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RESUMO 

 
Esta pesquisabusca compreender como a hospitalidade pode melhorar o 
relacionamentoentre funcionários e voluntários de um hospital do Sistema Único de 
Saúde. Pretende-se discutir a Teoria da Dádiva nas relações entre os sujeitos 
dentro do contexto hospitalar; diagnosticar como a hospitalidade se aplica na 
manutenção deste espaço; relacionar a hospitalidade com as práticas de 
humanização do SUS e utilizar a hospitalidade como linguagem para a construção 
de uma nova cidadania. Trata-se de pesquisa qualitativa e exploratória, utilizando o 
procedimento bibliográfico e documental, além de entrevistas abertas. Acredita-se 
que a hospitalidade, através dos tempos “acolher” e “entreter”, possibilite a 
aproximação dos diversos atores envolvidos no contexto hospitalar, facilitando o 
diálogo entre os profissionais, promovendo a saúde integral dos usuários e 
transformando o hospital em lugar privilegiado para o exercício da cidadania. 
 
Palavras chave: hospitalidade – humanização da assistência à saúde– voluntariado 

– cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This study aims to understand how hospitality can improve the relationship between 
employees and volunteers of the hospital's Health System is intended to discuss the 
theory of Gift in relations between individuals within the hospital setting; diagnose as 
the hospitality applies in maintaining this space; relate the hospitality with the Health 
System humanization practices and use hospitality as language for the construction 
of a new citizenship. It is a qualitative and exploratory research, using the 
bibliographic and documentary research, and open interviews. It is believed that the 
hospitality, through the ages "welcome" and "entertain" allows the approach of the 
various subjects involved in the hospital, facilitating dialogue between professionals, 
promoting the overall health of users and making the hospital a privileged place for 
citizenship. 

 
Keywords: hospitality – humanization of health care – volunteering - citizenship 
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INTRODUÇÃO 

 

“Por que penso meus pensamentos?” 
1
 

 

Ao ingressar no serviço público em um hospital da rede federal em 2006, 

logopude perceberque o acolhimento do usuário era fator decisivo para o 

desenvolvimento do meu trabalho como recepcionista. Fazer mais do que o próprio 

dever, colocando-me no lugar do outro, com atitudes simples como um sorriso ou 

um telefonema, produziam no ambiente uma sensação de paz e nas pessoas um 

desejo de retribuir, fosse com um sorriso ou um muito obrigado. 

O setor de hotelaria hospitalar encanta pela diversidade de serviços que 

gerencia e pelo esforço incansável de proporcionar qualidade a todos os sujeitos 

que fazem parte do cotidiano de um hospital: desde médicos e equipes de 

enfermagem até doentes e seus familiares, passando pelas equipes de limpeza, 

funcionários administrativos, e muitos outros sem os quais estas instituições não 

existiriam. 

Mesmo diante da circunspecção a que os funcionários destas instituições se 

vêem obrigados diante das enfermidades (e das mortes) dentro destes ambientes, 

estes trabalham, em grande maioria, com prazer e contentamento de servir ao 

próximo, e talvez, ou, principalmente por isso, o curso de Hotelaria tenha sido a 

primeira opção, quando decidi investir de maneira mais enérgica na minha carreira. 

Durante o curso de Hotelaria as teorias já vivenciadas na prática foram 

desvendadas: a correlação entre a humanização do atendimento e a gestão dos 

recursos humanos, uma vez que são as pessoas e suas relações que fazem o 

hospital, e os vínculos comunitários construídos pelos rituais de hospitalidade que 

promovem a cidadania. 

As instituições de saúde prestam serviços não só para os doentes em 

tratamento, mas também para aqueles que os acompanham e para outros que 

exercem algum tipo de atividade, seja esta remunerada ou não. 

                                            

1
Porque penso meus pensamentos foi a primeira pergunta que meu orientador fez no inicio da minha 

trajetória na construção deste trabalho acadêmico. Optamos por iniciar as seções com uma epígrafe 
objetivando provocar nosso leitor e alargar as possibilidades de uma leitura outra. As epígrafes, 
desta forma, nos apresentam uma ideia geral sobre a seção. 
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A política de humanização do Sistema Único de Saúde (doravante SUS) 

criada em 2003 propõe a “troca de saberes” entre os diversos sujeitos envolvidos no 

processo de se fazer a saúde como forma de se resgatar o princípio básico da 

Integralidade. Nesse sentido, o trabalhador voluntário que presta serviço nas 

instituições de saúde pode ser um aliado, acolhendo de forma integral cada 

indivíduo e melhorando o diálogo entre profissionais e usuários. 

Muitas são as formas usadas para referir-se às pessoas em tratamento numa 

instituição hospitalar, não havendo conclusões sobre qual é o mais correto. Embora 

o termo “paciente” denote passividade e sofrimento, muitos profissionais de saúde 

concordam que pode significar vínculo e carinho. Para este trabalho utilizamos o 

termo “usuário”, por abranger todos aqueles que estão dentro do hospital, seja para 

tratamento ou não, e por estar ligado ao usufruto de serviços aos quais o cidadão 

tem direito. 

Os hospitais são estruturas compostas por equipamentos e por sujeitos que 

realizam cotidianamente neste local suas atividades de trabalho. Por trás das 

profissões que exercem dentro deste ambiente, existem seres humanos 

comprometidos com o ofício de buscar o melhor tratamento e cuidados clínicos, 

visando o bem-estar e a cura. 

Além dos profissionais comprometidos com os cuidados terapêuticos, 

existem outros: os trabalhadores voluntários, que doam de si com disposição e boa 

vontade. Os voluntários que promovem atividades artísticas nos hospitais têm a 

possibilidade de estabelecer com os usuários uma comunicação baseada na 

linguagem própria da arte, de desenvolver potencialidades e de traçar objetivos em 

relação aos próximos encontros, o que antecipa a recuperação (MASETTI, 2015). 

Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna, já 

apontava, desde meados do século XIX, para a necessidade de cuidados especiais 

quanto aos aspectos ambientais, psicológicos e sociais para o restabelecimento da 

saúde do indivíduo.  Em seus escritos, frisava a importância do conforto e da 

higiene como fundamentais no processo terapêutico (BOCK, 2009). Por conforto 

psicológico, entendemos a compreensão do medo e da ansiedade que o ambiente 

hospitalar causa, e por conforto social, o fato de que o sujeito em tratamento 

hospitalar não deixou de possuir família, amigos, preferências e uma rotina que 

deve ser respeitada na medida do possível. 
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A conciliação dos serviços excelentes de um hotel, nos aspectos tangíveis 

(segurança e conforto) e intangíveis (hospitalidade), com as particularidades da 

clientela hospitalar, constitui o conceito de Hotelaria Hospitalar.Atualmente, a 

Hotelaria Hospitalar auxilia na ambiência e no bem-estar de todos os que entram 

e/ou permanecem no ambiente hospitalar, sejam para tratamento ou não. 

(TARABOULSI, 2003). 

Ressaltamos que o estudo da Hotelaria Hospitalar é bastante novo e, embora 

existam diversas pesquisas sobre o tema de voluntariado nos hospitais, estes foram 

feitos sob o olhar de profissionais de saúde. 

Uma análise da hospitalidade praticada entre os sujeitos deste cenário que é 

o hospital poderá contribuir para o incremento do material de estudo deste ramo de 

atuação do profissional de Hotelaria e também para o processo de humanização do 

SUS. 

Este trabalho pretende abordar como as relações de hospitalidade podem 

melhorar o diálogo entre os sujeitos que frequentam o cotidiano de uma unidade de 

saúde, contribuindo para a construção de uma nova cidadania. 

Nesse sentido, a questão norteadora pretende apontar: como a hospitalidade 

pode ser uma ponte na melhoria da relação entre os voluntários e funcionários de 

um hospital? 

O objetivo geral é compreender como a hospitalidade pode melhorar o 

relacionamento entre os voluntários e funcionários de um hospital. 

Os objetivos específicos são: 

 

 Discutir a teoria da dádiva na dinâmica das relações entre os 

voluntários e funcionários; 

 Diagnosticar como a hospitalidade se aplica na manutenção do espaço  

hospitalar; 

 Relacionar a hospitalidade com as práticas de humanização do SUS; 

 (Des)construir os modelos hegemônicos de assistencialismo, utilizando 

a hospitalidade como linguagem para a construção de uma nova 

cidadania. 

 

Uma hipótese que levantamos aqui é que a hospitalidade, por meio dos 

tempos “acolher” e “entreter” a que se refere Camargo (2004) e do recorte de 
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campo da hospitalidade com a comunicação, sejam o fator motivador para se 

produzir uma nova forma de saúde, aproximando os sujeitos e criando laços, 

transformando o hospital em lugar privilegiado para o exercício da cidadania. 

Para a realização de tais objetivos, fizemos uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, para compreender a dinâmica das relações sociais entre os sujeitos que 

compõem um universo delimitado (hospitais públicos), com escopo exploratório e 

explicativo. 

Este trabalho foi dividido em cinco partes, incluindo aí esta parte introdutória. 

No que convencionamos chamar de primeiro capítulo, abordamos os aspectos 

referentes à dinâmica da dádiva e à hospitalidade, e logo em seguida explicamos o 

conceito de hotelaria hospitalar, apontando para a importância da hospitalidade 

aliada à ambiência. 

No segundo capítulo, buscamos compreender o que são as políticas 

públicas, como são formuladas e em seguida desvendamos como foi o processo de 

criação do Sistema Único de Saúde. Ainda neste capítulo, explicamos o que é a 

Política Nacional de Humanização, sua relevância para o resgate dos princípios 

norteadores do Sistema Único de Saúde e qual sua relação com ahospitalidade. 

No terceiro capítulo, observamos os aspectos vinculados ao trabalhador 

voluntário e como este é capaz de construir novas relações de cidadania nas 

instituições públicas, mais especificamente, no hospital. Prosseguimos investigando 

a importância do entretenimento na atividade voluntária e o valor do riso, do cômico 

e do palhaço dentro do contexto hospitalar.  

No quarto capítulo, de análise das entrevistas, iniciamos explicando como se 

deu o processo de coleta de dados, e apresentamos a troca de saberes com os 

funcionários e com os trabalhadores voluntários, sob a forma estética de diálogo, 

entre os sujeitos entrevistados e os autores consultados nesta pesquisa.  

Como resultado das leituras e da troca de saberes com os entrevistados, 

tecemos algumas considerações sobre como a hospitalidade e o voluntariado são 

capazesde promover a humanização na saúde pública e a cidadania, e como os 

estudos de hospitalidade podem enriquecer os debates acerca da humanização, na 

hotelaria hospitalar. 
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1A DÁDIVA E A HOSPITALIDADE COMO PROMOTORAS DOS 

LAÇOS SOCIAIS 

 

 

“Para que as luzes do outro sejam percebidas por 
mim devo por bem apagar as minhas, no sentido 
de me tornar disponível para o outro.” (Mia Couto) 

 

 

Na década de 1920, Marcel Mauss publicou o “Ensaio sobre a Dádiva” e 

iniciou as reflexões sobre as formações de vínculos e as cadeias de 

relacionamentos. Por meio da dinâmica do “dar – receber – retribuir”, explicou a 

geração dos dons e contradons, num processo sem fim. A pesquisa deste autor foi 

de fundamental importância em diversos campos de estudo, entre eles o da 

Hospitalidade. 

Um autor que se apropria desta teoria de Mauss e leva adiante suas 

reflexões é Godbout (1999), afirmandoque a dádiva está em toda parte. Este autor 

demonstra como a dádiva está inserida nas relações de mercado, nas relações de 

amizade e parentesco e como aparece também entre estranhos, que é caso do 

voluntariado. Posteriormente, aponta como o Estado vivencia o espírito da dádiva. 

Vivemos num mundo globalizado e individualista, onde a inospitalidade é a 

tônica. Para Camargo (2015, p.44), “a hospitalidade acontece nas frestas da 

inospitalidade dominante”. Este autor explica que no anonimato das grandes 

cidades, os encontros entre os sujeitos nem sempre resultam em vínculo social, 

mas sim em afastamento das relações. Bauman (2003 e 2011) esclarece a temática 

da vida contemporânea, o medo, a dificuldade relacional e a angústia do cotidiano 

das metrópoles. 

