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Resumo 
Este trabalho apresenta a experiência do Governo do Estado do Acre, desenvolvida pela Diretoria de 
Humanização - SGA a respeito da criação do Programa de Humanização da Gestão Pública e tem como 
objetivo principal registrar e divulgar a experiência da implantação deste programa. Trata-se de um 
estudo de caso, cuja análise se deu a partir de rápida revisão bibliográfica e coleta de informações nos 
arquivos da Diretoria. A Humanização se estruturou em cinco grandes dimensões: gestão com arte, 
qualidade de vida no trabalho, comunicação e rede, responsabilidade social e compromisso ambiental e 
o governo entende a importância de um trabalho integral, visando criar um espaço de articulação, de 
troca de serviços, de experiências e de construção coletiva. A estratégia de implementação de uma gestão 
em rede surge com a necessidade de atingir os servidores públicos do estado com ações de humanização, 
a fim de fortalecer as relações interpessoais, a melhoria do clima organizacional e consequente melhoria 
na prestação dos serviços públicos. Visto que, as organizações em rede trazem inovação à forma de gerir 
politicas públicas, quebrando paradigmas de burocracia e centralização. 

 
Palavras-chave: Gestão em Rede; Humanização; Arte. 

 
 



 

 

1 Introdução 

 
As organizações em rede são uma pratica organizacional bastante utilizada pelas 

empresas do setor privado, segundo Castells, é considerada uma das cinco tendências da 
evolução organizacional, que proporciona a empresa maior alcance de flexibilidade e 
competitividade. (CASTELLS, 2003, apud NETO, ANTONIO, RIBEIRO, 2016). 

Tal estratégia já vem sendoincorporada pelo setor público, de uso mais aparente nas 
ações do Governo Federal, como forma de distribuir as politicas públicas aos Estados da 
Federação, rompendo conceitos da centralização partidária e alianças politicas, e adotando 
estratégias de efetividade, pensando nos benefícios a sociedade. Como estabelece Fleury, dentre 
as mudanças, se encontram de forma similar ao setor privado, às tendências de descentralização 
intraorganizacional – do governo federal para o governo local – e de articulação 
interorganizacional- entre estado e sociedade. (FLEURY, 2000 apud MIGUELETTO, D. C. R. 
2001). 

Apesar de haver distinção de objetivos entre o setor privado e o público,vale ressaltar 
que, o modelo de organização em rede pode favorecer ambos os interesses e proporcionar 
resultados satisfatórios, pois a rede estabelece uma relação interorganizacional, de 
interdependência e de aspecto negocial. 

Dessa forma, o presente artigo apresenta uma rápida visita ao referencial teórico sobre 
organizações em rede e foca no relato da experiência da Diretoria de Humanização - SGA na 
realização de ações em rede, desde a sua criação em janeiro de 2011. 

A primeira parte traz uma breve explanação sobre o modelo de organizações em rede, o 
cenário organizacional do governo do Estado do Acre, as competênciasda Secretaria de Estado 
da Gestão administrativa, os objetivos do programa de humanização, os projetos que o 
integram, a constituiçãoda Rede Estadual de Humanização da Gestão Pública, e ainda os 
trabalhos realizados ao longo desses seis anos de gestão.   

 
 

2 Objetivos 

O presente artigo, ao tempo que registra, sistematiza e divulga as ações e a concepção 
do Programa Estadual de Humanização da Gestão Pública, implementado no âmbito da 
Secretaria da Gestão Administrativa do Governo do Estado do Acre, objetiva 
fundamentalmente lançar argumentos sobre a importância do desenvolvimento de ações 
estruturadas que trabalhem os aspectos comportamentais da gestão, reconhecendo o servidor 
como um ser humano/cidadão, em sua integralidade e o colocando como o protagonista da 
melhoria da prestação dos serviços públicos. 

 
 

3 Organizações em rede 

A concepção de organização em rede vem sendo apontada como um novo modelo de 
gestão que visa romper com os paradigmas da hierarquia e da centralização. Como expressa 
MOURA (1997), a abordagem em redes, indica o esgotamento da capacidade de integração das 
instituições representativas tradicionais, da eficácia das organizações burocráticas e do modelo 
de planejamento centralizado. (MOURA apud MIGUELETTO 2001). 

Trazendo para o âmbito público, podemos observar que esse modelo apresenta uma 
composição menos autônoma, mas se utiliza de vários métodos dessa arquitetura para 
disseminar os programas e as políticas públicas de forma efetiva, com a visão de atender a 
sociedade. Segundo LOIOLA (1996) as redes de políticas públicas possibilitam a reconstrução 
da gestão tradicional, respeitando a autonomia e a pluralidade de ideias dos stakeholders, 
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prevalecendo a relação de cooperação e ao mesmo tempo minimizando os conflitos. (LOIOLA 
apud MIGUELETTO 2001). 

Entretanto, apesar de ser apresentada essa visão de redes no âmbito do setor público, o 
presente trabalho traz uma configuração diferente de rede. Quando falamos na Rede Estadual 
de Humanização da Gestão Pública, segue uma definição de rede atrelada à área da 
antropologia, a qual define rede como uma ideia que surgiu da observação de que a estrutura 
social é constituída pelas relações concretas criadas pelos indivíduos. Compreende que a partir 
das relações sociais é possível compreender o sentido das ações sociais. (MARQUES APUD 
MIGUELETTO, 2001). 

Esse conceito advindo da antropologia foi aplicado no âmbito das organizações por 
Eltom Mayo, que por meio de uma pesquisa sobre produtividade, observou que uma 
“organização informal” surtia resultados, mais relevantes que os instrumentos já conhecidos. 
(MIGUELETTO, 2001). 

A relação da Rede de Humanização não está inteiramente ligada à produtividade, mas 
parte do preceito de quefazer junto traz grandes resultados, notadamente, quando se fala da 
implementação de uma política que tem como alvo principal os servidores públicos - público 
diversificado, em suas funções, expectativas e singularidades. Como alcançar o contingente de 
todas as secretarias, somente por meio de uma Secretaria? Para novos desafios, novas respostas 
são necessárias. 

