualificado 

em saúde.  

Outro fator que foi bastante citado como desmotivador no trabalho foi à falta de 

qualificação e a desvalorização profissional. 

 

A desvalorização dos profissionais por parte dos governos. (T4) 

 

A desvalorização do profissional e também a falta de recurso para obter 

melhores resultados na área. (T5) 

 

Falta de reconhecimento. (T2) 

 

Organização e falta de interesse; qualificação profissional, desunião. (T7) 
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A ética só apareceu como fator desmotivador em uma única fala. 

 
Falta de reconhecimento do trabalho por parte do gestor; antiética 

profissional e falta de amor ao próximo (T9). 

 
 

3.3 ESTRATÉGIAS QUE PROMOVEM FELICIDADE NO TRABALHO 

 

Nessa categoria, os profissionais reafirmaram nas suas falas, como estratégias que 

promovem estado de fluxo, de felicidade no trabalho
18

, os anseios são variados, mas prevalece 

a busca pelo trabalho harmonioso em equipe, colaboração e respeito mútuo, atividades que 

fortaleçam a relação Inter profissional/equipe, que promovam a melhor comunicação/escuta e 

espaços de criação e inovação.  

Reuniões de avaliação pessoal/profissional. Abrir espaço para ouvir 

demandas do profissional. Gestor se comunicar mais com a equipe de forma 

direta, ouvindo e acolhendo. (T10) 

 

Um ambiente de trabalho harmonioso é essencial para potencializar 

resultados. Como sugestão poderia criar mais momentos de interação da 

equipe tentando sair, por alguns momentos da rotina. (T3) 

 

União da equipe, planejamento compartilhado, trabalho continuado. (T7) 

 

Amorim
20 

no seu estudo diz que a felicidade no trabalho pode ser manifestada por 

múltiplas concepções e que vai depender da história pessoal de cada um, do ambiente de 

trabalho que está inserido, das características individuais, então o profissional reage à 

influência interna e externa do ambiente organizacional e deve ser compreendido por suas 

especificidades, pois os indivíduos são diferentes e precisam compartilham o mesmo espaço 

produtivo.  

No tocante ao que dar prazer no trabalho, a maioria dos trabalhadores relaciona o 

prazer à possibilidade de ajudar ao outro (usuário), a ser reconhecido pelo que faz e a 

possibilidade de ter alegria e novidade no trabalho.   

  

O que me deixa feliz é poder ajudar ao próximo (T14) 

 

Nada mais gratificante e prazeroso que saber que existem pessoas satisfeitas 

por ter conseguido algo da Saúde... Para mim é ver alguém sendo ajudado 

(T12) 

 

 Nada me dar mais prazer que o reconhecimento (T11) 

 

O que me deixa mais feliz é receber uma expressão de gratidão (T3)  
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O amor à profissão me deixa sempre feliz (T7). 

 

 

                       
Fig. 5 Cenário que mostra o amor à profissão e o prazer de ajudar ao próximo. 

 

Considerando o aporte teórico dos estudos sobre a felicidade no trabalho, confirma-se 

que o aumento da produtividade está diretamente relacionado com o estado de felicidade dos 

trabalhadores, pois facilita relacionamento, aumenta o prazer e o entusiasmo. Os hormônios 

liberados neste estado de felicidade são os hormônios do prazer. A felicidade também tem 

relação com a postura e comportamento que a gestão assume no ambiente de trabalho e o 

relacionamento com os colegas
20

. 

 

5  DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa mostram que qualidade no serviço de saúde pode ter vários 

significados e sentidos, mas para uma instituição atingir a qualidade esperada, a gestão tem 

que construir com os profissionais e usuários a idealização de qualidade que desejam atingir. 

Não resta dúvida que gestão trabalhando com coparticipação facilita o entendimento e a 

equipe passa a trabalhar num objetivo em comum
6
. 
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A qualidade não pode ser alcançada isoladamente pelos profissionais e nem tão pouco 

unicamente pela gestão. Faz-se necessário que os profissionais de uma equipe interajam e 

tenham um bom relacionamento profissional entre os componentes da própria equipe e dessa 

equipe com sua gestão. A qualidade dessas relações interfere diretamente no estado de 

felicidade ou infelicidade no trabalho.  

Percebe-se que a não efetivação do trabalho em equipe ainda se configura como 

grande problema na Atenção Básica, visto que a lógica da Estratégia Saúde da Família seria o 

trabalho articulado na equipe para que esta consiga desenvolver, na prática, um trabalho 

qualificado em saúde. A resolutividade está diretamente relacionada com o trabalho efetivo da 

equipe multiprofissional. A troca de saberes e experiências é uma prática colaborativa que 

promove entrosamento entre os profissionais e proporciona melhores serviços de saúde para 

os usuários e trabalhadores
8
.  