A dificuldade relacional ocorre entre os diversos sujeitos que transitam numa 

instituição de saúde, assim como em todos os outros lugares. Baptista (2002 e 

2008), Lévinas (1980) e Derrida (2003) auxiliam nas reflexões sobre 

asdimensõesética e pedagógica da hospitalidade e em seu viés com a cidadania. 

Há uma pluralidade de conceitos acerca da hospitalidade, muitas vezes até 

de um mesmo autor, mas todas elas possuem o mesmo fio condutor das relações e 

trocas humanas. Cada ciência apropria-se da hospitalidade à sua maneira, de seu 

lugar de fala, pois onde há mais de uma pessoa há hospitalidade. Outros autores 
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foram consultados sobre o tema da hospitalidade, a saber: Camargo (2004), 

Lashley (2004), e “O Livro da Hospitalidade”, organizado por Alain Montandon 

(2011). 

Abordamos neste capítulo a Teoria da Dádiva na formação de vínculos 

sociais e a hospitalidade como ritual básico destes vínculos, e que, como fatos 

sociais totais, estão presentes em todos os setores da nossa sociedade e também 

nas instituições. Sobre a dádiva, nos esclarece Godbout e Caillé (1999, p.20): 

 
 

A ideia que pouco a pouco nos impôs é que a dádiva é tão moderna e 
contemporânea quanto característica das sociedades primitivas, que ela 
não se refere unicamente a momentos isolados e descontínuos da 
existência social, mas a sua totalidade. Ainda hoje, nada pode se iniciar ou 
empreender, crescer e funcionar se não for alimentado pela dádiva. 
Começando pelo começo, ou seja, pela própria vida, pelo menos ainda por 
enquanto nem comprada nem conquistada, mas realmente dada.  
 
 

A dinâmica da dádiva (dar – receber-retribuir) está presente em toda a parte 

na nossa sociedade, assim como nas sociedades tribais que fizeram parte da 

pesquisa de Marcel Mauss à luz da teoria kantiana das trocas econômicas e que 

suscitou diversos estudos desde a publicação do “Ensaio sobre o Dom”, com sua 

primeira edição datada de 1925. A começar pela vida, que nos é concedida e que 

insere cada pessoa nesta máxima. 

A formação de vínculos nas sociedades ditas arcaicas realizava-se por meio 

da oferta de uma dádiva, que, apesar do caráter livre, devia ser aceita, assim como 

livremente retribuída. Cada dom ofertado gerava a obrigação da retribuição, numa 

ação sem fim. Este ritual de dar, receber e retribuir é o que também elucida a 

hospitalidade, pois tanto a dádiva quanto a hospitalidade falam da formação dos 

vínculos sociais.  Para Camargo (2004, p. 17): 

 

Hospitalidade é um conjunto de leis não escritas que regulam o ritual social 
e cuja observância não se limita aos usos e costumes das sociedades ditas 
arcaicas ou primitivas. Continuaram a operar e até hoje se exprimem com 
toda força nas sociedades contemporâneas. 
 
 

Desde os tempos mais remotos, a obrigação de oferecer abrigo e alimento a 

viajantes, assim como a acolhida cordial aos visitantes, está implícita na nossa 

cultura mediante lendas, contos e tantas outras produções de arte.   
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Tanto num contexto social, de se receber um hóspede em casa, ou no 

pessoal, ao entabular uma conversa, ou ainda num sentido mais amplo, como o de 

uma praça pública sem portões ou cercas, a hospitalidade está presente no 

cotidiano dos indivíduos e é essa aceitação do outro – que também aceita outrem – 

e a relação por eles estabelecida. 

Atualmente, todas as práticas ditas hospitaleiras continuam presentes, não 

mais pelo acolhimento do estranho viajante, mas pelo encontro entre sujeitos 

diferentes, seja por etnia, nacionalidade, classe social ou qualquer outro signo. 

Ao observarmos o mundo moderno e globalizado, com cerca de sete 

bilhões2de habitantes, percebemos que “a regra da cidade é o anonimato travestido 

de regras da urbanidade, que no fundo é a hospitalidade ensaiada.” (CAMARGO, 

2015, p.44).  Quanto mais despercebidos conseguimos passar nas cidades, tanto 

melhor.  

Apesar de não haver nem tempo tampouco possibilidade real para a 

formação ou manutenção de vínculos com essa quantidade de pessoas, há que se 

pensar no porque a humanidade perdeu a capacidade de conexão com seu 

próximo. As muitas características que assinalam as pessoas são sinais de 

distinção e identidade, e fazem com que o outro seja denominado um estranho. 

Nesse sentido, aponta Bauman (2000, p.112): 

 
 

Vestir uma máscara pública é um ato de engajamento e de participação, e 
não um ato de descompromisso e de retirada do “verdadeiro eu”, deixando 
de lado o intercurso e o envolvimento público, manifestando o desejo de ser 
deixado só e continuar só.  
 
 

Pela fala destes autores, percebemos que as regras de urbanidade 

privilegiam o anonimato e a inospitalidade, uma vez que o acolhimento daquele que 

é diferente, ou estranho, não é privilegiado. Apesar do grande ajuntamento de 

pessoas nas cidades, estas se encontram isoladas e impossibilitadas de conectar-

se, por imposição de regras de civilidade. 

Bauman (2011) aponta que pessoas estão sujeitas a diversos tipos de 

integração com o outro, e nem todas as integrações resultam em encontros 

                                            

2
CIA World Factbook.Disponível em:<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/xx.html>. Acesso em: 25 jul. 2016. 
 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
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verdadeiros, em formação de vínculos. Muitas vezes as pessoas apenas se 

encontram de forma fragmentada, da mesma maneira como a vida contemporânea 

se apresenta, e este tipo de encontro esgota-se em si, sem gerar vínculo algum, o 

alude a uma espécie de objetificação das pessoas. Esta é a interação que acontece 

entre as pessoas nos transportes públicos, por exemplo. 

Outra modalidade de interação é descrita por Bauman (2011) como 

“moderada”, que é aquela que acontece nos locais de trabalho. Existe uma 

finalidade para que estas pessoas permaneçam juntas. Estes encontros são: 

 
Normativamente regulados, regrados, circunscritos de modo preventivo e de 
preferência estrito e breve, a fim de que não sejam obrigados a ingressar 
em outros encontros que precisam ser mantidos num registro diferente.(...) 
Precisa se equilibrar entre as tarefas de potencializar os encontros 
estruturados e incapacitar os não estruturados (BAUMAN, 2011, p. 69-70). 
 
 

Estes encontros são concebidos para ser cordiais, mas desprovidos de 

espontaneidade, que um elemento fundamental para a hospitalidade. Apesar disso, 

seu caráter repetitivo pode vir a ocasionar redes relacionais e extrapolar os limites 

dos locais de trabalho.  

As interações citadas acima são denominadas por Bauman (2011) como do 

tipo “estar-ao-lado” e acontecem quando não há diferença entre os indivíduos com 

os quais se interage. São encontros momentâneos, e não resultam em nenhum tipo 

de troca, nem mesmo de olhares, preferencialmente. São estranhos que 

compartilham escritórios, transportes públicos, ruas. Devem ser temidos e evitados 

a todo custo. O “bom dia” que se oferece aos passageiros do mesmo elevador não 

pode ser elevado à condição de oferta de um dom, uma vez que todos estes atores 

estão como que “mascarados”, encobertos pela civilidade, protegendo-se dos 

“estranhos”, e resguardando seu anonimato.Assim percebemos que, apesar de 

regras de boa conduta e da civilidade, os encontros entre estranhos nas grandes 

cidades são pautados pelo medo: medo da vulnerabilidade de se apresentar 

verdadeiramente e medo da rejeição.  

Outro tipo de encontro, que o autor supracitado denomina como “estar-com”, 

refere-se a pessoas que se percebem como pessoas, mas ainda não se pode falar 

num verdadeiro acolhimento, uma vez que estas não se mostram completa e 

verdadeiramente. Para Lévinas (1980),acolhida é a abertura e a sujeição ao outro, 

e, estar sujeito ao outro nos dias de hoje é fator de risco. O outro, apesar de 
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conhecido, deve ser temido. Este também é um tipo de encontro fragmentário e 

momentâneo, e também o que mais incide nos dias atuais.  

O encontro denominado por Bauman (2011) como do tipo “ser-para” é o 

encontro de duas identidades completas, possibilitando uma alteridade genuína. Em 

cada relacionamento pessoal, o sujeito é capaz de “dar o dom de si mesmo”. Nas 

palavras de Bauman (2011, p. 77): 

 
 

O “ser-para” é um salto do isolamento para a unidade, mas não para uma 
fusão, esse sonho místico de largar o fardo da identidade, mas em nome de 
uma liga cujas preciosas qualidades dependam inteiramente da 
preservação da alteridade e da identidade de seus ingredientes. 
 
 

Este tipo de integração surge de identidades completas, que não se 

escondem e nem se mascaram. Por meio do olhar do outro o indivíduo é capaz de 

ser reconhecido em seus aspectos únicos e com eles contribuir para a 

multiplicidade de tipos humanos.  

Esta fala é corroborada por Lévinas (1980), que compara as individualidades 

às casas, e a alteridade ao acolhimento mútuo de duas individualidades. O autor 

prossegue, explicando que desta maneira, dando e recebendo, “a alteridade 

manifesta-se num domínio que não conquista, mas ensina” (LÉVINAS, 1980, p. 

153). Esta fala denota a inexistência dos conflitos de poder na alteridade. 

O “ser-para” é um verdadeiro encontro de hospitalidade, onde o vínculo se 

estabelece e os sujeitos implicados sentem-se obrigados uns aos outros, não por 

convenções sociais, mas sim por responsabilidade ética. Pressupõe engajamento 

moral, inserindo as pessoas envolvidas neste processo para fora da dinâmica atual 

das angústias decorrentes da vida contemporânea.  

Estes encontros de hospitalidade, saturados de mútua afecção, formam as 

redes comunitárias de solidariedade, que está relacionada a comportamentos 

comunitários, onde os sujeitos compartilham ideais e anseios, e existe sentimento 

de pertencimento a determinado grupo, portanto, não há a necessidade de 

acolhimento das características de diferenciação (DARBON, 1997). A solidariedade 

é própria da vida em comunidade, que denota segurança e bem-estar. A esse 

respeito, Bauman (2003, p. 8) esclarece:  
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Numa comunidade, todos nos entendemos bem, podemos confiar no que 
ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo e raramente ficamos 
desconcertados ou somos surpreendidos. Nunca somos estranhos entre 
nós. 
 
 

Podemos perceber, deste modo, que diante das questões decorrentes do 

modo de vida contemporâneo, onde os encontros entre sujeitos resultam mais em 

esgarçamento do que em estreitamento dos vínculos sociais, a ética de 

hospitalidade é tão necessária para o resgate dos laços entre as pessoas, de 

maneira que vínculos comunitários e redes de solidariedade se façam realidade. 

Com ressalva para o Turismo, que se utiliza da hospitalidade sob seu viés 

comercial,por meio da divisão desta área em domínios pelos autores Lashley (2004) 

e Camargo (2004), a hospitalidade é tema em aberto, que possibilita um 

alargamento de possibilidade de olhares, e se torna assunto recorrente de 

estudiosos das mais variadas áreas das ciências sociais, com o objetivo de analisar 

a manutenção e a criação de vínculos sociais nos diversos espaços nos quais 

transitam os indivíduos, uma vez que estes são o cerne da sociabilidade humana. 

Um destes espaços é o hospital, lugar de interações variadas entre estranhos 

vivendo momentos de fragilidade física e emocional. A seguir, discorreremos sobre 

a importância da hotelaria hospitalar para a manutenção deste espaço. 

 

 

1.1HOTELARIA HOSPITALAR 

 

O tema da Hotelaria Hospitalar é relevante para este estudo, pois trata das 

questões subjetivas no processo de cura dos usuários do sistema de saúde e 

também vincula estes aspectos à humanização das relações no espaço hospitalar. 