No início da formação da Rede, foi realizado um workshop para construção de 
referenciais teóricos e práticos para elaboração de políticas na área de humanização, por meio 
da consultoria Athayde Dutra Gestão e Desenvolvimento. Desse evento surgiu uma sugestão 
de estrutura de rede, para que fosse fundamentada em uma arquitetura eficiente e eficaz, e dali 
surgisse práticas de governança que estruturassem e dessem o suporte necessário à tomada de 
decisão da alta gestão. 

  

 
Figura 1 – Proposta da estrutura de governança 

Fonte: Relato de bordo - Workshop de humanização 

 
 
A referida proposta da arquitetura da rede, exposta na figura 1, demonstra os organismos 

que representam as demandas essenciais de suporte à tomada de decisão estratégica, vistas 
como fundamentais as áreas de comunicação interna, comunicação externa, educação e 
pesquisa e, o tratamento de riscos e crises (vinculados aos temas da Humanização) (DUTRA, 
2012). 



3 

 

Em virtude de outras estruturas organizacionais, essa arquitetura não chegou a ser 
implementada, e o desenho da Rede se inspira pelas causas, objetivos e ações traçadas para a 
Política Estadual de Humanização da Gestão Pública, as quais serão tratadas a posterior neste 
artigo. 

Assim, verifica-se que a Rede Estadual de Humanização não possui uma estrutura de 
governança em rede, no sentido mais estrito das terminologias que vêm sendo consolidadas, 
mas permeia dentro desse arranjo organizacional, visto a conceituação apresentada por 
Migueletto em sua tese, essa estrutura possui uma característica condizente com o propósito da 
Humanização, que está essencialmente ligado às relações humanas:  

 A rede é um arranjo organizacional formado por um grupo de atores, que se 
articulam – ou são articulados por uma autoridade- Com a finalidade de 
realizar objetivos complexos, e inalcançáveis de forma isolada. A rede é 
caracterizada pela condição de autonomia das organizações e pelas relações 
de interdependência que estabelecem entre si. É um espaço na qual produz 
uma visão compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de 
recursos e se conduzem ações de forma cooperada. O poder é fragmentado e 
o conflito é inexorável, por isso se necessita de uma coordenação orientada 
ao fortalecimento dos vínculos de confiança e ao impedimento da dominação.  

(MIGUELETTO, 2001 p. 48)  
 
Dessa forma, apresentamos nossa formatação denominada Rede Estadual de 

Humanização da Gestão Pública, como metodologia, em construção, de expansão das ações 
integradas de Humanização dentro da estrutura organizacional do Governo no Estado do Acre. 

 
 

4 Programa de Humanização da Gestão Pública 

O Governo do Estado do Acre possui em sua estrutura administrativa órgãos da 
Administração Direta e Indireta.  A Administração Direta é organizada com base na hierarquia, 
na gestão matricial e na desconcentração administrativa, sendo composta por 12 (doze) órgãos 
que compõem a Governadoria do Estado, os órgãos de assessoramento político superior, as 
assessorias setoriais, a controladoria geral do Estado, os órgãos militares e as 22 (vinte e duas) 
secretarias de estado. (Lei Complementar Nº314/2015). 

A Administração indireta é integrada por entidades, com personalidade jurídica própria, 
dotadas de autonomia administrativa e funcional, vinculadas aos fins definidos em suas leis 
especificas ou atos constitutivos, a qual compreende em 9 (nove) autarquias, 5 (cinco) empresas 
públicas e 7 (sete) sociedades de economia mista. (Lei Complementar Nº314/2015). 

Dentre as secretarias de estado do poder executivo está a Secretaria de Estado da Gestão 
Administração - SGA, órgão integrante da Administração Direta, a qual possui suas atribuições 
definidas no rol da Lei Complementar nº 314 de 29 de dezembro de 2015, entre os quais está 
estabelecer a política estratégica de gestão de pessoas do Poder Executivo. 

Atualmente, o executivo estadual possui em seu quadro funcional mais de trinta mil 
servidores ativos, sendo desses, 21.066 (vinte mil, sessenta e seis) servidores lotados na capital 
do Estado, Rio Branco. (TURMALINA). Acrescente-se a este número, todo um contingente de 
terceirizados e estagiários, que embora não tenhamos condições de quantificar, neste estudo, 
fazem parte do universo laboral do governo, configurando-se, portanto como público alvo do 
trabalho da Humanização. 

Em 2011, após a realização de escutas à sociedade para composição do plano de 
governo, concluiu-se que havia a necessidade da prestação de um serviço público mais 
humanizado do governo do Estado do Acre. Diante deste apontamento, o Governador Tião 
Viana, criou uma secretaria Adjunta ligada a SGA para desenvolver ações de humanização da 
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gestão pública, realizando um programa de atividades voltadas para a melhoria das relações 
interpessoais, da comunicação, da sensibilização e da qualidade de vida do servidor, que 
pudesse ser refletido em resultados positivos no atendimento ao cidadão. 

Atualmente, essa Secretaria está funcionando em um formato de Diretoria, alinhada ao 
objetivo estratégico da SGA, de Fortalecer a Política de gestão de Pessoas e Humanização, a 
fim de desenvolver ações voltadas para reforçar o compromisso do governo com a cidadania, a 
integração, a sensibilização e a qualidade de vida, estimulando a motivação de gestores, 
servidores e usuários, valorizando a dignidade humana e favorecendo a melhoria da prestação 
dos serviços públicos. 

Para atingir esses objetivos, o Programa de Humanização se estruturou em cinco grandes 
dimensões:- Gestão com arte; - Qualidade de Vida no Trabalho; - Comunicação e Rede; - 
Responsabilidade Social; e - Compromisso Ambiental, cujas ações são desenvolvidas pelos 
seguintes departamentos: Departamento de Sensibilização, Departamento de Articulação de 
Ações em Rede e Departamento de Qualidade de Vida no Trabalho. 