O relacionamento pessoal, quando não é bom dentro da equipe multiprofissional, gera 

conflitos e o não andamento do trabalho da equipe que necessita dessa inter-relação para o 

desenvolvimento de suas ações cotidianas ficam prejudicadas
2
.
 

Quando o trabalho é realizado em equipe com o mesmo objetivo e soma de esforços 

para o resultado final, aumenta-se a eficácia do atendimento e contribui-se para a satisfação 

do trabalho. A satisfação no trabalho resulta em qualidade de vida, quando não se tem essa 

satisfação pode-se interferir nas faltas ao trabalho, como também acidentes e erros colocando 

em risco a segurança dos usuários
8
. 

Os resultados desse estudo revelam que as questões apontadas pelos trabalhadores 

como fragilidades que afetam a qualidade no processo de trabalho em saúde e, portanto, o 

estado de felicidade dos trabalhadores, tem grande influência do paradigma assistencial para o 

qual os profissionais foram formados. Os desafios apontados pelos profissionais que atuam na 

atenção primária, em sua maioria, se referem a questões comportamentais da equipe ou da 

gestão. É fato que a formação em saúde, apesar dos princípios do SUS apontarem para o 

paradigma da integralidade, da interprofissionalidade, prevalece a concepção da saúde 

individual sobrepondo a saúde coletiva.   

Destarte, a dificuldade de articulação dos profissionais, pode-se em parte, atribuir 

ainda a essa formação acadêmica fragmentada, pautada numa clínica individualizada e não 

ampliada, com currículos voltados para assistência biologicista e não voltados para realidade 

do SUS
33

. 
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Por isso, é importante a reorientação da formação profissional, e o incentivo aos 

programas nacionais que muitas universidades já aderiram que busca essa integração de 

ensino, serviço e comunidade visando à formação do profissional com abordagem mais 

integral
33

. 

A valorização profissional foi outro fator bastante citado durante o ateliê e que se deve 

dar maior atenção no cotidiano dos serviços. Muitos profissionais não se acham valorizados, 

por não terem o trabalho reconhecido por parte da gestão e até mesmo por parte dos colegas. 

Também relataram a falta de qualificação profissional. 

Os autores que pesquisaram sobre o trabalho em equipe sobre o eixo da integralidade 

destacam que as transformações das práticas propostas pelo SUS exigem que o trabalho em 

equipe valorize a polifonia decorrente do efetivo exercício da multiprofissionalidade, a 

diversidade de vozes e discursos. A valorização dessas diferenças é também a valorização 

desses trabalhadores. As diferenças entre saberes e práticas devem ser harmonizadas
32

.    

Estudos já comprovaram que Profissionais valorizados e qualificados mostram mais 

satisfação no trabalho e consequentemente às atividades desenvolvidas são de mais qualidade 

2,6,33,34
. 

Os achados do estudo comprovam que o significado de felicidade no trabalho é algo 

muito subjetivo e particular, no entanto, se faz necessário ser sentido, vivenciado. A gestão 

não precisa necessariamente conhecer sobre o conceito de felicidade, porém precisa saber o 

que proporciona estados de felicidade.  Estudos apontam que é possível encontrar dentro do 

ambiente de trabalho ferramentas que se utilizadas coletivamente poderão envolver todos os 

sujeitos e tornar a satisfação e motivação algo da rotina dos serviços
2,6,17,22

. 

A educação permanente tem muito a contribuir para qualificação desses trabalhadores 

na atenção e assistência em saúde, pois é hoje a política pública do SUS que se possibilita 

pela aprendizagem no trabalho. Lembramos que a Política Nacional de Educação Permanente 

tem como objetivo modificar a realidade de trabalho e as práticas profissionais a partir das 

necessidades locais
35,36

. 

Pesquisa recente mostra que, mesmo os profissionais reconhecendo a importância da 

educação permanente, ainda existem muitos entraves para sua efetividade, como a rotina de 

trabalho, horários compatíveis com os momentos de educação, desmotivação da equipe, 

acúmulo de atividades. É importante que exista aproximação dos profissionais com a 

educação permanente e a instituição para que ela se mantenha efetiva nos serviços
36

. 
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Além da Educação Permanente em Saúde, destacamos no resultado dessa pesquisa a 

Política Nacional de Humanização que foi bastante citada durante o ateliê. É uma política que 

tem como um dos seus princípios a transversalidade, que deverá perpassar todos os programas 

e políticas do SUS. Dessa forma, fica evidente a necessidade de uma comunicação ampliada, 

assertiva, com valorização dos sujeitos, uma gestão participativa que melhora a qualidade da 

produção de saúde
2, 6,22

. 