Para explorarmos o tema “hotelaria hospitalar”, a contribuição de Marcelo 

Boeger (2009) e Antoine Taraboulsi (2009) foi imprescindível, por tratar-se de 

literatura específica do tema, além de Foucault (2015), com “Microfísica do Poder”, 

que narra sobre o nascimento do hospital.  Contextualizando os tratamentos de 

saúde do passado, consultamos Sousa (2005) e Martins et al. (2011). Esclarecendo 

sobre o surgimentodos primeiros hospitais no Brasil, Campos (1965), Sanglard, 

(2007) e Tomaschewski (2007). 
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As notas de sala de aula da disciplina “Fundamentos Teóricos do Turismo e 

da Hospitalidade”, ministrada pela professora Manoela Valduga foram de suma 

importância para ilustrar as características da prestação de serviços. 

Os tratamentos de saúde são paralelos à existência da humanidade. Sousa 

(2005) aponta que no século IV a.C., em Roma, já havia médicos públicos, e que 

também existia o tratamento dado pelo paterfamilias, um sujeito que era 

responsável pela saúde de toda a família, e também dos trabalhadores e dos 

animais, utilizando para isso ervas cultivadas em suas terras e outros recursos 

como rezas, ladainhas e cantigas.  Por volta de 219 a.C. médicos gregos chegaram 

a Roma, e foram considerados cidadãos romanos por César entre 49 e 44 a.C. Os 

banhos públicos romanos eram lugares de sociabilidade e entretenimento, sendo, 

portanto desvinculados dos tratamentos de saúde (Martinset al., 2011). 

O hospital foi criado com o objetivo não só de prestar assistência aos pobres 

e indigentes, mas também de os separar da sociedade saudável. Sua finalidade não 

era nem a cura e nem a melhora física dos pacientes, mas sim a salvação da alma 

dos que lá trabalhavam (religiosos e outros necessitados de salvação). “Este 

hospital não era uma instituição médica e a medicina não era hospitalar” 

(FOUCAULT, 2015, p.174). 

Foi em meados do século XVIII que o hospital passou a ser reorganizado e 

se tornou mais parecido com o que conhecemos atualmente, por conta do 

mercantilismo e das guerras, os soldados possuíam um preço para o Estado e não 

se podia deixá-lo morrer. “Era preciso vigiar os homens no hospital militar, para que 

não desertassem, à medida que tinham sido formados de modo bastante custoso.” 

(FOUCAULT, 2015, p.179). Mas também era preciso que eles ficassem curados de 

suas mazelas, para que voltassem a lutar. E foi a partir deste momento que os 

corpos passaram a ser disciplinados e ordenados no espaço hospitalar, com o 

intuito não só de ser vigiados, mas também de se obter a cura. 

A partir de 1780, com o objetivo de se reconstruir o Hôtel-Dieu (fundado em 

542), que a Academia de Ciências envia o médico Tenon para observar diversos 

hospitais da Europa e definir um plano de reconstrução de hospitais, como explica 

Foucault (2015, p.173): 

 
Tenon estuda o percurso, o deslocamento, o movimento no interior do 
hospital, particularmente, as trajetórias espaciais seguidas pela roupa 
branca, lençol, roupa velha, pano utilizado para tratar ferimentos etc. 
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Investiga quem os transporta e onde são transportados, lavados e 
distribuídos. Essa trajetória, segundo ele, deve explicar vários fatos 
patológicos dentro do próprio hospital.  
 
 

E é a partir destas observações que surge o conceito de hospital como 

“máquina de curar”, e mais que um prédio, o hospital é um fato médico que influi na 

saúde e na cura dos doentes. Podemos refletir que foi a partir deste momento que 

fatores outros, como a roupa de cama, foram levados em conta no processo de cura 

dentro da instituição hospitalar. 

O primeiro hospital brasileiro foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, 

fundada em 1543 por Brás Cubas (CAMPOS, 1965). Até os primeiros anos da 

república, as Santas Casas foram o modelo de assistência médica e social nacional 

(SANGLARD, 2007). Estas instituições prestavam auxílio aos doentes, loucos, 

velhos e orfãos, e os recursos eram provenientes de auxílio estatal e de doações 

das elites (TOMASCHEWSKI, 2007). 

Posteriormente, na segunda metade do século XIX, Florence Nightingale 

revolucionou a enfermagem moderna com suas teorias e uma delas, a 

Ambientalista, preconizava que os componentes físicos, sociais e psicológicos 

deveriam ser inter-relacionados nos processos de cura.Padilha e Mancia(2005,p.4) 

apontam para outros aspectos relacionados à Miss Nightingale: 

 

O momento em que Florence Nightingale cria a profissão de enfermagem 
na Inglaterra coincide com as transformações evidenciadas por Michel 
Foucault no ambiente hospitalar, estabelecendo o vínculo entre o saber de 
enfermagem e o saber médico, numa situação de subordinação, 
considerando que até o século XVIII quem dominava o espaço hospitalar 
eram as irmãs de caridade. Quando o médico percebe que o hospital é um 
campo de saber e consequentemente, poder, ele assume este espaço e as 
irmãs de caridade o cedem passivamente, porém continuam assegurando-o 
mediante o poder silencioso do cuidar e do domínio do ambiente e das 
chaves.  
 
 

Estes autores apontam para a influência das ordens caritativas na formação e 

na obra de Florence Nightingale, que recomendou também o altruísmo e a 

fraternidade na prática de sua profissão, e de como o poder dentro das instituições 

de saúde permaneceram, de forma indireta, nas mãos das enfermeiras, muitas 

delas irmãs de caridade. 

Atualmente, percebe-se que estas estruturas de atendimento e amparo às 

pessoas doentes modernizaram-se bastante, e que estas devem prestar assistência 
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integral (física, mental e social) às pessoas. Neste mesmo período a que se referem 

os estudos de Foucault, ao internar-se num hospital, o indivíduo tinha sua condição 

de cidadania suspensa, tornando-se incapaz de opinar sobre seu tratamento (daí 

decorre o termo “paciente”). “Estas pessoas eram “recolhidas” e não “acolhidas”, 

uma vez que acolhimento pressupõe o respeito da pessoa” (GUILLAUME, 2011, 

p.587).   

Os direitos dos doentes foram codificados na França em 1974, mas na 

verdade, o documento “Carta do doente hospitalizado” tratava mais dos deveres da 

pessoa internada, embora declarasse o direito às informações sobre seu 

tratamento. No Brasil, são muitas as leis que regem pelo conforto e bem-estar da 

pessoa internada, a Constituição Federal, Leis Federais e o Código de Ética 

Médica. O respeito à dignidade das pessoas, o direito à informação sobre os 

tratamentos e a repulsa a qualquer tipo de discriminação são alguns destes 

direitos3, derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 1948, 

publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU)4. 

Hoje, as pessoas que buscam terapêutica hospitalar são cidadãs que têm o 

direito de escolher o melhor para si. E são chamados “clientes” por muitas destas 

instituições, uma vez que serviços de saúde também fazem parte de um mercado 

competitivo. 

Fatores como a qualidade da alimentação oferecida, a limpeza, o conforto 

físico e psicológico são preponderantes não só para a aceleração da cura (e 

consequentemente a alta) como também para a escolha da instituição onde buscar 

o tratamento.  

Cabe ressaltar que muitas destas instituições são empresas que visam ao 

lucro, e que a preferência do indivíduo pode significar a permanência da instituição 

no mercado. Desta forma, as empresas hospitalares passaram a investir na 

qualidade da prestação de serviços não propriamente médicos, cunhando o termo 

hotelaria hospitalar. De acordo com Boeger (2003, p.24), “hotelaria hospitalar é a 

reunião de todos os serviços de apoio, que, associados aos serviços específicos, 

oferecem aos clientes conforto, segurança e bem-estar durante seu período de 

internação”. 

                                            
3
 CRM, 2009 Disponível em: <http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codigo_etica.pdf>. Acesso 

em: 25 jul. 2016. 
4
 DUDH, 1948 Disponível em: <http://www.dudh.org.br/declaracao/>. Acesso em:26 jul. 2016. 

http://www.cremers.org.br/pdf/codigodeetica/codigo_etica.pdf
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Podemos deduzir que o setor de hotelaria hospitalar é aquele que busca, 

através da hospitalidade, o bem-estar dos usuários de um hospital utilizando o 

acolhimento, a alimentação, o entretenimento e a oferta de hospedagem. Esses 

serviços não são destinados apenas às pessoas que precisam de tratamento 

médico; seus acompanhantes, os funcionários e todos os que entram no hospital 

são “clientes de saúde”. A qualidade do ambiente, nos aspectos tangíveis 

(alimentação, acomodação, decoração, entretenimento) ou intangíveis (limpeza, 

iluminação e segurança) tem o poder de promover a paz, a dignidade e o bem-estar 

psicológico, proporcionando atitudes de hospitalidade entre os indivíduos.  

Desta forma, não seria adequado que as acomodações dos usuários tenham 

o máximo de conforto, enquanto as equipes de trabalhadores sejam geridas sem 

humanização. Percebemos então que as equipes de trabalho devem ser bem 

treinadas e geridas, e que o setor de hotelaria hospitalar também atende aos 

funcionários. 

O Hospital é uma organização prestadora de serviços de saúde. A prestação 

de serviços possui quatro características peculiares5: inseparabilidade, 

intangibilidade, variabilidade e perecibilidade. Entendemos por inseparabilidade que 

o serviço é produzido ao mesmo tempo em que é prestado; intangibilidade significa 

que ele não pode ser tocado, ou visto ou experimentado antes da compra; 

variabilidade porque cada pessoa tem sua maneira de atender ao cliente, e que o 

treinamento é fundamental para que exista um mínimo de uniformidade; e 

perecibilidade porque o serviço não pode ser estocado.  

Estas quatro características da prestação de serviços deixam claro que o 

fator humano é preponderante para o sucesso ou fracasso do negócio. Quando há 

necessidade de um serviço, principalmente num momento em que o indivíduo 

encontra-se fragilizado, é importante que profissionais atentos e bem treinados 

estejam à disposição.  

A qualidade das instalações físicas e da alimentação pode ajudar, e muito, no 

processo de restabelecimento da saúde dos indivíduos, mas é o relacionamento 

entre os sujeitos, ou seja, a hospitalidade, que proporciona a humanização dos 

hospitais. Cabe aqui a reflexão de que muitas instituições praticam a hospitalidade 

apenas sob o viés comercial, que não torna possível a formação de vínculos entre 

                                            
5
 Notas de sala de aula – Fundamentos Teóricos do Turismo e da Hospitalidade, 2014, Professora 

Manuela. 
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os sujeitos. Boeger (2003) explica que a humanização surge a partir do 

encurtamento da distância entre profissionais e doentes.  

No Brasil, a humanização da saúde é uma política pública que visa a 

restaurar os princípios básicos do SUS e também promover o diálogo entre 

profissionais e usuários dos serviços de saúde. A seguir, abordaremos estes 

pontos.  
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2O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COMO RESULTADO DE LUTAS 

SOCIAIS 

“Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome.”  
(Caetano Veloso) 

 

Neste capítulo fazemos uma breve explicação do que são políticas públicas e 

como estas são formuladas, como foi o processo de criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) como resultado de lutas do Movimento da Reforma Sanitária durante 

a ditadura militar brasileira e qual a relevância da Política Nacional de Humanização 

(PNH) para que os princípios básicos do SUS sejam realidade. 

Elucidando o tema das políticas públicas, Lucchese (2004), e, iluminando 

sobre a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), Faleiros et al. (2006),  Mendes e 

Marques (2009) e Castro et al. (2004), a análise de documentos foi importante para 

o melhor entendimento da política de saúde brasileira: O relatório final da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, a Constituição Federal de 1988, a lei Orgânica da 

Saúde 8.080/90, a Portaria 1.820/2009 (direitos e deveres dos usuários de saúde), a 

Lei do Voluntariado de 1988 e também a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (1948). 