O Departamento de Sensibilização trabalha a arte na gestão, visa em linhas gerais, 
mobilizar o potencial criativo e sensível transpondo-os do universo interior para o exercício 
profissional. É uma poderosa ferramenta degestão humanizada, que busca refletir na fragilidade 
de diálogo entre colegas, no respeito ao cidadão, na fragmentação dos processos de trabalho, 
no sentido do trabalho, enfim, no modo de encarar a vida, no fazer com arte. 

O Departamento de Qualidade de Vida tem como pilares o estímulo ao cuidado, nas 
palavras de Bernardo Toro, o autocuidado, o cuidado com os próximos e com os vínculos e o 
cuidado com os distantes. Destaca-se o desenvolvimento de ações preventivas de 
fundamentação teórica e prática em relação à saúde física e emocional. Iniciativas que 
convidam a mudança de hábitos, visando aumentar a resistência ao estresse diário, 
proporcionando maior motivação e estabilidade emocional. 

O Departamento de ações em rede visa principalmente, estimular as secretarias e órgãos 
a planejar e realizar ações de humanização. Articula e coordena a prestação e a troca de serviços, 
bem como o desenvolvimento de grandes campanhas e ações conjuntas. 

 

4.1 Arte Humanizar 

A Arte na gestão, incentivada e realizadas nas secretarias e órgãos públicos do Estado 
do Acre desde 2011, constitui uma importante dimensão da proposta de Humanização da Gestão 
pública, que utiliza a arte como estratégia de gestão de pessoas, com a finalidade de promover 
bem-estar aos servidores e assim obter um ambiente organizacional de qualidade, refletindo na 
melhorada prestação de serviço à sociedade. 

Coordenado pelo Departamento de Sensibilização, o Projeto visa sensibilizar e motivar 
os servidores por meio da arte, rompendo com o mecânico e com a frieza que o mundo racional 
nos impôs, buscando oferecer atividades de fortalecimento da sensibilização das relações e 
responsabilidade ética, propondo reflexões sobre as atitudes diante dos outros, e inserindo a 
dimensão estética, da qualidade e modo como o trabalho é executado. 

Em suas diversas formas de expressão, a Arte auxilia o ser humano no aprimoramento 
dos seus conhecimentos, habilidades e atitudes. Abrange o indivíduo de forma integral, provoca 
estímulos na mente e no corpo, revigorando os sentimentos, a reconstrução de percepções, a 
identificação de valores e propósitos e promove a descoberta de novas formas de fazer e viver, 
que podem influenciar na melhoria das relações interpessoais e na motivação para o trabalho. 

O artigo “A Importância da Arte na Vida das Pessoas”, publicado no 
creimuseu.blogspot, aborda o tema da arte como ferramenta de renovação e superação de 
dificuldades, reforçando os benefícios da arte para percepção e reconstrução das relações: 
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A atividade artística, seja qual for, abrange a habilidade em usar o cérebro 
para alterar, renovar, recombinar o aspecto da vida, da experiência 
acumulada. Implica em sentir o mundo com vitalidade e fazer um novo uso 
do que se percebeu. “É expressar nossas vivências, nossos sonhos, conforme 
os sentidos e descobrir novas formas, segundo as quais a sociedade pode ser 
construída.”  
A sensibilização por meio da arte sobre o ponto de vista psicológico tem 
outros benefícios, melhora sua autoestima, baixa o nível de angústia, de 
estresse e de ansiedade, possibilitando lidar de forma mais saudável e 
equilibrada com as dificuldades que se deparam no dia a dia.  

(CREI MUSEU, 2011). 
 
Em seu artigo, Santin (SANTIN, 2013) destaca que, “a sensibilidade manifesta-se no 

viver, nas relações com os outros, com o mundo. Não são coisas adquiridas, mas modos 
renovados, ou perdidos, a cada instante conforme as minhas atitudes”. 

Nessa perspectiva, falar de humanização na dimensão da arte é estabelecer um convite 
aos servidores público e toda administração publica do Acre a construir uma nova atitude diante 
do mundo e sobre o modo como os serviços são ofertados ao cidadão.  

 

4.1.1 Projeto e ações 

O Programa Arte Humanizar constituiu um conjunto de ações que são inseridas nas 
secretarias e órgãos públicos estaduais, além de outras esferas, como forma de melhorar a 
comunicação, o convívio e a sensibilidade dos servidores públicos, tais quais: 

a) ArteCura – insere vivencias com atividades artísticas nas unidades hospitalares. 
Proporciona a ressignificação coletiva de relações e valores nestes espaços, por meio 
do teatro, da música, de elementos do circo, brincadeiras, fotografias etc. Todo este 
processo contribui para o distensionamento do ambiente hospitalar, refletindo na 
busca da cura pelos pacientes, com histórias e conversas sobre as suas trajetórias de 
vida, muitas vezes exteriorizadas por meio de músicas, desenhos, radionovelas e 
outros. Neste convívio o servidor é um ator importante, tanto nas atividades quanto 
em oficinas de sensibilização que integram a ação. 

O Artecura chegou a sua 6ª edição, tendo passado pelo Hospital da Mulher da Criança 
(SASMC), Hospital do Idoso, Hospital das Clínicas - Unidade de Nefrologia, Hospital do 
Câncer, Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e Unidade de Pronto 
Atendimento do Tucumã. 

b) Banco de talentos – trata-se de um cadastro de servidores que possuem habilidades 
artísticas e interesse na realização de serviços voluntários, visibilizando possíveis 
ações para a valorização e o estímulo destes talentos. Uma espécie de rede de trocas 
é estabelecida entre os talentos artísticos (intervenções em secretarias e na própria 
comunidade com a participação do servidor). 