Destacamos que esse estudo se limitou ao levantamento da realidade da equipe de 

trabalho de uma UBS, através da vivência de um Ateliê de Autoformação Humanopoiética, 

com o objetivo especifico de avaliar a relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho 

qualificado em saúde, a partir da percepção desses trabalhadores. A experiência nos mostrou a 

necessidade, e motivou a dar continuidade a realização mensal dos ateliês, agora não mais 

com o objetivo exclusivo de pesquisa, mas como espaços de autoformação humana 

permanente. Essa foi uma intervenção apontada como necessária e desejada por todos. 

  

5 CONCLUSÕES 

 

Os resultados desta pesquisa indicaram que as concepções dos trabalhadores em 

relação à felicidade e o trabalho qualificado na Unidade de Saúde necessitam ser mais 

explorados e compreendidos visando a melhorias dentro da equipe. Momentos e espaços de 

discussão sobre parâmetros, conceitos, sentimentos e emoções que afetam a felicidade e 

qualidade no trabalho, precisam ser inseridos na rotina da Unidade.  O Ateliê de 

Autoformação Humanopoiética é comprovadamente uma ferramenta (método/espaço) eficaz 

para elaboração e vivência de um Ciclo de Melhoria Continua da Qualidade na Saúde.  

Alguns participantes desse estudo atribuíram conceitos restritos para Trabalho 

Qualificado mostrando falta de conhecimento sobre a temática. O Trabalho Qualificado 

precisa ser entendido por todos e a instituição deverá construir coletivamente seu conceito, 

objetivos e metas de qualidade a serem seguidos pela equipe.   

A gestão tem papel primordial na busca de possibilidades para melhoria da qualidade 

em saúde, pois quando a equipe tem apoio, incentivo e também um trabalho articulado com a 

gestão, torna-se mais acessível e simples a sensibilização desses profissionais. Os resultados 

deste estudo mostram que qualidade e felicidade caminham juntas, trabalhadores felizes 

produzem com mais qualidade. Observa-se, ainda, como resultado desse estudo, que esses 

profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, percebem as questões de qualidade, de 
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uma forma geral, como coisa pontual e sazonal do Programa de Melhoria do Acesso e 

Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) e não como uma diretriz a seguir da gestão. 

Pode-se concluir que a satisfação e felicidade no trabalho estão diretamente 

relacionadas com o trabalho qualificado. A maioria dos profissionais pesquisados relaciona a 

felicidade com reconhecimento, valorização, harmonia, qualificação e resolubilidade de casos. 

A realização do ateliê serviu para conhecer a percepção dos profissionais de uma 

equipe conflituosa de forma mais dinâmica. E levou os profissionais a refletirem sobre a 

felicidade, trabalho qualificado e o relacionamento interpessoal dentro da equipe. 

De certa forma, aqueles profissionais foram impactados pelas vivências e depoimentos 

no Ateliê, pois uma equipe que sempre se mostrava resistente à interação, terminou o Ateliê 

relatando que gostaram da experiência e que sentiam necessidade de mais momentos como 

aquele vivido naquele dia. Foi possível identificar o Ateliê como espaço de 

Autoconhecimento, que possibilitou a interação com os colegas, o deixar fluir das emoções, 

sensações e também das frustrações no trabalho. Oportunizou momentos de expansão da 

criatividade, ludicidade e sensibilidade, ou seja, expansão de consciência.   

Para que o trabalho traga ainda mais resultados para o serviço, após o estudo pretende-

se dar continuidade aos Ateliês com a equipe na perspectiva que aconteça mudança 

significativa na relação de trabalho dos sujeitos produzindo felicidade e qualidade na atenção 

prestada. 
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APÊNDICE 1 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Mestrado Profissional QualiSaúde 

ATELIÊ HUMANOPOIÉTICO PARA COLETA DE DADOS DA PESQUISA SOBRE 

A INFLUENCIA DA FELICIDADE NO TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE 

 

 

Pesquisadora: Greice Kelly Gurgel de Souza 

Orientadora: Profº. Dra. Ana Tânia Lopes Sampaio

QUEM EU SOU?___________________________________________________ 

 

Crie um cenário que represente um TRABALHO QUALIFICADO EM 

SAÚDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto do cenário 
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Descreva com detalhes o que representa seu Cenário 
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Eu_________________________________________ autorizo uso das imagens e da escrita 

deste material para fins de pesquisa, ciente do cumprimento das normas éticas que garantem o 

sigilo pessoal da minha identidade.  