Referente à humanização hospitalar, CadernosHumanizaSUS (2003), (2004), 

(2009) e (2010) foram consultados, além das seguintes pesquisas: Backeset al. 

(2005), “O processo de humanização do ambiente hospitalar centrado no 

trabalhador”; Moreiraet al. (2014), “Políticas públicas: revisão integrativa da 

literatura”; Pascheet al. (2011), “Cinco anos da Política Nacional de Humanização: 

trajetória de uma política pública”; e Barbosa et al. (2011), “Política Nacional de 

Humanização e formação de profissionais de saúde: revisão integrativa”, junto com 

o livro de Mello (2008). Riche (2010) e Iasbeck (2010) trazem esclarecimentos 

referentes às ouvidorias. 

 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 
As políticas públicas podem ser definidas como conjuntos de disposições e 

procedimentos que traduzem a orientação política do Estado e regulam as 

atividades dos governos relacionadas às tarefas de interesse da população. 
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(LUCCHESE, 2004). O interesse público se forma a partir da atuação de diversos 

setores da sociedade. As ações governamentais nem sempre conseguem atender 

às expectativas de todos os grupos sociais, mas tendem a visar ao bem comum. 

Desta maneira, podemos dizer que as políticas públicas são as ações dos 

governos visando a atender as necessidades dos cidadãos. Políticas públicas de 

saúde são as que orientam para a melhoria das condições de saúde da população, 

ressaltando que fatores psicológicos e sociais também influem no estado de saúde 

dos indivíduos. 

As políticas públicas se materializam no decorrerda ação concreta de atores 

estatais (políticos e funcionários públicos) e atores privados (sociedade civil) que as 

realizam em cada contexto e condicionam seus resultados. (LUCCHESE, 2004). 

São os políticos eleitos pela população que formulam as políticas públicas, e os 

funcionários públicos e leis que as implementam.  

O processo de formulação das políticas públicas apresenta diversas fases6: A 

primeira que é a formação da agenda, seleciona as demandas prioritárias da 

sociedade. Para que esta seleção aconteça, diversos elementos são utilizados, tais 

como indicadores e estatísticas, eventos simbólicos que chamam a atenção para 

determinado problema e também a resposta da população às ações que já estão 

em andamento.  

A segunda fase é a formulação de políticas, quando são propostas 

alternativas e soluções para estas demandas. Para tal, são realizados estudos de 

viabilidade e a sociedade civil também é ouvida.  A terceira fase, o processo de 

tomada de decisão, é a seleção de quais ações serão implementadas. A quarta fase 

é a implementação destas ações. Durante todas estas fases, justificando ações, 

corrigindo e prevenindo falhas, acontecem avaliações. Realçamos que o princípio 

da cogestão inscrito na Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) permite que os 

cidadãos participem da formulação das políticas públicas de saúde, por meio dos 

Conselhos e Convenções de Saúde. 

O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 que garante a saúde como 

direito de todos e dever do Estado é uma política pública que ultrapassa os 

governos. Não pode ser modificada, a não ser que se promulgue uma nova 

constituição.  

                                            
6
http://www.ims.uerj.br/pesquisa/ccaps/?p=432. Acesso em: 01 jul.2016 

http://www.ims.uerj.br/pesquisa/ccaps/?p=432
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2.2 O MOVIMENTO DA REFORMA SANITÁRIA E A CRIAÇÃO DO SUS 

 

A seguir, mostraremos como e porque o Sistema Único de Saúde brasileiro 

foi criado, e quais políticas públicas promovem seu aprimoramento. 

Durante a década de 1970, em plena ditadura militar, nasceu o Movimento da 

Reforma Sanitária, em que diversos médicos e outros intelectuais entendiam uma 

reforma total do setor da saúde e também do conceito de saúde como forma de 

promover a melhoria das condições de vida dos brasileiros. Este movimento 

sanitarista convidou a sociedade civil a participar da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (8ªCNS), em 1986.  Foi o seu relatório final que infundiu a saúde como direito 

universal na Constituição Federal de 1988 e a criação das leis orgânicas da saúde 

(leis 8.080/90 e 8.142/90) (FALEIROSet al., 2006). 

A 8ª CNS, que teve Sérgio Arouca, médico sanitarista, como presidente, em 

seu relatório final, amplia o conceito de saúde como: “A resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, 

emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, e acesso a serviços de saúde” 

(8ª CNS, 1986). 

Esta definição de saúde está alinhada à teoria social da medicina e também 

ao conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) (1948), que define 

saúde como: “Completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência 

de doença”. Entende saúde como qualidade de vida total, e não apenas biológica. 

Para que exista um completo bem-estar social, condições de vida dignas devem ser 

oferecidas ao indivíduo. A promulgação da Constituição Federal de 1988 traz desta 

forma o primeiro artigo referente à saúde: 

 
 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação(BRASIL, 1988). 
 
 

A garantia, pelo Estado, de políticas sociais e econômicas para a promoção 

da saúde é um resultado direto das lutas do movimento sanitarista e um 

reconhecimento do amplo conceito de saúde da OMS. 
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O SUS é financiado pela seguridade social e também outras fontes. Quando 

Lula foi eleito presidente pela primeira vez, em 2001, esperava-se que a Emenda 

Constitucional 29, regulamentando o financiamento do SUS (10% do PIB anual 

brasileiro) fosse aprovada, mas, mesmo com dois diferentes projetos de lei 

parlamentar (PLP 01/2003 e PLP 306/2008) ainda não há regulamentação para este 

financiamento (MENDES E MARQUES, 2009).  

A lei orgânica da saúde (lei 8.080/90), que regulamenta o setor, traz 

princípios e diretrizes que devem ser observados com o escopo de garantir a saúde 

e a qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros. Também são conquistas 

derivadas da 8ª CNS de 1986. A seguir, alguns destes princípios estão explicados: 

Universalidade, que se traduz em serviços de proteção, promoção e 

recuperação da saúde para todos. Promoção refere-se às boas condições de vida e 

educação em saúde, como, por exemplo, alimentação, exercícios e lazer. Proteção, 

são as ações de vacinação, uso de cinto de segurança, uso de preservativos, 

vigilância sanitária e todas as outras que ajudam a evitar doenças ou riscos à 

saúde. Recuperação é a assistência médica hospitalar ou ambulatorial. Apesar de 

muitos brasileiros serem usuários de planos de saúde, podemos dizer que mesmo 

estes também são usuários do SUS, através das ações de promoção e proteção à 

saúde. 

Integralidade, que significa que para cada nível de complexidade, um 

conjunto articulado de ações preventivas e curativas. Na prática, isto significa que 

cada população deve ser atendida em suas necessidades específicas, no que tange 

à epidemiologia, saneamento e outras demandas, atendendo assim à visão integral 

do ser humano (ser bio-psico-social). Este princípio é vinculado ao da 

descentralização, sendo que cada município deve ter unidades de atenção básica 

de saúde. Um conjunto de municípios num determinado raio geográfico deve ter 

unidade de média complexidade e outro conjunto maior de municípios deve ter uma 

unidade de alta complexidade. 

Equidade é a ausência de preconceitos ou privilégios, seja entre pessoas ou 

entre localidades. Todos os serviços de saúde devem ser oferecidos a todos os 

cidadãos e em todo o território nacional. 

Participação da comunidade, para que os usuários do Sistema, assim como 

os funcionários, tenham condições de opinar, definir e fixar diretrizes sobre as 

políticas de saúde. Esta participação acontece nos níveis municipal, estadual e 
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nacional, através de comissões intersetoriais (formadas por governantes, gestores, 

funcionários e usuários) subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 

1990). 

O Sistema Único de Saúde como conhecemos hoje é, portanto, o resultado 

de lutas pela melhoria das condições de vida dos brasileiros por meio da saúde. 

Para que seus princípios fundamentais se fizessem realidade, foi criada a Política 

Nacional de Humanização, próximo tema a ser abordado. 

 

 

2.3 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO. HOSPITALIDADE NA 

SAÚDE? 

 

Nesta parte, explanamos o que é a Política Nacional de Humanização (PNH), 

desde sua criação como programa de humanização e qual a sua relevância como 

política pública, além de sua relação com a hospitalidade e a hotelaria hospitalar. 

De acordo com o caderno HumanizaSUS (BRASIL, 2004), a realidade do 

sistema de saúde no início do milênio era pautada pela fragmentação dos 

processos de trabalho e do esgarçamento das relações entre os diferentes 

profissionais e das redes assistenciais, além da verticalização dos serviços e do 

baixo investimento na qualificação dos trabalhadores, no que se refere à cogestão e 

ao trabalho em equipe, dificultando o processo crítico destes trabalhadores em 

relação às suas práticas. 

A humanização do SUS nasceu como um programa do Ministério da Saúde, 

em 2001, com o objetivo de elevar o nível de atendimento ao usuário e ao 

trabalhador, para resgatar os princípios básicos do SUS. Santos (2007) aponta que 

apesar dos princípios e diretrizes firmados na Lei 8.080/90, a atenção básica de 

saúde (postos de saúde) apresenta baixa resolubilidade, congestionando as redes 

de média e alta complexidades (hospitais) e que o sistema ainda se encontra focado 

no modelo biomédico.  Tal modelo é centrado na doença, nos medicamentos e nas 

cirurgias para a sua resolução. O caderno HumanizaSUS, (BRASIL, 2004, p.6), 

ilustra assim a proposta desta política: “Humanizar é, então, ofertar atendimento de 

qualidade articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos 

ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais.” 
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Percebemos, desta forma, que a humanização poderia ser entendida como o 

resultado dos medicamentos e cirurgias aliado ao trabalhador satisfeito, aprendendo 

sempre e atuando em equipe, em ambientes adequados.  

Esta também pode ser uma leitura do princípio básico da integralidade 

prescrito na Lei 8.080/90 que aborda o ser humano com um ser bio-psico-social, 

uma vez que a participação do usuário e de sua família no processo de recuperação 

é garantida. Outro ponto a ser ressaltado é a redução do afastamento do ambiente 

familiar do usuário, com a visita aberta, que amplia as possibilidades de acesso 

para o visitante. 

O princípio da integralidade é proveniente do pensamento humanista, 

corrente filosófica que centraliza seu interesse na condição humana e enxerga o 

homem e seus valores acima de todas as outras coisas.  Muitos pensadores 

ocuparam-se deste assunto desde a Grécia (humanismo clássico) e também no 

Renascimento. No século XX, o debate acerca do humanismo prosseguiu, 

destacando-se o Personalismo Cristão e o Existencialismo. Ambas as correntes 

debateram o determinismo e a liberdade, prevalecendo a ideia de que o homem é 

capaz de se autodeterminar. Sobre o humanismo existencialista, explica 

Minayo(2004, p.19): 

 

A existência é concebida como o lugar e o tempo da transformação do ser 
humano, de seu projeto e de seu próprio destino como um ato de liberdade 
que se constitui afirmando-se. O ser humano possuidor de liberdade e de 
subjetividade se move numa realidade aberta aos outros e ao mundo. Isso 
traz, como consequência, a necessidade da dissolução do dualismo sujeito-
objeto inerente ao racionalismo que fundamenta as teorias clássicas do 
conhecimento. 
 
 

Esta corrente de pensamento expõe que cada sujeito constrói sua 

experiência no mundo de acordo com as coisas e as pessoas com as quais se 

relaciona, e que o significado de cada relação é diferente e única para cada 

indivíduo. 

Dentro do contexto hospitalar, este pensamento se traduz no que o Ministério 

da Saúde denomina “troca de saberes” entre todos os atores implicados no 

processo de construção da saúde, ou seja, o reconhecimento do outro. Esta troca 

de saberes leva à cumplicidade e à solidariedade, promovendo uma nova forma de 

se pensar, valorizando as individualidades dos sujeitos e estabelecendo assim a 

corresponsabilidade pela produção de sua saúde.  
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Em 2003, o programa torna-se Política Nacional de Humanização, com o 

intento de materializar os princípios e diretrizes da Lei 8.080/90. Possui caráter 

transversal a todas as outras políticas e programas de saúde, ou seja, é uma 

política pública de saúde, não de governo, a ser implantada em conjunto com todas 

as outras ações, como, por exemplo, as voltadas às crianças, às maternidades, e 

aos idosos, entre outras. 