O projeto possui servidores cadastrados e propõe a realização de encontros artísticos 
após o expediente de trabalho em espaços culturais e históricos de nossa cidade, com mostra 
dos talentos dos servidores públicos do Estado. 

c) Sarau do servidor – Uma das principais atividades do banco de talentos, o sarau - 
sucesso de público desde a sua primeira edição em 2011, é um espetáculo com 
música, exposição de artes visuais, dança, teatro, contação de histórias e outros. Um 
momento no qual os servidores artistas compartilham seus talentos com os demais 
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colegas. É um espaço de criação, de sensibilidade, de manifestação, de despertar, de 
superação, de celebração, de integração e de revalorização do sentido da vida e do 
trabalho. 

O projeto chega a reunir mais de 150 (cento e cinquenta) servidores em algumas edições, 
e objetiva a valorização de outros talentos dos servidores públicos, que se apresentam em um 
grande espetáculo com toda estrutura, proporcionando um momento de confraternização, 
estimulando, valorizando e motivando esses servidores, colegas de trabalho, amigos e 
familiares. 

d) Rádio humanizar – tem como proposta ampliar a comunicação e a integração entre 
gestores, servidores e usuários através do lúdico e do cômico, por meio da linguagem 
cênica do Rádio, utilizando a arte como meio de comunicação, por meio do teatro, 
música e inserção de outras linguagens artísticas.É uma das ações mais demandadas 
da Humanização.  

O formato Rádio Humanizar se adéqua a atividade que está sendo desenvolvida, e 
costuma se fazer presente nas campanhas solidárias, festivas e educativas, em solenidades, em 
atividades culturais e de lazer, na realização de palestras, oficinas, e eventualmente em ações 
da comunidade. 

Tem como objetivo transmitir de forma lúdica/artística as informações, ações e temas 
voltados para o ambiente de trabalho na gestão pública, propondo mudanças na cultura 
organizacional. 

e) Cine servidor – É o incentivo a exibição de filmes tanto para recompor energia, 
interação entre colegas como promoção de reflexões de diversas temáticas. As 
mostras de cinema são realizadas mediante agendamento das secretarias e demais 
órgãos. 

f) Cartão Cantado e Campanhas – são apresentações musicais e/ou teatrais 
realizadas nas secretárias e demais órgãos do Estado através da Rede de 
Humanização. Foram criados para homenagear, conscientizar e levar para os 
servidores diversos temas, que são abordados de forma lúdica. Como por exemplo: 
homenagem ao dia das mães, dia dos pais, semana da mulher, direitos humanos, 
conscientização para doação sangue, combate às doenças, entre outros. 

g) Oficinas de sensibilização – As dinâmicas das oficinas de sensibilização buscam 
ressignificar o sentido do trabalho, para que o servidor perceba a importância do seu 
papel para a sociedade, estimulando a autorresponsabilidade e o protagonismo no 
desempenho de suas funções, na melhoria das relações interpessoais e na 
compreensão do contexto do qual faz parte. 

Utilizam variadas linguagens artísticas no seu desenvolvimento, abordando temas 
diversos, como: Liderança, Protagonismo, Trabalho em Equipe, Paradigma do Cuidado, 
Direitos Humanos, Ética, Comunicação, O Sentido do Trabalho, dentre outros. 

h) Música no trabalho – a ação articula e organiza grupos de canto formados por 
servidores, bem como realiza os ensaios e coordena as agendas de apresentação 
desses grupos, isoladamente ou de maneira conjunta. Atualmente mantêm em 
atividade quatro grupos com servidores da Procuradoria Geral do Estado - PGE, da 
Central de Serviço Público - OCA/SGA, do Hemocentro do Estado e da Secretaria 
de Estado de Educação - SEE. Além disso, realiza esporadicamente, apresentações 
musicais, como música instrumental, voz e violão e grupos de samba nos órgãos 
públicos do estado com atendimento ao público e salas de espera com grande fluxo 
de pessoas. 
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4.2 Qualidade de vida no trabalho 

O Departamento de Qualidade de Vida integra o Programa de Humanização da Gestão 
Pública e, focando nas relações interpessoais, tem por princípio promover ações de motivação, 
interação, comunicação, melhora da autoestima, bem como visa à prevenção de doenças, 
estimulando uma melhor qualidade de vida com resultados na excelência do serviço público e 
com melhorias nos aspectos físicos, ambientais e psicológicos do local de trabalho. 

Faz-se importante a presença desse programa no ambiente de trabalho, pois: 
“Qualidade de Vida (QVT) refere-se à preocupação com o bem-estar geral e 
a saúde dos colaboradores no desempenho das suas atividades. E tem sido 
utilizada como um bom indicador das experiências humanas no local de 
trabalho e o grau de satisfação das pessoas que desempenham o trabalho, 
onde o conceito de QVT implica em profundo respeito pelas pessoas.”  

(CHIAVENATO, 2008, p.487). 
 
Visto que os servidores passam boa parte do seu tempo dentro de uma instituição, na 

maioria das vezes realizando as mesmas atividades diariamente, os indivíduos podem estar 
expostos ao estresse e também podem criar hábitos sedentários, que além de prejudicar sua 
atuação como profissional, interfere nas relações interpessoais. 

“A QVT envolve os aspectos intrínsecos (conteúdo) e extrínsecos (contexto) 
do cargo. Ela afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes para a 
produtividade individual e grupal, tais como: motivação para o trabalho, 
adaptabilidade a mudanças no ambiente de trabalho, criatividade e vontade 
de inovar ou aceitar mudanças e, principalmente, agregar valor à 
organização.”  

(CHIAVENATO, 2008, p.468). 
 
Segundo (ROSSI, 2013), “Nenhuma organização pode oferecer produtos ou serviços de 

qualidade se seus funcionários não tiverem um bom nível de qualidade de vida... fazer o melhor 
possível todos os dias e melhorar sempre, através de motivação e estímulos diretos.” Pensando 
nisso o governo do estado do Acre implantou as ações de qualidade de vida como estratégia 
para estimular uma vida saudável aos servidores estaduais. 