                                   QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

1. Para você, o que é um TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O que lhe deixa DESMOTIVADO (A) para um trabalho Qualificado em Saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O que sugere para a rotina do  TRABALHO ficar mais PRAZEROSA? 
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APÊNDICE 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 Este é um convite para você participar da pesquisa: AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO 

DE FELICIDADE DOS TRABALHADORES COM O TRABALHO QUALIFICADO EM 

SAÚDE: CENÁRIOS VIVIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA, orientada pela Professora 

Drª. Ana Tânia Lopes Sampaio e que tem como pesquisadora responsável Greice Kelly 

Gurgel de Souza. O motivo que nos leva a fazer este estudo é a dificuldade no relacionamento 

entre a equipe, o que dificulta a implementação de mudanças no ambiente de trabalho. O 

objetivo da pesquisa é avaliar a relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho 

qualificado em saúde.  

Dessa forma, vimos solicitar a sua colaboração, participando de um Ateliê com duração de 

uma hora e meia, aonde responderá a um questionário que levará cerca de 30 minutos. 

Durante o ateliê haverá gravação de voz e registro de imagens através de fotografias. 

Ressaltamos que a sua participação é de grande importância para o nosso estudo, como 

também asseguramos que a sua participação não implica quaisquer gastos ou prejuízos 

financeiro e pessoal. Caso tenha qualquer dúvida sobre o trabalho, antes, durante e após, você 

poderá entrar em contato com a pesquisadora pelos telefones: (84)99667-2373 ou, se preferir, 

pelo email: greicegurgel@hotmail.com  

Importante destacar que o risco é mínino, uma vez que as práticas são de autoformação 

educativa, não existindo nenhuma intervenção assistencial sobre os sujeitos participantes da 

pesquisa. O estudo poderá trazer como beneficio a melhoria na qualidade da assistência 

prestada pela equipe. 

 1/3 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 
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Informamos ainda que os resultados da pesquisa serão exclusivamente utilizados para 

fins científicos, firmando o compromisso de assegurar o anonimato e o sigilo de identidade de 

todos os participantes. A sua decisão é livre, podendo ser revista a qualquer momento da 

pesquisa, sem que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos. Este documento foi impresso 

em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável.   Esses dados 

serão guardados em local seguro e por um período de 5 anos. Qualquer dúvida sobre a ética 

dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – 

Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - 

Nata/Rn, e-mail:cep_huol@yahoo.com.br. 

Agradecemos a sua atenção.  

CASO ACEITE PARTICIPAR, solicito a sua confirmação neste documento.  

 

 

 

 

 

Natal, ____ de _______  de  2018.  

 

______________________________________                          

          Assinatura do participante da pesquisa 

 

                                                                                                                                2/3 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  Eu, ________________________________________________, após tomar ciência 

dos critérios e compromissos da pesquisa intitulada AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE 

FELICIDADE DOS TRABALHADORES COM O TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE: 

cenários vividos em uma Unidade Básica, aceito participar da mesma na condição de 

entrevistado e autorizo a utilização de minhas imagens e falas (fotos e gravação de 

voz), para fins científicos e de estudo (livros, artigos, teses, slides e transparência), 

pelos pesquisadores desta pesquisa, acima especificados. 
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Como pesquisador responsável pelo estudo: Avaliação da relação de felicidade dos 

trabalhadores com o trabalho qualificado em saúde: cenários vividos em uma unidade básica. 

Declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodológicos e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao   participante desse estudo, 

assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda 

estar ciente que na inobservância do compromisso  ora assumido estarei infringindo as normas 

e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal, ____ de  ________ de  2018.  

                

                                                    Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 

Greice Kelly Gurgel de Souza (Pesquisadora) 

                                             

 

 

 

     

                                                                                                          

                                                                                                                                                     3/3 

 

 

 

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 
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APÊNDICE 3 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Declaramos que conhecemos e cumpriremos os requisitos da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde n° 466/12 de 12 de dezembro de 2012 e suas complementares do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe sobre Diretrizes e Normas 

Regulamentares na Pesquisa com seres Humanos. Nós nos comprometemos a utilizar os 

materiais e dados coletados exclusivamente para fins previstos no protocolo.  

 

Natal, ____ de _________ de 2018.  

 

 

________________________________  

Greice Kelly Gurgel de Souza 

(Mestranda)  

 

 

______________________________________  

Ana Tânia Lopes Sampaio 

  (Professora Orientadora) 
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                                    APÊNDICE 4 

 

AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DE FELICIDADE DOS TRABALHADORES COM O 

TRABALHO QUALIFICADO EM SAÚDE: CENÁRIOS VIVIDOS EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

 

 

Relatório Técnico 

 

1 RESUMO EXECUTIVO 

 

O trabalho qualificado em saúde possibilita uma assistência integral, humanizada e 

com resolubilidade, para o alcance dessa qualidade uma equipe de saúde deve ter um bom 

relacionamento interpessoal e desenvolver um trabalho articulado. 