Boaretto (2004) apontou para as diversas dificuldades encontradas no campo 

da humanização da assistência hospitalar. Os serviços de saúde e as carreiras da 

medicina são cada vez mais orientados para a tecnologia, privilegiando exames de 

alta complexidade e médicos cada vez mais especializados, desconsiderando o 

relacionamento interpessoal.  Sobre as resistências nas instituições de saúde, 

prossegue Boaretto (2004, p.20): 

 
 

O termo humanização levanta polêmicas e resistências nas instituições de 
saúde sendo até mesmo negado pelos profissionais, visto que defender a 
humanização das práticas assistenciais significaria admitir que nós os 
humanos perdemos nossa humanidade.  
 
 

Diante dos desafios encontrados pelos profissionais nas instituições, sejam 

estes concernentes ao volume de pessoas a ser atendidas, ou à falta de recursos 

tecnológicos/financeiros/humanos para a excelência do atendimento, muitos 

aparentam indisponibilidade para uma comunicação mais profícua. A discrepância 

entre a realidade social dos médicos e dos usuários do sistema de saúde pública é 

outro fator que dificulta o diálogo entre ambos, principalmente no que tange à 

capacidade do usuário para expressar suas necessidades.  

Outro fator de destaque para a Política Nacional de Humanização (PNH) é a 

autonomia dos sujeitos, que se traduz no fato de o usuário ter direito a escolher seu 

acompanhante e também se quer ou não que sua família seja informada sobre seu 

estado de saúde (Brasil, 2004). 

O Caderno HumanizaSUS (BRASIL, 2004, p.38), em seu glossário, explica 

que autonomia significa a “capacidade de se reger por suas próprias leis”, e que 

“pensar os indivíduos como sujeitos autônomos é considerá-los como protagonistas 

nos coletivos de que participam, corresponsáveis pela produção de si e do mundo 

em que vivem”. Essa autonomia é também uma dimensão da cidadania, pois 

desenvolve a consciência crítica do indivíduo, afastando o usuário do sistema de 
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saúde da condição de necessitado, convidando-o a refletir e a escolher sobre suas 

opções.  

A troca de saberes é, acima de tudo, a sociedade civil exercendo seu direito 

de participação na formulação de políticas públicas de saúde, garantida por lei. 

Esclarece Costaet al. (2009, p.573): 

 
Assim, quando se considera o cenário hospitalar, é necessário entender que 
a humanização precisa estar voltada tanto para o paciente internado e seus 
familiares, quanto para a própria equipe de saúde, uma vez que é por meio 
da inter-relação efetiva e afetiva existente entre eles que o cuidado se 
desenvolve de maneira mais humana, ética e solidária.  

 
 

Para que aconteça amudança na cultura da atenção dos usuários e da 

gestão dos processos de trabalho, a relação entre os diversos atores do cenário 

hospitalar deve estar em foco. Os sujeitos são parte viva deste processo, e é a 

hospitalidade que permite o ajuste de tão diferentes pontos de vista para a produção 

da saúde humanizada através da comunicação, importante recorte dos estudos de 

hospitalidade (CAMARGO, 2004).  

De acordo com a Portaria 1.820/2009 (Direitos e deveres dos usuários de 

saúde), a comunicação é fundamental ao atendimento humanizado, pois o usuário 

tem direito à informação sobre seu diagnóstico e quais opções de tratamento, e o 

direito a ser informado por quais profissionais está sendo tratado. O direito de saber 

e de opinar sobre as opções de tratamento é a “autonomia dos sujeitos” em prática. 

O documento também explicita que o usuário deve ser tratado sem nenhum tipo de 

discriminação. 

São muitos os signos que diferenciam as pessoas umas das outras, e a 

hospitalidade, neste momento, pode ser traduzida como o acolhimento ao estranho, 

ao diferente. Mesmo em se tratando de pessoas de uma mesma nacionalidade, há 

que se pensar também na multiplicidade de culturas e formas de comunicação 

apresentadas pelos usuários e também pelos funcionários dentro de uma instituição 

de saúde. A esse respeito, ilustraDerrida (2003, p.15): 

 
 

A questão da hospitalidade começa aqui: devemos pedir ao estrangeiro que 
nos compreenda, fale nossa língua, em todas as extensões possíveis, antes 
e afim de acolhê-lo em nossa casa? Se ele já falasse a nossa língua, com 
tudo que isso implica, se já partilhássemos tudo que se partilha com uma 
língua, o estrangeiro seria ainda um estrangeiro e poderíamos falar, a 
respeito dele, de asilo ou de hospitalidade? É desse paradoxo que vamos 
precisar.  



31 
 
 

 
 

O cuidado com a linguagem, principalmente no que concerne aos termos 

médicos, deve ser respeitado, e também o respeito pela maneira usada pelo usuário 

para expressar-se. No contexto do SUS, pessoas de diferentes níveis sociais e 

econômicos, vivendo momentos de fragilidade, tais como estrangeiros, necessitam 

ser ouvidas em suas demandas. Nesse sentido, a comunicação torna-se o aspecto 

mais importante no cenário hospitalar. Não se pode pensar em capacidade de 

escolha sobre o próprio tratamento de saúde quando o usuário escuta apenas 

termos técnicos. 

 Para que exista uma comunicação eficaz, é necessário escutar atentamente, 

atitude imprescindível para a prática da hospitalidade. Esta atitude está presente na 

PNH através das ouvidorias. Iasbeck(2010, p.02) as define como: 

 
Um serviço prestado aos clientes e cidadãos por meio do qual é possível 
apresentar reclamações, críticas, sugestões e até mesmo elogios à 
qualidade das trocas empreendidas. Para tanto, atua como mídia, 
produzindo, reproduzindo e reformulando sentidos. Seu objetivo principal é 
curar vínculos estremecidos no relacionamento entre as organizações e 
seus públicos.  
 
 

Nestes lugares abertos ao processo de comunicação pública e à prática da 

cidadania, o Estado tem condições de tomar conhecimento das demandas dos 

usuários dos serviços, oferecendo respostas a estas demandas. Podemos perceber 

a dinâmica da dádiva presente nos processos de comunicação, dada a alternância 

entre receptor e emissor durante um diálogo. Por ser um serviço destinado a escuta 

e resolução dos problemas vivenciados numa instituição, não pode e não deve ser 

utilizado a serviço do clientelismo, empecilho à cidadania, que contempla não 

apenas direitos, mas também deveres aos cidadãos. Através das ouvidorias, é 

possível mapear os problemas existentes nas instituições e definir metas para a 

melhora dos serviços e processos de trabalho.  

Também denominadas “remédio constitucional” por Riche (2010, p. 180), as 

ouvidorias “têm o objetivo de eliminar do dicionário dos servidores públicos os 

termos ‘não é comigo’ ou ‘vá se queixar com outro’”, dando à sociedade a 

oportunidade de, através da informação, garantir seus direitos constitucionais de 

saúde, educação e serviço social.  
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De acordo com a PNH, o usuário de serviços de saúde deve ser acolhido, 

seja na rede atenção básica, num pronto-socorro ou num hospital especializado. 

Para Binet - Montandon (2011, p.1171): “(...) A acolhida pode ser definida de fato 

como o momento inaugural da hospitalidade (...). Este tempo da acolhida é 

atravessado pelo paradoxo de ser ao mesmo tempo o todo e uma parte da 

hospitalidade.” 

Acolher é receber o outro tal como este se apresenta, e é por meio do 

acolhimento que se inicia o contato do hóspede com o anfitrião, e, de todos os 

quatro tempos da hospitalidade enumerados por Camargo (2004), apenas o acolher 

é indispensável. Podemos ser hospitaleiros sem alimentar, sem entreter e sem 

hospedar, mas não sem acolher.  

O acolhimento dentro de um hospital envolve diversos aspectos, desde a 

qualidade visual do ambiente, as cores utilizadas, a decoração, a qualidade do 

tratamento oferecido aos acompanhantes do usuário internado ou em atendimento 

ambulatorial, o tempo de espera pelo atendimento em locais confortáveis e o direito 

do cidadão de ser chamado pelo seu nome (BRASIL, 2009). Cabe realçar que, nas 

instituições hospitalares caritativas, até o início do século XX, as pessoas que 

ingressavam para atendimento eram denominadas de “bom pobre”, perdendo sua 

identidade e condição principal de cidadania, que é o nome (GUILLAUME, 2011). 

A Política Nacional de Humanização (PNH) adota o conceito de ambiência 

para se referir à construção humanizada dos espaços abrangendo o conforto (cor, 

cheiro, som); espaços que possibilitem o encontro e o atendimento acolhedor e 

resolutivo (BRASIL, 2010). Esta cartilha prossegue identificando os elementos que 

compõem o universo da hotelaria hospitalar, reconhecendo-os como fatores 

preponderantes para o acolhimento digno dos usuários, e como facilitadores de 

mudanças nos processos de trabalho. 

Os ambientes insalubres e mal conservados, as relações de poder e a falta 

de informação por parte dos usuários, que acabam por se submeter às ordens 

dosprofissionais de saúde ou a não aderir aos tratamentos, configuram-se em 

violência institucional. Este tipo de violência é assim definido pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2004, p.14): 

 
É aquela exercida nos/pelos próprios serviços públicos ou privados, por 
ação ou omissão. Pode incluir tanto a dimensão mais ampla da falta de 
acesso ou da má qualidade dos serviços, estendendo-se às próprias 
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relações de poder entre os usuários e os profissionais dentro das 
instituições, até uma noção mais restrita de dano físico intencional. 
 
 

Podemos supor que essa poderia ser uma das razões da desumanização das 

instituições públicas de saúde, praticada contra funcionários e usuários, 

caracterizada não apenas pelos fatores descritos na cartilha do Ministério da Saúde, 

mas também assinalada pela falta de continuidade na execução das políticas 

públicas. 

Com o objetivo de atenuar as relações de poder, promover um melhor 

acolhimento, entreter os usuários, e também de facilitar o trabalho e a comunicação 

dos funcionários, o trabalhador voluntário é figura atuante dentro de um hospital. 

Abordaremos em seguida os aspectos relacionados a este tipo de trabalhador no 

contexto hospitalar. 
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3TRABALHADOR VOLUNTÁRIO 

 

“Meus irmãos, eu não vos aconselho o amor do 
próximo. Eu vos aconselho o amor do distante.” 
(Nietzche) 

 

Neste capítulo, falamos especificamente do trabalhador voluntário, dando 

alguma ênfase ao palhaço hospitalar, devido ao sucesso que alcançam nas 

enfermarias infantis no Brasil e no mundo, além de seu diálogo com a hospitalidade. 

Ressaltamos também a relação desta atividade com a cidadania, explicando como 

ela foi concedida ao brasileiro através dos tempos e qual a importância do 

trabalhador voluntário na construção de um novo conceito de cidadania para o povo 

brasileiro. 

Para esclarecer sobre o tema,Moniz e Araújo (2006 e 2008) contribuem com 

dois trabalhos: “Trabalho voluntário em saúde: autopercepção, stress e burnout” e 

“Voluntariado hospitalar: um estudo sobre a percepção dos profissionais de saúde”; 

Selli e Garrafa (2006) com “Solidariedade crítica e voluntariado orgânico: uma outra 

possibilidade de intervenção societária”; Masetti (2015) ilumina reflexões sobre arte, 

riso e palhaços. Os artigos de Nogueira-Martins et al. (2010) e Mota et al. (2006) 

também trazem grande contribuição no que tange ao tema do voluntariado 

relacionado à Política Nacional de Humanização (PNH). 

Para auxiliar as reflexões sobre cidadania, Carvalho (2000), Santos (1987), 

Tavolaro (2009), Sales (2009) e DaMatta (1987), além das notas de sala de aula, da 

disciplina Turismo e Cidadania, ministrada pela professora Diana Castro em 2015. 