O projeto de Qualidade de Vida tem como objetivo estimular a elevação da autoestima, 
incentivar os hábitos saudáveis, bem-estar e satisfação, redução dos fatores de risco e 
sedentarismo, para assim melhorar o padrão de saúde do servidor. O projeto é constituído de 
um elenco de atividades diversificadas, são elas: Ginástica Laboral, Avaliação Física, 
Alongamento Funcional, Dança, Corrida, Momento Beleza, Oficinas/Palestras/Rodas de 
Conversa sobre o Autocuidado, Educação Alimentar e Nutricional, Campanhas de Saúde, 
Preparação para o Futuro e o Núcleo de Apoio ao Servidor. 

 

4.2.1 Das atividades que estimulam o bem-estar físico: 

a) Ginástica laboral – É definida como a prática de exercícios físicos específicos e 
preventivos, planejados de acordo com as características de cada tarefa laboral, 
realizados durante a jornada de trabalho. (BRANCO, 2015). 

Ocorre de forma coletiva nas secretarias e órgãos públicos estaduais, onde são realizados 
exercícios específicos, de pouca duração, orientados por um profissional de Educação Física. 
Esta atividade requer pouca exigência física e compõe-se de alongamentos, relaxamentos, 
recreação, massagem e orientações. A duração das aulas é em média de quinze minutos, 
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acompanhadas de músicas suaves e/ou empolgantes, dependendo do tipo de exercício aplicado. 
Atualmente 42 unidades do Estado já aderiram à prática da ginástica laboral. 

Tem o objetivo de promover a socialização, prevenir doenças ocupacionais do trabalho, 
promover ações de combate e prevenção do sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade, 
reduzir a sensação de fadiga ao final da jornada. 
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Figura 2 - Demonstrativo dos atendimentos por ano 

Fonte: Diretoria de Humanização 

b) Avaliação física – Avaliação Física é uma das ferramentas utilizadas em conjunto 
com a ginástica laboral que busca identificar o perfil epidemiológico das habilidades 
físicas (flexibilidade, VO2max, ICQ, IMC,  força e resistência muscular localizada 
- RML), visando identificar possíveis fatores de riscos para a saúde dos servidores, 
propondo hábitos mais saudáveis e a prática periódica de exercícios 
físicos.Constitui-se de um questionário aberto e fechado, aferição de pressão arterial, 
medição de altura e peso, testes de flexibilidade e frequência cardíaca, orientação 
nutricional. No gráfico a seguir podemos ver o comparativo já realizado: 

  
Figura 3 – Números de atendimentos por ano 

Fonte: Diretoria de Humanização 

Um dos objetivos da avaliação física é encontrar fatores de risco – O termo "risco" é 
usado para definir a chance de uma pessoa sadia, exposta a determinados fatores, ambientais 
ou hereditários, desenvolver uma doença. Os fatores associados ao aumento do risco de se 
desenvolver uma doença são chamados fatores de risco. O mesmo fator pode ser de risco para 
várias doenças – o tabagismo e a obesidade, por exemplo, são fatores de risco para diversos 
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cânceres, além de doenças cardiovasculares e respiratórias. Vários fatores de risco podem estar 
envolvidos na origem de uma mesma doença. (INCA, 2017) 

No gráfico a seguir temos os resultados dos fatores de risco encontrados através da 
avaliação física realizada em 2015, onde participaram 1776 (100%) pessoas e os que 
apresentaram algum fator de risco foi um total de 516 (29,07%) pessoas: 

 

  
Figura 4 – Resultados dos fatores de riscos – Ano base 2015 

Fonte: Diretoria de Humanização 

Vale ressaltar que a mesma pessoa pode apresentar mais de um fator de risco, por 
exemplo, além de ser diabética também ser hipertensa. 

c) Alongamento funcional – O Alongamento funcional resulta aos servidores maior 
concentração e relaxamento, trabalha a observação de si próprio, do ambiente 
adicionado à prática de exercícios leves de alongamentos. A iniciativa surgiu em 
2011, da necessidade de criar espaços para a prática regular de atividade física e 
momentos que promovam integração, lazer, confraternização e consequentemente 
contribuam para melhoria do clima organizacional e promoção da saúde. 

d) Aulas de dança – É uma atividade física lúdica, onde são apresentados diversos 
tipos de ritmos e dança como forma de entretenimento, recreação, melhorias nas 
relações interpessoais, fortalecimento cardiorrespiratório e estímulo na perda de 
peso. As aulas,que começaram em 2012,acontecem duas vezes por semana em um 
espaço de memória, ligado às artes e a gastronomia no estado, com ritmos como, 
zumba, axé, forró, aeróbica, entre outros. 

e) Corrida do servidor – Acontece desde 2011, durante a Semana do Servidor 
Público.Tem o objetivo de difundir a importância da prática de atividades físicas, 
além de proporcionar a socialização entre os servidores públicos, fortalecendo a 
integração e desenvolvendo o esporte e o lazer entre os participantes. 

f) Dia de lazer: Também é uma atividade realizada durante a semana do servidor, foi 
inserida a partir de 2015 e realiza: torneio de futsal, futebol, vôlei de quadra e de 
areia, jogos de mesa, banho de piscina, música ao vivo, e sorteios de brindes. É um 
momento de descontração e interação entre servidores e familiares. 

 

4.2.2 Das atividades que promovem o autocuidado: 

a) Rodas de conversas, palestras, oficinas, momento beleza – São instrumentos 
utilizados de forma preventiva, acontecem conforme a demanda das demais 
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secretarias do estado, que fazem o agendamento com a Rede, tendo o intuito de 
despertar o autocuidado, sendo sempre mediada por um profissional da área, a fim 
de solucionar as dúvidas e dificuldades relacionadas ao tema proposto. 

b) Campanhas de saúde (testes rápidos, PCCU e vacinação) – Oferece atendimento 
itinerante aos órgãos interessados aos que se enquadram no público alvo da 
campanha. Informa e alerta aos servidores sobre a importância de estar com a saúde 
em dia. Colabora e possibilita ao servidor a praticidade de ser vacinado, fazer 
exames no seu próprio local de trabalho. Que acontece conforme a demanda das 
demais secretarias do estado, que fazem o agendamento com a Rede. 