Muitos são os entraves no cotidiano das equipes da estratégia saúde da família e a 

interação entre a equipe se destaca, pois quando a equipe não consegue ter um bom 

relacionamento, o planejamento e também as ações em saúde são prejudicadas. 

A partir de uma atividade com a equipe da Estratégia Saúde da Família no município 

de Rodolfo Fernandes que foi aplicação do diagrama de causa e efeito encontrou-se a falta de 

interação da equipe como principal problema enfrentado na unidade de saúde naquele 

momento. 

O estudo é uma pesquisa qualitativa do tipo Pesquisa-Ação de abordagem 

sociopoiética que tem como objetivo avaliar a relação de felicidade dos trabalhadores com o 

trabalho qualificado em saúde no decorrer da realização do Ateliê de Autoformação 

humanopoiética com a equipe de saúde da Unidade Básica de saúde.  

Após realização do ateliê pode-se perceber que os profissionais tinham um conceito 

muito fragilizado em relação ao trabalho qualificado e que encontravam-se desmotivados e 

infelizes. Pode-se concluir que a realização do ateliê sensibilizou a equipe que se mostrava 

resistente a interação e possibilitou a reflexão das ações de cada sujeito envolvido. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

Nas diretrizes e fundamentos da Atenção Básica encontra-se como prioridade a 

Estratégia Saúde da Família – (ESF) que tem como lógica o trabalho em equipe visando à 

integralidade do cuidado. O trabalho em equipe torna-se instrumento primordial, pois a 

articulação entre os profissionais dentro da equipe possibilita o desenvolvimento de um 

processo de trabalho harmonizado, resolutivo e de qualidade
1
. 
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Como enfermeira da Unidade de Antônio Simão, pesquisadora e mestranda do PPG 

em Gestão da qualidade na Saúde da UFRN, ao realizar as tarefas acadêmicas no nosso 

ambiente de trabalho, identificamos como problema de maior impacto para melhoria da 

qualidade no atendimento prestado pela Unidade Básica de Saúde (UBS), a dificuldade de 

entrosamento da equipe de Saúde da Família, conseqüentemente a fragilidade na prestação do 

serviço ao usuário.   

O trabalho em saúde é um trabalho vivo
2
, totalmente dependente do desempenho 

humano.  Certamente a melhoria do desempenho no processo de trabalho vai depender dos 

fatores que interferem no comportamento humano, ou seja, no comportamento dos 

trabalhadores.  

Acreditamos que o trabalho com a equipe pode ser construído a partir de bases 

epistemológicas que considerem o ser humano em sua multidimensionalidade, em princípios 

que unam o pensar-sentir-fazer no cotidiano dos profissionais, para isso é primordial a 

autoformação humanopoiética dos trabalhadores
3
. Essa prática valoriza o subjetivo e faz com 

que o ser humano se reconheça enquanto humano nas suas práticas. 

A prática humanescente através de metodologias ativas envolve a corporeidade e o 

cotidiano das pessoas, é um processo de expansão da essência humana que irradia para outras 

pessoas, beneficiando todos os envolvidos
4
.  

A autoformação dos profissionais, na proposta de Sampaio
3
, se processa respeitando o 

cotidiano do trabalho, em momentos programáticos e sistemáticos, através dos Ateliês de 

Autoformação Humanopoiética, também chamados de Ateliê de Autoformação 

Humanopoiética (AAH).  Neles, são considerados os aspectos relacionados à corporeidade, 

complexidade e subjetividade humana no lidar com as emoções e sentimentos, possibilitando 

assim um processo de auto e mútuo conhecimento.  

Este processo de autoformação viabiliza autoconhecimento, maturidade, mudanças na 

vibração energética (autopoiese). O ateliê se caracteriza por ser um ambiente de aprendizagem 

de revitalização, não apenas intelectual, mas também das emoções, onde prevalece o prazer e 

o aprender, além de desenvolver pensamentos sensíveis e criativos, sendo um momento de 

construção e reconstrução, questionamentos reflexões e ideias
3
.  