Um artigo que trata da Teoria da Dádiva aplicada à sociabilidade brasileira também 

foi consultado: Mota (2002). 

Como abordado anteriormente, o hospital foi originalmente criado para a 

exclusão dos doentes e dos indigentes, e os que lá trabalhavam eram religiosos ou 

voluntários em busca da salvação de suas almas (Foucault, 2015).  

Três séculos se passaram desde então, e o trabalhador voluntário já possui 

outras razões para colaborar dentro de um hospital. Selli e Garrafa (2006) 

esclarecem as modalidades de gratificação no trabalho voluntário: individual, que é 

aprendizado, autossuperação, e encontro com a própria humanidade. Dual, quando 

voluntário e usuário são mutuamente beneficiados. E o coletivo, que possui caráter 

social, de ser útil às necessidades dos outros.   
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O trabalhador voluntário pode ser um agente transformador das noções de 

cidadania neste país através de práticas de hospitalidade. Para a realização de tal 

objetivo, pontuamos que a cidadania7 está fundamentada em direitos civis (vida, 

dignidade, expressar livremente o pensamento, entre outros); políticos (votar e ser 

votado); sociais (saúde, educação, saneamento etc.). Quando um indivíduo não 

possui qualquer um dos três direitos, não pode ser considerado um cidadão pleno 

e,quando não possui nenhum destes direitos, não é considerado como um. 

A dinâmica da dádiva está presente em toda parte, de acordo com Godbout 

(1999). Este autor explicita os lugares da dádiva em diferentes formas de vínculos 

sociais, a saber: Interpessoal (relação entre amigos e familiares), Estado (os 

vínculos entre a sociedade e o Estado) e mercado (trocas comerciais). 

Desta maneira, podemos observar o “dar – receber-retribuir” também na 

construção da cidadania do povo brasileiro, desde os tempos coloniais, nas 

relações entre os ricos e poderosos (senhores de terras) e os brancos pobres, seus 

“agregados”. Sales (2009) aponta que a partir desta relação surgiu a concessão de 

cidadania no Brasil, pois os senhores de engenho concediam os direitos civis 

(direito de construir uma casa e andar pelas fazendas) a estes trabalhadores 

brancos pobres que viviam em suas terras. Estes trabalhadores sentiam-se em 

eterna dívida de gratidão com os latifundiários, por estas concessões que estes lhes 

faziam. A retribuição oferecida pelos trabalhadores era variada: filhos para batizar 

ou trabalhar nas casas, animais da criação, ou simplesmente a força de trabalho, 

para qualquer trabalho. 

 No que tange aos direitos sociais, Carvalho (2000) afirma que estes também 

nos foram outorgados, nas décadas de 1930 e 1940, pelo governo de Getúlio 

Vargas, e não conquistados por lutas populares, como em outros países, o que 

também resultou em gratidão e lealdade da população aos governantes. Outra 

peculiaridade deste governo foi o termo cunhado por Santos (1987) como 

“cidadania normativa”, quando as políticas de Estado de bem-estar eram dirigidas a 

determinadas categorias profissionais (TAVOLARO, 2009). Nas palavras de Sales 

(2009, s.p.):  

 
 

                                            
7
 Notas de sala de aula – Turismo e Cidadania, 2015, professora Diana Castro. 
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A cidadania concedida, que está na gênese da construção de nossa 
cidadania, está vinculada, contraditoriamente, à não cidadania do homem 
livre e pobre, o qual dependia dos favores do senhor territorial, que detinha 
o monopólio privado do mando, para poder usufruir dos direitos elementares 
de cidadania civil. O rompimento com essa cidadania concedida dar-se-ia 
apenas com o amplo processo de expulsão do trabalhador rural para fora do 
grande domínio territorial nos idos dos anos de 1960. 
 
 

Seja no âmbito social ou dos direitos civis, esta concessão de direitos 

construiu a identidade do brasileiro sob a lógica do paternalismo. Mesmo após o 

êxodo rural a que se refere o trecho acima, esta lógica persiste caracterizada pelo 

padrinho político, que instala bicas de água nas favelas, consegue empregos e 

presta uma grande variedade de “favores” em troca de votos.  

Importante ressaltar que cidadania não se refere apenas à concessão de 

direitos, mas também ao cumprimento de deveres, e o paternalismo e o 

personalismo, presentes na esfera dos direitos, tomam forma no mundo dos 

deveres através da máxima “você sabe com quem está falando?”, que separa as 

regras das práticas e que também atribui à intimidade social um valor quase 

monetário, aponta estudo de Roberto DaMatta (1987), quando muitas vezes é 

usado de uma pessoa de nível hierárquico inferior, para exaltar que é “protegido” ou 

“afilhado” de pessoa poderosa. E assim, “a lei funciona como mecanismo de 

discriminação social” (NEVES1996, p.101 apud TAVOLARO, 2009, p.99), ou seja, 

só cumpre deveres quem não tem um “padrinho” político.  

Fica assim evidenciado o Estado patrimonial, cujas características são o 

clientelismo, as relações de dependência e as redes de vínculos formadas pelos 

“favores” prestados à forma nacional de se fazer a política e a cidadania, em vez da 

formulação de políticas públicas voltadas para a autonomia dos indivíduos. Nesse 

sentido, as ações de assistência social, voluntariado e benevolência também trazem 

esta lógica, na qual o beneficiário é um “assistido” ou um “necessitado”, mas não 

um usuário de serviços aos quais tem direito.  

A redemocratização do Brasil na década de 1980, simbolizada pela 

Constituição Federal de 1988 é também denominada “Constituição Cidadã”, em 

razão das conquistas de garantias e direitos civis e sociais. O documento pode ser 

considerado um divisor de águas, uma vez que os direitos sociais são estendidos a 

toda a população, e não mais a setores específicos da sociedade. Para Selli e 

Garrafa (2006), a carta magna pontuou mudanças nas relações entre os sujeitos, 
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aliada à ampliação do individualismo liberal, alargando e valorizando o espaço da 

sociedade civil com o objetivo de enfrentar os problemas sociais da nação. 

A partir desta época, o aumento do número de trabalhadores voluntários nos 

mais variados segmentos em todo o mundo e também no Brasil, resultou na Lei do 

Voluntariado, de 19 de fevereiro de 1998, definindo a atividade como:  

 
 

Atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha 
objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 

assistência social, inclusive mutualidade(BRASIL, 1998). 
 
 

A lei do voluntariado surge no Brasil na mesma década em que as 

possibilidades de tratar as questões sociais de forma demagógica e centralizada se 

esgotam e o Estado mostra seus limites, abrindo espaço para a sociedade civil 

exercer sua cidadania sob novo viés, por meio da solidariedade crítica, que é aquela 

que possui elemento político, capaz de intervir nas políticas públicas de Estado e 

também do voluntariado orgânico, que é a participação dos voluntários para o 

exercício da solidariedade crítica (SELLI e GARRAFA, 2006). A partir deste 

momento, os indivíduos passam a organizar-se de forma a buscar mudanças 

sociais, ajudando aos beneficiados da atividade voluntária a identificar e lutar por 

seus direitos, e também a cumprir com seus deveres. Nas palavras de Sellie 

Garrafa (2006, p. 248). 

 

A participação da cidadania é um sinal de maturidade política que deve ser 
saudado. Somente não se pode manter a ilusão, sob nova roupagem e com 
outra linguagem, de que o Estado irá resolver a questão social em seus 
múltiplos desdobramentos. 
 
 

A sociedade rompe com o clientelismo histórico das relações sociais no Brasil e 

constrói uma nova realidade social, a partir dos voluntários, indivíduos que vêem no 

destinatário das atividades voluntárias “um igual tanto em dignidade quanto em 

autonomia para buscar seus fins” (SELLI e GARRAFA, 2006, p. 249). Deixam de esperar 

que o Estado supra todas as necessidades e buscam organizar-se no sentido de 

promover mudanças de toda ordem. 

Para a Política Nacional de Humanização (PNH), o voluntário tem atuação 

fundamental como cidadão participante nos processos de gestão, configurando a 
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solidariedade crítica, ajudando a formular políticas públicas, atuando como ligação 

entre Estado e sociedade. Estas redes participativas, nas quais o cidadão traz um 

elemento de sua experiência pessoal para troca, tornam-se possíveis através do 

diálogo entre cidadão e Estado e insere o poder público no circuito da dádiva de 

uma nova maneira, diferente do clientelismo.  

Mas assim como elemento transformador da sociedade, a atividade 

voluntária também é exercida com o escopo de criar redes relacionais. Desta forma, 

podemos afirmar que o complexo da dádiva está presente também no trabalho 

voluntário, pois Moniz e Araújo (2008, p.150) afirmam que: 

 
Embora muitos voluntários não admitam sua necessidade de recompensa, 
tais expectativas parecem esclarecer quanto às diferenças motivacionais. 
Em outras palavras, quanto maiores os benefícios para o voluntário – como 
desenvolver relacionamentos, oportunidade de ensinar e aprimoramento 
pessoal – mais prolongada será sua permanência na atividade.  
 
 

Esta fala corrobora a teoria da dádiva, demonstrando que “dar – receber-

retribuir” forma vínculos e redes relacionais de caráter comunitário ou profissional, e 

que, sem a formação destas redes relacionais, esta atividade torna-se 

desinteressante.  

Em se tratando especificamente de voluntariado hospitalar, duas 

pesquisas,Moniz e Araújo(2008) e Martins et al.(2010), narram que experiência 

prévia com doença própria ou de familiares é uma motivação para o trabalho. No 

caso de doença própria, o fato de não ter companhia ou mesmo que os ajudasse 

durante os momentos de doença, foi o que motivou a ajudar que ninguém 

precisasse passar pela mesma experiência. Nos casos de câncer, os hospitais 

recomendam um espaço de tempo de 1 ano entre o final do tratamento (da própria 

pessoa ou de familiar) e o início da atividade voluntária. 

Frisamos que para se executar este tipo de trabalho, as instituições são 

bastante exigentes na seleção dos candidatos, em relação à idade, documentação, 

saúde física e mental, e disponibilidade de tempo. Após a seleção, os trabalhadores 

passam por um período de treinamento, geralmente de três meses, recebendo 

orientações sobre infecção hospitalar, noções de ética em ambientes hospitalares e 

também as regras específicas de cada instituição. 

Pesquisa efetuada nos hospitais públicos da região metropolitana de São 

Paulo revelou que 11% das ações de humanização estavam sob a responsabilidade 
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de voluntários (NOGUEIRA-MARTINS et al., 2010). As ações a que se refere esta 

pesquisa são majoritariamente de informação. Estes trabalhadores têm também um 

papel fundamental de elo entre a instituição e o usuário, de acordo com Motaet al. 

(2014, p. 325/326): 

 
O médico tende a perceber os problemas físicos, psicológicos e sociais do 
paciente de acordo com sua própria hierarquia de valores e prioridades, que 
geralmente é diferente da percepção que tem o próprio paciente, e estas 
diferenças pessoais, culturais e históricas entre eles dificultam a 
comunicação entre ambos, prejudicando o paciente na expressão de suas 
necessidades. 

 

Desta forma, o voluntário tem uma importante função no que concerne à 

comunicação para que muitas vezes os usuários cooperem com seus tratamentos, 

ou mesmo os entenda. Como abordamos anteriormente, a comunicação é 

imprescindível para que os direitos do usuário sejam respeitados, pois estes não 

têm condições de opinar ou escolher quando não têm entendimento sobre o que 

está sendo dito pelo profissional de saúde. 

Segundo Mota et al. (2014), o trabalho voluntário é fundamental para o 

processo de humanização, fornecendo suporte emocional para os usuários, 

reduzindo o tempo de internação, facilitando o trabalho dos profissionais e também 

reduzindo o absenteísmo, o que reduz os gastos da instituição, beneficiando a 

todos. Masetti (2015) explica que o hospital consolida-se por meio das pessoas e 

que a humanização acontece por intermédio destas, de seu relacionamento. Esta 

autora observa a necessidade de maior proximidade entre os sujeitos dentro das 

instituições em detrimento às relações de poder, e os trabalhadores voluntários são 

fundamentais para essa aproximação. 