  
Figura 5 - Gráfico com quantitativo dos atendimentos anuais 

Fonte: Diretoria de Humanização 

 

4.2.3 Das atividades de apoio ao servidor: 

a) Preparação para o futuro – Planejada com base na política Nacional do Idoso, Lei 
nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994 e no Estatuto do Idoso, Lei nº. 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 que propõem e estimulam a criação e a manutenção de programas 
de preparação para aposentadoria nos setores públicos e privados com antecedência 
mínima de dois anos antes do afastamento com o intuito de estimular o pré-
aposentado a realizar novos projetos sociais conforme seu interesse, esclarecendo 
também seus direitos sociais. 

Após a identificação periódica das pessoas que se encontram em fase de aposentadoria, 
de acordo com a previsão legal, busca-se a constituição de grupos, ou inserção em outros grupos 
de entidades parceiras, visando a participação do servidor em palestras e atividades sociais e 
culturais e de lazer. 

Os encontros reiniciaram em março de 2017 e já contam com a participação de cerca de 
40 pessoas que estão em processo de aposentadoria. 

 

b) Núcleo de apoio ao servidor – Criado para contribuir na melhoria das condições e 
relações de trabalho, além de valorizar o servidor público estadual, uma vez que se 
preocupa com o bem-estar biopsicossocial, através do oferecimento de intervenção 
multidisciplinar e o intercâmbio de ações, projetos e programas nas áreas de 
prevenção, promoção e assistência frente aos problemas decorrentes das 
relações/condições de vida e de trabalho. 

As atividades desenvolvidas pelo NAS visam não só o atendimento curativo, mas 
também o preventivo. Este serviço é indicado para servidores com dificuldades de relacionar-
se com colegas e familiares, que apresentam sinais de stress, ansiedade, instabilidade 
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emocional, com atitudes e sintomas depressivos e/ou agressivos, distúrbios do sono e 
alimentação, uso e abuso de álcool e outras drogas, entre outros distúrbios de comportamento 
decorrentes das condições de trabalho a que são submetidos. 

Os serviços oferecidos são: 
 
• Orientação nutricional – Realiza palestras, rodas de conversas e orientação 

individualizada objetivando uma educação alimentar e nutricional para toda a vida, 
visando o alcance da saúde e bem-estar, auxiliando na prevenção ou tratamento de 
doenças. 

• Atendimento psicológico – compreende o acompanhamento e apoio ao servidor 
e/ou familiar que se encontra em vulnerabilidade psíquica. Nesta modalidade, é feito 
o agendamento e, na data marcada, o atendimento é realizado e verificado a 
necessidade de acompanhamento psicológico e/ou de encaminhamento para outros 
profissionais da Rede de Atendimento, que pode ser para a Rede de Referência em 
Saúde do Estado e/ou Município, ou outros encaminhamentos necessários. 

• Atendimento social – compreende a orientação social aos servidores e familiares, 
definindo estratégias de intervenção social e encaminhamentos diversos. 

• Encaminhamentos – Serão prestados encaminhamentos para instituições parceiras 
da Diretoria de Humanização, os quais oferecem serviços para a promoção da saúde 
e recuperação da qualidade de vida, como: academias, associações, rede de saúde 
etc. 

Com base em todo o trabalho desenvolvido e as escutas realizadas, resta clara a 
necessidade de mudanças de hábitos e no estilo de vida do servidor. Dessa forma o 
departamento de qualidade de vida vem intervindo com ações preventivas, intermediando e 
diagnosticando situações em que há comprometimento de qualidade de vida. Por ser um 
trabalho integrado e multiprofissional, este vem trabalhando nas vertentes emocional, 
intelectual, profissional, social e espiritual, sendo esses os alicerces para o bem estar e equilíbrio 
do indivíduo. 

 

4.3 Rede estadual de humanização da gestão pública 

Aceita por todos como fato presente em nossas vidas, a atuação em rede é algo de que 
hoje muito se fala. Entretanto, pouco se compreende em termos concretos, o que isto significa. 
Fala-se em rede de transportes, rede de ensino público, rede de abastecimento, rede elétrica, 
rede de televisão, rede de lojas; sem que percebamos, utilizamos o termo redes para os mais 
diversos fins. E é impressionante como se observa uma consistência no emprego do termo para 
uma multiplicidade de aplicações (LIPNACK & STAMPS, 1992, p. 18). 

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmo códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). Uma estrutura social com 
base em redes é um sistema aberto, altamente dinâmico suscetível de 
inovação sem ameaças ao seu equilíbrio (...). Mas a morfologia da rede 
também é uma fonte de drástica reorganização das relações de poder. 

 (CASTELLS, 2000, p.498) 
 

Quando unimos pessoas ou instituições que valorizam o respeito mútuo, a reciprocidade, 
a corresponsabilidade, a emancipação e o fortalecimento do poder local e do coletivo, podemos 
adotar formas de organização que respeitem estas características, em uma relação sem 
subordinação. São as redes. Elas já existem na natureza há milhares de anos e podem ser 
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adaptáveis a grupos humanos, desde que estes compreendam e aceitem uma forma diferenciada 
de administração, relacionamento e realização de tarefas. 

Compreendendo a importância de se construir uma administração pública integrada, 
solidária e participativa, a então, Secretaria Adjunta de Humanização articulou a formação da 
Rede Estadual de Humanização da Gestão Pública, com a participação de representantesde 
vários órgãos/entidades. A Rede Estadual de Humanização tem como objetivos: estimular as 
secretarias e órgãos a realizarem ações de humanização; melhorar as relações intersecretarias; 
promover socialização e integração; coordenar a troca de serviços e experiências, além da 
realização de ações integradas. 