Considerando todo o exposto, cientes do problema em estudo e do que queríamos 

investigar, restávamos escolher o caminho a trilhar. Como mestranda e profissional 

comprometida com a gestão da qualidade na UBS de Antônio Simão e como pesquisadora, 

optou-se então por desenvolver uma Pesquisa-Ação existencial
5
, de abordagem Sociopoética

6
, 
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para avaliar a relação de felicidade dos trabalhadores com o trabalho qualificado em saúde no 

decorrer da realização do Ateliê de Autoformação humanopoiética
3 

para os profissionais da 

UBS.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação Existencial
5
, realizada no 

decorrer dos Ateliês de Formação Humana Autopoiética
3
, seguindo os passos de uma 

avaliação participativa, a partir de processo de formação-intervenção apontados por Santos 

Filho
7,

 como método de monitorar as práticas de saúde pública.
 
Como diz o autor, nada de ir 

à busca do exato, mas fazer da avaliação meio efetivo de acompanhar, produzir novas 

interrogações, aprender com a experimentação
7
. 

  

Para Barbier
 5 

a pesquisa-ação compreende e explica a prática e o cotidiano faz parte 

da construção do conhecimento. Tem o objetivo de melhorar a prática transformando 

condutas e realidades. Os envolvidos na pesquisa tornam-se importantes colaboradores. Na 

pesquisa-ação, os dados são retransmitidos à coletividade. Ao mesmo tempo, busca-se 

conhecer as percepções dos sujeitos sobre a realidade investigada, com o objetivo de orientá-

los sobre a avaliação mais apropriada dos problemas detectados, visando redefinir o problema 

e apontar novas soluções
5
. 

Considerando o cenário e a problemática do estudo seguiremos uma abordagem 

sociopoética
8
,
 
que busca construir o conhecimento interativamente. As pessoas que fazem 

parte da pesquisa tornam-se ativos e empoderados. Nessa abordagem o resultado final será 

produzido pelo grupo como um todo, considerando a importância de captar de forma criativa 

e artística as impressões, percepções, elaborando dados que possibilitem ricos e potentes 

resultados de investigação científica. 

 

3.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O local de estudo será a Unidade Básica de Saúde Antônio Simão que se localiza no 

município de Rodolfo Fernandes no Estado do Rio Grande do Norte-RN.  

O município de Rodolfo Fernandes situa-se na 6ª Região de Saúde, Alto  Oeste 

Potiguar, limitando-se com os municípios de Severiano Melo, Apodi, Taboleiro Grande, São 

Francisco do Oeste, e Itaú e com o Estado do Ceará, abrangendo uma área de 143 km²,  tem 

uma população de 4.417 habitantes. Sua Rede de serviços de saúde é composta por uma 

Unidade Básica de Saúde urbana, aonde se desenvolverá o estudo, uma Unidade Rural  e um 
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Hospital Municipal. O público-alvo serão os profissionais que fazem parte da Unidade Básica 

de Saúde Antônio Simão, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF, direção e 

coordenação da unidade de saúde.  

 

3.2 INTERVENÇÃO – ATELIÊS DE FORMAÇÃO HUMANOPOIÉTICA 

 

Segundo a autora Sampaio
4
 os Ateliês de formação humanopoiética devem ser espaços 

de encontros e encantos dos profissionais. Momentos de satisfação e alegria, de 

autoconhecimento, de descobertas, de crescimento e empoderamento. Cada encontro deverá 

apresentar uma significação especial enquanto encontro emocional, entre significantes e 

significados, que permita a emergência do novo, o fluir da intuição e da criatividade.  
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Quadro 1: Etapas metodológicas da intervenção (Ateliê de formação Humanopiética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acolhimento humanescente Os profissionais foram acolhidos ao som da música: eu quero 

ser feliz agora de autoria de Oswaldo Montenegro. Foram 

orientados a deixar os calçados na entrada da sala.  No centro 

da sala, foi colocada uma toalha branca com o material que foi 

utilizado na prática projetiva escolhida para aquele dia. Ao 

chegarem à sala, os participantes participaram de uma atividade 

vivencial de relaxamento e de interação coletiva. Foram 

convidados a circularem ao redor da mandala olhando no rosto 

do colega, logo após foi pedido que formassem duplas para a 

dança do equilíbrio, cada profissional ficou de costas coladas e 

de mão dadas e tentou equilibrar o colega. Logo após foi 

discutido e comparado o sentido da dança do equilíbrio com o 

trabalho em equipe. 

Momento de Individuação  Após vivenciarem o acolhimento, os participantes foram 

convidados a se recolherem em um lugar aconchegante, aonde 

foi conduzida uma viagem interior de reflexão sobre a 

percepção do trabalho qualificado em saúde e a felicidade no 

trabalho de forma a promover um resgate autobiográfico 

(autoconectividade), inspirados por um fundo musical 

instrumental que estimulou o processo imaginativo. Foi lançada 

as questões temáticas do Ateliê e a partir daí cada um fez sua 

autoreflexão histórica ou vivencial a respeito da Temática. 