Muitas são as formas de contribuição deste trabalhador dentro de uma 

instituição hospitalar (atividades de apoio religioso e assistencial, de cunho artístico 

e de entretenimento, cuidados gerais e de autoestima, organização de doações e de 

eventos filantrópicos) e o perfil deles é também bastante variado.  

Os trabalhadores que organizam eventos para doações, e as pessoas que as 

oferecem, por meio de organizações nãogovernamentais (ONGs) não 

necessariamente têm contato com os usuários das instituições para as quais 

arrecadam ou doam fundos, impossibilitando a formação de vínculos pessoais. 

Apesar disso, a dádiva também está presente nessas ações, pois uma pesquisa do 
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Instituto de Estudos da Religião (ISER), de 19988 revelou que 78,4% de um 

universo entrevistado efetuava doações para retribuir oportunidades e facilidades 

que obteve na vida, ou seja, para receber os proveitos da vida, faz-se necessário 

retribuir. A esse respeito, esclarece Godbout (1999, p.243): 

 
Dá-se porque se recebeu; assim, está sempre retribuindo, mas recebe-se 
sempre mais do que se dá, faça-se o que for e mesmo que não se queira 
(...) A dádiva sempre gera outra coisa, faz surgir um suplemento. (...) O 
instinto de retribuir se fundamenta no fato evidente de que nossa própria 
existência vem de uma dádiva, a do nosso nascimento, que nos instala no 
estado de dívida.  

 

Quando acontece sob a forma financeira, a dádiva desobriga ao contato com 

o receptor, mas ainda sim existe, pois há a retribuição de alguma coisa, nem que 

seja da própria vida. O autor afirma que esta dádiva inicial coloca as pessoas em 

eterna situação de dívida, o que as impulsiona a manter o circuito.  

Estamos vivendo atualmente um momento caracterizado pelo individualismo 

e liberdade proporcionada pela globalização, pelo consumismo e pela revolução das 

comunicações, que resulta no enfraquecimento dos vínculos entre as pessoas, que 

aumenta os sentimentos de insegurança e angústia, e que “inspira desejos 

conflitantes, (...) de apertar laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos” (BAUMAN, 

2004, p.8). Para Godbout (1999, p.251), “a única maneira de lutar contra essa 

angústia é tornar-se necessário a alguém ou a alguma coisa, uma criança, um gato 

ou uma causa”. O trabalho voluntário pode criar vínculos, redes comunitárias e 

sentimentos de pertencimento, uma vez que este trabalhador “dá o dom de si 

mesmo” e o faz circular nas esferas do Estado, no caso do SUS. 

Os voluntários de cunho artístico e de entretenimento trazem para as 

instituições hospitalares algo além das trocas explicitadas na dinâmica da dádiva, 

pois o riso e a arte possuem função social e terapêutica, ajudando a enfrentar a 

solidão e as angústias decorrentes de uma internação hospitalar. Realçando que o 

entretenimento é um dos quatro tempos da hospitalidade descritos por Camargo 

(2004), a seguir abordamos este tipo de atividade exercida no hospital. 

 

3.1O ENTRETER NA HOSPITALIDADE E A ATIVIDADE VOLUNTÁRIA 

 

                                            
8
 Amostra de 1.200 domicílios, em cidades com mais de 10.000 habitantes (MOTA, 2002). 
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Mencionamos anteriormente os quatro tempos da hospitalidade apontados 

por Camargo (2004) como sendo: acolher, alimentar, hospedar e entreter. Embora 

os estudiosos da hospitalidade de língua inglesa considerem apenas a oferta de 

alimento e de acomodação (LASHLEY, 2004), proporcionar bons momentos ao 

hóspede mediante atividades prazerosas faz parte do ritual de sociabilidade. O 

entreter na hospitalidade acontece por meio de conversas, jogos, festas, 

apresentações de música, exposições de arte, além de outros, com o intuito de 

integrar os sujeitos. 

Ao pensar numa pessoa internada para tratamento hospitalar, associamos 

este período de tempo com tédio e solidão, ou no máximo, assistir à televisão e 

perambular pelos corredores, quando possível.  As atividades lúdicas e de 

recreação atualmente ganham espaço nas instituições, proporcionando conforto 

psíquico, entretenimento e interação social. Lembramos que nem todas as pessoas 

que estão internadas contam com acompanhantes ou mesmo familiares que as 

visite, o que torna a experiência de hospitalização mais triste e solitária. 

Para Masetti (2015, p.21) “a função da arte é dar expressão humana às leis 

da natureza”, auxiliando o usuário dos serviços de saúde através de diversas 

modalidades (artes plásticas, música, teatro e outros) a lidar com os sentimentos 

decorrentes de uma internação ou exame. Nesse sentido, ilustra Masetti (2015, p. 

34): 

 
A arte, nesse contexto, tem um papel fundamental. Gera capacidade de 
parar de explicar nossas experiências, passando a decifrá-las na própria 
obra artística. A arte opera por meio do fazer e, com isso, sugere abandono 
do processo analítico sobre possíveis sofrimentos e questões vividas por 
alguém hospitalizado: transporta nossa vida para olhar, falar, ouvir. Desloca 
o foco da verdade que deve ser comprovada segundo determinada lógica 
para que se aceite a experiência e força da própria experiência humana 
que, por sua beleza, torna a verdade incontestável.  
 
 

A função da arte dentro do contexto hospitalar é, portanto, de ajudar as 

pessoas a deslocar seus pensamentos dos sentimentos inerentes à hospitalização 

(dor, medo, angústia, ansiedade) e levá-los a sentimentos mais elevados, a uma 

nova realidade que não nega a doença, mas a coloca como uma pequena fração do 

que é a vida, do que faz parte do processo de se estar vivo, recordando a 

possibilidade de se enxergar a doença por outros pontos de vista.  
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Podemos citar alguns exemplos de como a arte ajuda a deslocar os 

pensamentos dos usuários dentro das instituições, mediantecontação de histórias, 

música e visita de palhaços, que, além de entreter e divertir, podem ajudar a 

promover mudanças nas atitudes dos profissionais de saúde, assunto que 

abordaremos em seguida. 

 

3.1.2 O RISO, O CÔMICO E O PALHAÇO NA HOSPITALIDADE 

 

O riso e o sorriso fazem parte dos rituais de acolhida e também dos de 

entretenimento da hospitalidade, como ilustra Bertrand (2011, p.1297):  

 
(...) As sociedades tradicionais delegavam a função cômica a um trocista 
profissional. Esse recurso ao bufão é confirmado na Grécia antiga, em que 
se convidava à mesa alguém dado a fazer brincadeiras, encarregado de 
distrair os convidados com suas palavras, caretas e falas espirituosas.  
 
 

Essa função do riso, que é especificamente humana, conecta as pessoas e 

promove sentimentos de pertencimento a um grupo, uma vez que estabelece uma 

fronteira entre os que estão inseridos em determinada coletividade e tempo 

cronológico.  

O riso é uma forma de comunicação, um tipo de “discurso que instaura, em 

vez da certeza, a possibilidade; em lugar do uníssono, o ambivalente; em vez do 

maniqueísmo, a tensão e o elemento instável” (Alavarce, 2009, p.3). Sendo assim, 

tem função de questionar a realidade, eliminar certezas, desfazer padrões 

preestabelecidos. E esta é a função do palhaço: questionar a realidade. O palhaço 

“é um professor às avessas. Ensina a falar, por metáforas, com brincadeiras” 

(MASETTI, 2015, p.78).  

A presença do palhaço dentro do hospital, à primeira vista inusitada, tem a 

função de estabelecer relações completas e de confiança, pois o palhaço brinca 

com a “essência saudável de cada um, que quer brincar” (MASETTI, 2015, p. 76), 

reconhecendo assim a dimensão integral das pessoas com quem interage, num 

verdadeiro encontro de hospitalidade, uma vez que ele expõe suas tolices e deixa 

seu interlocutor à vontade para rir também das características de si mesmo. 

Masetti(2015, p.72), explica a relação entre identidade profissional e encontro no 

hospital: 
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Quando o profissional executa seu trabalho centrando a técnica como único 
alicerce da prática do seu dia a dia, perde a possibilidade da cena inusitada. 
Porque, nessa perspectiva, hospital vira doença e sua identidade fica 
restrita a prescrever remédios, exames, promover intervenções. A 
possibilidade de contato, então, fica atrelada a minimizar a dor (...). 
Entretanto, se ele tem coragem de se abandonar à constatação de que a 
vida é maior que qualquer explicação plausível, que saúde vai além da 
remissão de sintomas, que, dentro do hospital, ele é mais que sua 
identidade profissional, então há espaço para o encontro, e a técnica pode 
ser um elemento para a complexidade da vida. 
 
 

O encontro com o palhaço dentro do hospital questiona o poder e o saber do 

profissional de saúde e conecta cada pessoa com sua própria identidade, o que 

resulta em alteridade dentro da instituição hospitalar.  Quando um médico ou 

enfermeira apresentam apenas um fragmento do que é sua identidade (quando, por 

exemplo, não se emocionam ou brincam ou cantam) estão estabelecendo uma 

relação de poder com o usuário, e uma interação do tipo “estar com” (BAUMAN, 

2011), ou seja, uma relação fragmentada.  

Quando abordamos o tema “humanização” anteriormente, apontamos o 

significado único que as coisas e as relações têm para cada indivíduo. Refletimos 

desta forma, que a espontaneidade e a emoção são aspectos da essência humana, 

e que sem estes não se pode falar de relações completas, humanizadas.  

Os palhaços visitam as enfermarias infantis, mas provocam transformações 

por toda a instituição, quando passam pelos corredores e quando estão dentro dos 

elevadores brincam e interagem com todos, e seus encontros com os pais e 

funcionários trazem um novo significado ao ambiente hospitalar. 

A autora explica ainda que as visitas dos palhaços a estas instituições 

promovem uma grande mudança no que tange às Comissões de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIHs), abrindo espaço para as outras atividades lúdicas, 

contribuindo para uma verdadeira mudança de comportamento dos profissionais 

(MASETTI, 2015). 

Podemos perceber a variedade de trabalhadores voluntários atuando nas 

instituições hospitalares e de que forma muitos destes trabalhadores acolhem e 

entretêm os usuários, ou mesmo ajudam o profissional de saúde a desenvolver um 

novo olhar sobre suas práticas. É possível que os trabalhadores voluntários sejam o 

elo entre o poder público e o usuário dos serviços públicos de saúde, prestando 

informações ou atuando junto aos conselhos de saúde. 
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A seguir, mostraremos qual visão dos funcionários de um hospital público e 

de alguns trabalhadores voluntários que atuam dentro de hospitais têm dos 

assuntos abordados nesta pesquisa.  
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4ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 
“O texto só tem vida contatando com outro texto 
(contexto). Só no ponto desse contato de textos 
eclode a luz que ilumina retrospectiva e 
prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. 
Salientemos que esse contato é um contato 
dialógico entre textos (enunciados) e não um 
contato mecânico de “oposição”, só possível no 
âmbito de um texto (mas não do texto e dos 
contextos) entre os elementos abstratos (os signos 
no interior do texto) e necessário apenas na 
primeira etapa da interpretação (da interpretação 
do significado e não do sentido).” (BAKHTIN) 

 

 

Neste capítulo, contrastamos as falas dos oito entrevistados com as falas de 

alguns dos autores consultados, buscando responder à pergunta desta pesquisa. 

Antes da análise propriamente dita, apresentamos todo o processo da coleta dos 

dados para a análise. 

 

4.1 O PROCESSO DA COLETA DE DADOS 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa, pois visa a compreender a dinâmica das 

relações sociais entre os sujeitos que compõem um universo delimitado (hospitais 

públicos) e as percepções dos funcionários e dos voluntários sobre a humanização, 

a atividade voluntária dentro dos hospitais e a cidadania, com abordagem 

exploratória e explicativa. 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa exploratória objetiva a maior 

familiaridade com o problema, de forma a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. 

Este mesmo autor define a pesquisa explicativa como “a que tem preocupação 

central em identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

um fenômeno” (GIL, 2002 p.42).  