Cabe ao Departamento de Articulação das Ações em Rede a coordenação das atividades 
da Rede de Humanização, estimulando a comunicação interna em cada órgão/entidade, 
promovendo a integração e a comunicação Inter secretárias, por meio de contatos diretos, 
reuniões, palestras, workshops, encontros, bate-papos, trocas de serviços e o desenvolvimento 
de ações conjuntas, buscando consolidar, o programa de humanização de forma atuante e 
participativa. 

 

4.3.1 Projetos e ações 

Ao longo destes seis anos de experimentação, a Rede vem desenvolvendo ações e 
atividades de grande impacto e com resultados positivos para o fortalecimento do programa, 
tais como, ações da sua própria estruturação, atividades de formação e integração, campanhas 
de responsabilidade social, voluntariado, compromisso ambiental, pesquisas de clima 
organizacional, acolhimento a novos servidores, bem como a coordenação de uma das maiores 
ações da Humanização, que é a Semana do Servidor. Essas atividades são planejadas e 
desenvolvidas em parceria, além disso, cada órgão possui seu projeto interno. 

a) Estruturação da rede – A Rede, hoje é composta por representações de 84 
unidades: sendo 21 secretarias, 24 autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, 07 convidados de outras esferas da Federação e 
outras 27 unidades, como órgãos da governadoria, hospitais, bibliotecas etc. E além 
das ações desenvolvidas, tem como principal desafio a sistematização de uma 
proposta coletiva da Política Estadual de Humanização da Gestão Pública que venha 
a consolidar este programa. 

b) Troca de serviços e experiências – Além da realização de reuniões, encontros ou 
atividades de formação periódicas com os representantes, a equipe promove uma 
série de campanhas e trocas de serviços entre as unidades. 

c) Sensibilização de gestores – Visitas periódicas de sensibilização e motivação a 
gestores para a implantação e/ou fortalecimento das ações de humanização nas 
secretarias e órgãos. 

d) Acompanhamento dos projetos – Orientação e monitoramento dos projetos de 
humanização de cada unidade, o que resulta na implantação, resgate ou revitalização 
das ações de humanização. 

e) Semana do servidor – É uma grande vitrine das ações da Humanização 
desenvolvidas ao longo do ano. Durante esta semana que é realizada em 
comemoração ao dia do servidor, são desenvolvidas diversas atividades que 
estimulam a integração entre os servidores, motivando-os frente aos desafios e 
proporcionando uma reflexão quanto ao papel do servidor público. As 
comemorações da semana do servidor também representam uma estratégia de 
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consolidação da política estadual de humanização, da valorização da arte, e do 
estímulo à melhoria da saúde e qualidade de vida. 

Além de palestras, oficinas, momentos de cuidados com a saúde e a beleza, vale destacar 
as seguintes atividades: corrida do servidor, manhã de lazer, baile, visitas a espaços de memória, 
exposições de artes visuais, homenagens de umas secretarias a outras, torneio de futebol 
intersecretárias, e o sarau do servidor. 

O evento reflete o fortalecimento da parceria junto aos colaboradores e todas as 
secretarias e órgãos estaduais ficam responsáveis em desenvolver atividades com sua equipe 
também na semana do servidor. 

f) Pesquisa de clima organizacional – As duas pesquisas de clima organizacional que 
foram realizadas forneceram informações relevantes para subsidiar o planejamento 
de ações e atividades da Humanização, além de estabelecerem marcosimportantes 
que podem contribuir para a análise da evolução do sentimento do servidor em 
relação ao seu trabalho. 

g) Compromisso ambiental – É uma das dimensões do Programa de Humanização e 
vem sendo trabalhada em parceria com outras secretarias, estimulando a 
sensibilização para o tema e a adoção de práticas sustentáveis na administração 
pública, como a redução de gastos, a reutilização, a reciclagem e a importância do 
descarte adequado do lixo. A Humanização integra a A3P no Acre, articula e 
coordena em parceria com o Acre Solidário a coleta seletiva na gestão pública, e 
ainda realiza oficinas de reciclagem e reaproveitamento de alimentos, convidando a 
uma nova visão sobre grande parte de materiais que tratamos como lixo e que, não 
apenas podem ser transformados, como inclusive tem potencial para gerar economia 
ou renda. 

h) Responsabilidade social – Na dimensão responsabilidade social o Departamento 
de Articulação das Ações em Rede articula e coordena diversas campanhas de 
natureza solidárias, educativas e sociointeracionais para os servidores de todos os 
órgãos e entidades. Vale destacar entre as mais significativas, as campanhas de: 
combate à dengue, doação de órgãos, doação de sangue, combate ao tráfico de 
pessoas, meio ambiente, combate à infecção hospitalar, datas comemorativas (dia 
das mães, dia da mulher, dia dos pais, dia das crianças, natal, semana da 
enfermagem, semana do servidor), doação de agasalho, de brinquedos, de água, de 
roupas e de alimentos para vítimas de acidentes ambientais, brechó de natal entre 
outros. 

No que se refere ao incentivo ao voluntariado, o Departamento coordenou com a ajuda 
de voluntários o abrigo instalado em Rio Branco para cerca de 300 haitianos que ficaram sem 
condições burocráticas de locomoção em 2012, além de coordenar o trabalho voluntário para 
os abrigos para vítimas de alagamento em 2012, 2013 e 2015. 

Desse modo que a Rede Estadual de Humanização, com foco na integralização de 
projetos que proporcionem a melhoria da qualidade de vida e saúde dos servidores e a melhoria 
das relações interpessoais no ambiente de trabalho, por meio da potencialização da criatividade, 
da sensibilização, da comunicação e do relacionamento entende que esta Política tem o 
potencial para efetivamente estabelecer a transversalidade das suas ações, se estabelecendo com 
um nível de capilaridade suficientemente participativo e integrado, para que o modelo, além de 
alcançar o conjunto dos servidores públicos, se desdobre até o ambiente do cidadão ou 
contribuinte. 
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5 Considerações finais 

A gestão de pessoas do Governo do Estado do Acre, após a implementação dessa 
ferramenta de gestão em rede, para a construção coletiva e o desenvolvimento das ações do 
programa de humanização da gestão pública, vem contribuindo para uma mudança da cultura 
organizacional dos órgãos e/ou entidades do executivo estadual. 