Vivência Projetiva Os participantes do Ateliê foram orientados a conectar-se 

consigo mesmo, ainda movidos pela memória imaginativa da 

vivência e se dirigirem ao centro da sala, se apossar dos 

materiais disponibilizados para a técnica projetiva (escolhida 

para aquele dia (Miniaturas, modelagem e brinquedos) e 

construíram seus cenários expressando as sensações vividas no 

momento de individuação, a partir da questão reflexiva do 

Ateliê. Cada cenário construído foi a expressão individual 

projetada pelos participantes no fluir da criatividade, ludicidade 

e sensibilidade inspirada pela questão inicial. Os registros são 

feitos nos respectivos arquivos existenciais daquele Ateliê,  
montados para aquela vivencia. 

Mandala Humanopoiética Os cenários construídos pelos participantes foram organizados 

no centro da sala, em círculo, em cima da toalha branca de 

forma a estruturarem uma Mandala com as produções de cada 

um. Os participantes são convidados a circularem ao redor da 

Mandala, contemplando os cenários construídos. 

Dissonância cognitiva e 

sensitiva 

Ao chegarem à frente da sua criação (cenário construído pelo 

participante), os profissionais se sentaram a frente de seus 

respectivos cenários e aguardaram sua vez de falar sobre seu 

cenário, socializando os sentimentos, emoções e percepções 

relacionadas às experiências vivenciais daquele dia. É um 

momento de dissonância cognitiva e afetiva. 

 

Vivência Intelectiva Ao final, é feito, através da interação com o grupo-pesquisador 

do Ateliê, uma exposição dialogada sobre o tema daquele dia, 

utilizando as vivências projetadas como âncoras metodológicas 

do processo de aprendizagem. Uma agenda de compromissos 

começam a ser viabilizada pelo grupo para o Trabalho 

qualificado em saúde. 
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Figura 1- Acolhimento: dança do equilíbrio. 

 

 

 

 

Figura 2 - momento de individuação 
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Figura 3- vivência projetiva 

 

 

 

 

 

Figura 4- Dissonância cognitiva e sensitiva 

 

 

 

3.3  ANÁLISE DE DADOS 

 

Os dados produzidos durante o Ateliê de Autoformação Humanopoiético foram 

analisados a luz as transcrições das gravações de áudio, como também o questionário e 

arquivos existenciais produzidos durante a realização do ateliê. O estudo dos achados se 

baseou no que foi produzido nas técnicas projetivas
3
 e na análise do conteúdo categorizada

9
. 

 



53 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), obedecendo a Resolução CNS nº 466/12 e suas 

complementares do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, que dispõe sobre 

Diretrizes e Normas Regulamentares na Pesquisa com seres Humanos, principalmente no que 

diz respeito ao Consentimento Livre Esclarecido. Foi apresentado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes como também esclarecimentos sobre a pesquisa 

e sobre a liberdade de escolha na participação da mesma. 

Foi assegurado aos participantes o sigilo da identidade na pesquisa, Para mantermos o 

anonimato dos trabalhadores pesquisados, identificou-se cada um deles pela letra T numa 

sequência numérica.  

 

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A partir da realização do ateliê foram criadas quatro categorias a partir das respostas 

dos profissionais: Percepção sobre trabalho qualificado; Sentimentos em relação à 

desmotivação no trabalho; Estratégias que promovam felicidade e o que traz felicidade no 

trabalho. 

 

4.1 PERCEPÇÃO SOBRE TRABALHO QUALIFICADO 

 

Durante algumas falas pode-se observar a fragilidade de alguns profissionais em 

relação ao entendimento sobre trabalho qualificado em saúde. 

A qualidade no trabalho é muitas vezes citado de maneira superficial. E é evidente na 

fala de T6 que diz que o trabalho qualificado em saúde é: “Equipe com profissionais 

qualificados, onde tem solidariedade”. Já T9 diz que: “Trabalho qualificado é um trabalho 

desenvolvido com amor e humildade”. 

O conceito de qualidade nos serviços de saúde deve ser construído de acordo com a 

missão que a instituição pretende seguir e Saturno
10

 também acrescenta que escolher uma 

versão do tema como única é inviável. A definição da qualidade de um produto ou serviço 

deve ser idealizada em função das necessidades e expectativas das pessoas receptoras desses 

serviços ou produtos.  
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Outras falas já definiram o trabalho qualificado como sendo um trabalho humanizado. 

“É um trabalho que haja humanização, solidariedade garantindo um trabalho de boa qualidade 

aos profissionais e usuários.” (T14) 

A Politica de humanização funciona como estratégia de qualificação da atenção e da 

gestão, seus dispositivos e diretrizes implicam na valorização dos sujeitos como usuários e 

também como trabalhadores. O acolhimento com integralidade tentando assistir da melhor 

forma as necessidades dos usuários. A gestão deve buscar a democratização dos processos 

decisórios, incentivo ao trabalho em equipe, estratégias de qualificação e educação 

permanente para os trabalhadores
11

.   

 

4.2 SENTIMENTOS EM RELAÇÃO À DESMOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

Pode-se perceber entre as falas que a falta de integração na equipe é perceptível e torna 

o trabalho desmotivado e infeliz. 

 

Falta de companheirismo. (T13) 

 

A falta de solidariedade de amizade, onde me sinto desvalorizada por 

alguns profissionais. (T1)  

 

A falta de companheirismo e a perseguição da gestão com os 

funcionários. (T15) 

 

O trabalho em equipe quando realizado interprofissionalmente proporciona a melhora 

das habilidades dos trabalhadores, possibilita o compartilhamento de casos e uma  melhor 

qualidade na prestação dos serviços aos usuários. A gestão precisa apoiar atividades que 

desenvolvam trabalho coletivo e a comunicação ativa entre a equipe é fundamental
11

.
 

 

4.3 ESTRATÉGIAS QUE PROMOVAM FELICIDADE 

 

Os profissionais reafirmaram nas suas falas o anseio pelo trabalho em equipe, 

qualificação, colaboração, respeito. 

Em três falas tivemos sugestão de atividades que possam promover a felicidade e 

harmonia na equipe: 

Reuniões de avaliação pessoal/profissional. Abrir espaço para ouvir 

demandas do profissional. Gestor se comunicar mais com a equipe de 

forma direta, ouvindo e acolhendo. (T10) 
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Um ambiente de trabalho harmonioso é essencial para potencializar 

resultados. Como sugestão poderia criar mais momentos de interação 

da equipe tentando sair, por alguns momentos da rotina. (T3) 

 

União da equipe, planejamento compartilhado, trabalho continuado. 

(T7) 

 

O aumento da produtividade está diretamente relacionado com a felicidade, pois 

facilita relacionamento, aumenta o prazer e entusiasmo. A felicidade também tem relação com 

a postura e comportamento que a gestão assume no ambiente de trabalho e o relacionamento 

com os colegas
12

. 

 

 

4.4  O QUE TRAZ FELICIDADE NO TRABALHO 

 

A felicidade das pessoas favorece um bom desempenho organizacional. O ambiente de 

trabalho que possibilita uma relação interpessoal aberta e motivadora estimula a melhora da 

produtividade
12

. 

Para T14 o que traz felicidade é: Ajudar ao próximo.  

No mesmo sentido T12: Saber que existem pessoas satisfeitas por ter conseguido algo da 

saúde. Ver alguém sendo ajudado. 

Pode-se concluir que a satisfação e felicidade no trabalho estão diretamente 

relacionadas com o trabalho qualificado. Muitos profissionais relacionam a felicidade com 

reconhecimento, valorização, qualificação e resolubilidade de casos. 

A realização do ateliê serviu para conhecer a percepção dos profissionais de uma 

equipe conflituosa de forma mais dinâmica e levou os profissionais a refletirem sobre a 

felicidade, trabalho qualificado e o relacionamento interpessoal dentro da equipe. 

De certa forma aqueles profissionais foram impactados pelos depoimentos no ateliê, 

pois uma equipe que sempre se mostrava resistente à interação terminou o ateliê relatando que 

gostaram da experiência e que sentiam necessidade de mais momentos como aquele vivido 

naquele dia. 
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5 RECOMENDAÇÕES 

 

 Com a realização do ateliê evidenciou-se a necessidade de se trabalhar mais encontros 

com a equipe para fortalecer o trabalho em equipe, a introdução de ações que sejam 

embasadas na política de humanização em saúde tentando melhorar a qualidade da 

assistência. 

 A reflexão realizada pelos profissionais possibilitou vários depoimentos que precisam 

ser estudados para construção de estratégias para os próximos ateliês. 

 O cotidiano e o horário do serviço dificultou a participação de alguns profissionais. 

Além da rotina de trabalho, a resistência dos trabalhadores para participação inicialmente foi 

perceptível, mas com o desenvolvimento do ateliê passaram a mostrar interesse. 

O primeiro ateliê foi realizado dentro de uma sala da unidade básica de saúde como 

forma de captar o profissional dentro do seu horário de trabalho, pois mostravam resistência 

para participação e se o convite fosse para fora do horário de trabalho correria o risco de não 

participarem, mas recomenda-se para posteriores encontros um local harmonioso fora da 

unidade de Saúde, que possibilite contato com a natureza e possibilite novas experiências para 

a equipe.  
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