A inserção de diretrizes e ações que coloquem o servidor público como protagonista, 
proporcionando-lhes uma possibilidade de melhorar sua qualidade de vida, repensar sobre o 
sentido do trabalho, a importância de um ambiente de trabalho harmônico dentre outros 
aspectos que abrange o ser humano de forma holística, vem ganhando espaço e conquistando 
os servidores a viver sobre essa nova perspectiva. 

Por ser um trabalho inovador e de ruptura de cultura organizacional, ainda não foi 
possível envolver todos os servidores ativos do estado, uma vez que estamos inseridos apenas 
no âmbito do município de Rio Branco, capital do estado.As equipes que dispomos são 
insuficientes para abranger um número maior de atendimentos e a maioria das atividades são 
de livre participação. 

No decorrer do desenvolvimento desse programa de humanização, pudemos observar 
um avanço significativo, que são perceptíveis pela adesão dos órgãos aderindo a Rede estadual 
de Humanização, bem como o aumento do envolvimento dos servidores nas atividades, como 
podemos identificar nos dados expostos ao decorrer desse artigo. 

Afinal, um programa que tem como missão colocar o ser humano em todas as suas 
dimensões e nas relações que estabelece, como elemento vivo, dinâmico, criativo, como valor 
fundamental da boa prestação do serviço público. Um programa que tem na arte, no cuidado, 
na comunicação, no pensamento em redes e na responsabilidade sócio ambiental as suas 
diretrizes estruturantes, traz um nível de inovação para a gestão pública que exige tempo de 
amadurecimento, experiências, capacidade de escuta, construção coletiva, criando espaços de 
troca, de transformação, de sentir, de manifestar, de se identificar, de pertencer em constante 
movimento. 

Assim sendo, diante dessa pratica de gestão de pessoas, que se mostra efetiva, o desafio 
agora é a construção de um plano estadual da humanização da gestão pública, que se quer 
regulamentar por meio de uma lei estadual para estabelecer as diretrizes de uma política de 
humanização assentada nas grandes dimensões estruturantes desse programa e com núcleos 
instalados em todos os órgãos/entidades, garantindo assim a continuidade dessa importante 
contribuição para gestão, mas principalmente para a sociedade. 

 
 
Referências  
 

Branco, Antônio Eduardo (Organizador), Aguiar, L. U. B. et al. – Ginástica Laboral: Prerrogativa do Profissional 
de Educação Física / Rio de Janeiro: CONFEE, 2015. 64p. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações / Idalberto 
Chiavenato. – 3. Ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

DUTRA, Denize Athayde; MAZZALI, Rubens. Relato de Bordo – Workshop Estadual de Humanização da 
Gestão Pública; Denize Dutra Gestão e Desenvolvimento, 2012; 

Fatores de risco. Disponível em: <http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/prevencao-fatores-de-
risco>. Acesso em 04 de Mar. 2017. 

HumaVida - Humanização social através das artes Integradas. Entrevista com Isabel Maria Vieira da Silva Hölzl. 
Disponível em: <http://www.contraditorio.pt/admin/source/files/1265769354-bp_10_01_HumaVida-
Original.pdf>. Acesso em 22 de mai. 2017. 



15 

 

Lei complementar. 314, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015 - Dispõe sobre a estrutura administrativa, política e 
operacional do Poder Executivo do Estado. Disponível em: <http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-
content/uploads/2016/02/LeiComp314.pdf> Acesso em 19 de abr. 2017. 

LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994 - Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional 
do Idoso e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm> Acesso 
em 05 de Mar. 2017. 

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 -Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>  Acesso em 05 de Mar. 2017. 

MIGUELETTO, Danielle Costa Reis – Organizações em rede – Dissertação apresentada à Escola Brasileira de 
Administração Pública para a obtenção do Grau de Mestre em Administração Pública. Rio de Janeiro, 2001. 

MUSEU CREI. A importância da arte na vida das pessoas. Disponível em: 
<http://creimuseu.blogspot.com.br/2011/10/importancia-da-arte-na-vida-das-pessoas_30.html> Acesso em 20 de 
mai. 2017 

NASCIMENTO, Leyla - A gestão de pessoas no estado da arte. Disponível em: 
<http://www.revistamelhor.com.br/a-gestao-de-pessoas-no-estado-da-arte/>. Acesso em 22 de mai. 2017. 

NETO, Antonio Batista Ribeiro - Redes Empresarias: Uma estratégia moderna para aumentar a competitividade 
das empresas no mercado. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/a-organizacao-em-
rede-como-estrategia-para-aumento-de- competitividade,4becf62f42c17410VgnVCM2000003c74010aRCRD>. 
Acesso em 06 de abr. 2017. 

REGO, José Fernandes do Rego (coordenador) - Plano de Governo 2011/2014. Setembro de 2011. 

Relatório sobre o quantitativo de servidores ativos, distribuídos por órgão e município – Sistema de Gestão de 
Pessoas: TURMALINA, gerado em 19 de abril de 2017; 

Rossi, Ana Maria. Et. all./ Stress e qualidade de vida no trabalho : melhorando a saúde e o bem-estar dos 
funcionários / São Paulo: Atlas, 2013. 

SANTIN, Silvino - Humanização e sensibilidade: Um novo olhar na enfermagem: perspectivas para o novo 
milênio. Disponível em: <http://labomidia.ufsc.br/Santin/Saude/4_Humanizacao_e_sensibilidade.pdf> Acesso em 
20 de mai. 2017. 

TORO, Bernardo - El cuidado: el parigma etico de lanuevacivilizacion. Disponível em: 
<https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2014/11/EL-CUIDADO-COMO-PARADIGMA.pdf>  Acesso 
em 03 de jun. 2017.  

 