Para alcançar os objetivos propostos, os procedimentos utilizados foram as 

pesquisas bibliográfica e documental, e as entrevistas abertas, nas quais, segundo 

Minayo (2011, p.64): “O informante é convidado a falar livremente sobre um tema e 

as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade às 

relações.” Entendemos que a entrevista aberta seria mais proveitosa para atingir os 
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objetivos propostos, pois por meio delas os entrevistados terão a oportunidade ir 

além em suas respostas, enriquecendo a pesquisa. 

Num primeiro momento, a ideia era realizar a observação sistemática e os 

grupos focais com usuários, funcionários e voluntários de um grande hospital 

público da cidade do Rio de Janeiro. Para tal objetivo, fazia-se necessária a 

aprovação do comitê de ética da instituição.  

Todos os documentos foram reunidos, assinaturas coletadas, formulários 

preenchidos e enviados junto ao projeto de pesquisa para análise. Em uma etapa 

posterior, a pesquisadora deveria comparecer perante o comitê de ética para 

apresentação do projeto.  

Após a apresentação do projeto de pesquisa, os membros deste comitê 

arguiram a pesquisadora sobre a necessidade de efetuar a pesquisa naquela 

instituição, uma vez que a mesma é funcionária de outro hospital do SUS. Outra 

questão a ser respondida era a necessidade de entrevistar usuários, uma vez que 

pesquisas de graduação não deveriam ser tão amplas.  

Todas as perguntas foram respondidas prontamente, e o comitê deu um 

parecer em prol de mudanças no projeto de pesquisa, para que apenas voluntários 

e funcionários fossem investigados, e que, após as modificações apontadas, o 

projeto poderia ser reencaminhado à mesma instituição. Infelizmente não havia 

mais tempo hábil para o reenvio, e buscamos, naquele momento, outras opções 

para a pesquisa.  

Uma das alternativas era buscar, em canais institucionais no YouTube(Canal 

Futura, TV Cultura e Brasil Escola), reportagens, programas ou entrevistas sobre o 

tema pesquisado. Os filtros usados foram: voluntariado, hospitais e trabalho 

voluntário em hospitais, mas nenhuma ocorrência foi encontrada.  

A partir deste momento, buscamos, entre conhecidos, aqueles que trabalham 

em hospitais públicos, como funcionários efetivos ou voluntários, para entrevista 

aberta. Julgamos imprescindíveis estas entrevistas, pois não há como falar da 

qualidade relacional de sujeitos sem questioná-los.  Nas palavras de Bakhtin (2003, 

p. 395): “O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser 

nunca coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e 

significado.” Buscando compartilhar as ideias destes indivíduos sobre os temas 

pesquisados, também nos interessava averiguar a capacidade de abertura ao outro 

de cada um deles, no tocante à disposição para falar sobre os temas propostos.  
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Entre os funcionários, entrevistamos dois técnicos de enfermagem, um do 

sexo masculino (A), com 36 anos de idade e há 9 anos no serviço público, e outra 

do sexo feminino (B), 45 anos de idade, há 17 anos à serviço do SUS, e também 

um médico, do sexo masculino (C), com 70 anos de idade e 35 anos no serviço 

público.  

Além destes, cinco trabalhadores voluntários foram entrevistados, sendo que 

deste total, dois são palhaços hospitalares (V1) e (V2), um contador de histórias 

(V3), um voluntário no teste rápido de HIV (V4) e outro que, como funcionário de 

hospital público, juntou-se com uma ONG para capacitar mão de obra (camareiras 

hospitalares) (V5).  Pensamos ser importante a variedade de tipos de atividades 

executadas pelos voluntários, para que a discussão fosse ampliada para além da 

dimensão artística e de entretenimento. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas, nos meses de setembro e outubro de 2016. 

Sobre a análise das entrevistas, Minayo (2011, p. 80) aponta que a primeira 

etapa é a de descrição das opiniões dos entrevistados, que deve ser feita da forma 

mais fidedigna possível, para, a seguir, analisar, indo além do descrito, decompondo 

os dados e buscando a relação entre as partes que foram decompostas, e que 

interpretar é a tarefa seguinte à fase da análise: buscar o sentido das falas “para se 

chegar a uma compreensão ou explicação que vão além do descrito e analisado”.  

Contrastaremos as falas destes indivíduos, retiradas as gírias e os vícios de 

linguagens, com as falas dos autores a respeito dos temas investigados, de acordo 

com a metodologia das ciências humanas, expressa por Bakhtin (2003, p.401): 

 
 

O texto só tem vida contatando com outro texto (contexto). Só no ponto 
desse contato de textos eclode a luz que ilumina retrospectiva e 
prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo. Salientemos que esse 
contato é um contato dialógico entre textos (enunciados) e não um contato 
mecânico de “oposição”, só possível no âmbito de um texto (mas não do 
texto e dos contextos) entre os elementos abstratos (os signos no interior do 
texto) e necessário apenas na primeira etapa da interpretação (da 
interpretação do significado e não do sentido). 
 
 

Desta maneira, sem apagar as vozes dos entrevistados e nem as dos autores 

que auxiliaram na parte teórica, mas sim colocando essas vozes num diálogo, 

pensamos num plano estético no qual estas não fossem apagadas. Ainda a respeito 

deste plano estético, nos ilumina Bakhtin(2003, p.399): 
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O autor de uma obra só está presente no todo da obra, não se encontra em 
nenhum elemento destacado desse todo, e menos ainda no conteúdo 
separado do todo. O autor se encontra naquele momento inseparável em 
que o conteúdo e a forma se fundem intimamente, e é na forma onde mais 
percebemos a sua presença. 
 
 

Percebemos que o direcionamento do texto se dá pela narrativa e pela 

interpretação da pesquisadora que sinaliza as consciências implicadas no processo 

de pesquisa. 

 Para que as falas dos entrevistados e dos autores sejam diferenciadas no 

texto, utilizamos o recurso literário do travessão para os entrevistados e de citação 

para autores. 

 

4.2TROCA DE SABERES: DIÁLOGOS COM OS FUNCIONÁRIOS 

 

Indagados sobre a Política Nacional de Humanização, os entrevistados (A) e 

(C) não demonstraram grande conhecimento ou familiaridade com o assunto. A 

entrevistada (B), por sua vez, respondeu:  

- Eu acho que humanização é a forma como você acolhe o paciente e a 

família, e isso acaba se estendendo para o profissional, essa é a minha visão 

básica. 

A entrevistada ainda ressalta que:  

 - Uma coisa que eu acho que falta muito é informação, o cumprimento dos 

deveres para com o usuário, eu acho que falta falar muito sobre isso. 

A opinião desta entrevistada está alinhada ao caderno HumanizaSUS, 

(BRASIL, 2004, p. 6), que desta maneira explica em que é pautada a política: 

“Humanizar é, então, ofertar atendimento de qualidade articulando os avanços 

tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das 

condições de trabalho dos profissionais.” 

A segunda fala da funcionária (B) demonstra na prática a necessidade da 

“troca de saberes”, expressa pela Política Nacional de Humanização e que 

entendemos como acolhimento das necessidades do outro. Para que seja possível 

escutar as vozes dos diversos usuários do sistema de saúde, faz-se necessária a 

escuta, a hospitalidade, o reconhecimento do outro. Outro ponto importante é que a 

“autonomia dos sujeitos” não pode ser efetiva quando o usuário não dispõe de todas 
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as informações necessárias para efetuar escolhas inerentes ao seu tratamento de 

saúde. Cabe lembrar que as ouvidorias são espaços onde o usuário pode buscar as 

informações necessárias para fazer valer seus direitos. 

Entendemos que indagar os funcionários sobre o Princípio Básico da 

Integralidade seria de grande valia, pois o atendimento integral às necessidades do 

ser humano implica em diálogo entre os diversos profissionais, e também em 

atenção a todas as necessidades do usuário. Destacamos as respostas dos 

entrevistados: 

- A gente ainda está engatinhando, é muita coisa para se fazer, acho que 

está melhorando, esta questão de você cuidar do outro, de respeitar, incluindo 

conforto, incluindo a necessidade de informação, o atendimento às necessidades 

psicológicas, isso é muita coisa, é um trabalho grandioso, mas isso vem 

caminhando e a gente consegue ver as diferenças – explicou a entrevistada (B). 

- Não há muito uma vivência entre esses profissionais. Às vezes o clínico 

precisa de uma orientação dada pela parte de psicologia ou psiquiatria, não tem 

como você, ao mesmo tempo, unir-se a estas pessoas e ver o paciente ao mesmo 

tempo. O paciente é geralmente visto primeiramente pela clínica médica, e, se 

aquele médico achar que aquele problema não é só um problema físico, é também 

um problema mental, não tem como você sair com aquele paciente e ir conversar 

com o psicólogo em conjunto qual o melhor tratamento para este doente. Então, a 

integração entre um profissional e outro é muito difícil – disse o entrevistado (C). 

Levando em consideração que o princípio da integralidade expresso na Lei 

8.080/90 e que o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde apontam 

para o bem-estar físico, psicológico e social do ser humano, e não apenas para a 

ausência de enfermidade, entendemos que a relação multiprofissional, como 

qualquer relação, é um processo sempre em construção, e que, portanto, é infinito. 

Podemos compreender que no cotidiano de um hospital o diálogo entre os diversos 

profissionais seja dificultado pelas dimensões físicas dos prédios entre outros 

fatores, o que faz com que o diálogo entre estes profissionais aconteça via 

prontuários, receitas, ou outras formas, que não privilegiam o encontro ou o diálogo. 

Outro fator de destaque para a Política Nacional de Humanização (PNH) é a 

autonomia dos sujeitos, que se traduz no fato de o usuário ter direito a escolher seu 

acompanhante, o tipo de alimento que quer receber, o horário que prefere dormir e 

também se quer ou não que sua família seja informada sobre seu estado de saúde 
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(Brasil, 2004). A esse respeito, quando perguntada sobre a autonomia do usuário, 

comenta a funcionária (B): “Não. Não existe. Nem em relação à visita.” 

Pensando nos processos que envolvem o cuidado de seres humanos em 

uma enfermaria, de que forma organizar o trabalho se cada um desejasse um 

alimento diferente? Como organizar o serviço da cozinha e da copa desta maneira? 

E se um desejasse dormir enquanto dois desejassem permanecer acordados, as 

luzes ficariam acesas ou apagadas? Diante dos desafios encontrados pelos 

profissionais, o bem comum é a regra.  

A autonomia, que pode ser traduzida na capacidade de o usuário escolher o 

que é melhor para si, além da dimensão de cidadania pode ser uma forma de se 

questionar o poder do profissional de saúde nas instituições, pois, mesmo não 

sendo possível intervir em seu horário de sono e alimentação, o usuário ainda assim 

tem a opção de aceitar ou não o tratamento oferecido e questionar quais as 

alternativas de tratamento. 

A questão da autonomia faz sentido nas instituições de saúde que cuidam 

das populações tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que 

detêmsaberes ancestrais, que podem e devem ser respeitados pelos profissionais 

de saúde, resultando em conforto psicológico e possivelmente em cura. O site Rede 

HumanizaSUS relata casos como os Distritos Sanitários Especiais Indígenas9, e de 

que forma se deu o ajuste entre duas formas distintas (profissionais de saúde 

brancos e os indígenas) de se enxergar saúde e doença. 

Ainda sobre o direito de visita, a funcionária (B), conta que instituiu, em uma 

emergência, este direito, assim como o direito à informação sobre o estado de 

saúde do enfermo ao familiar que, antes, não existia: 

- Eu fui uma das pessoas que criou, junto com uma equipe, um horário, de 15 

minutos, no qualo paciente poderia ser visto pelo familiar, e, depois disso, o familiar 

recebia notícias, informações do médico. E isso é superimportante, porque você... 

imagina...ter um familiar que sofreu um acidente, foi pra emergência e não poder 

ver? Não consegue saber nada dele. E também o paciente, que fica: “Poxa, será 

que as pessoas sabem que eu estou aqui?” E aíte faz pensar, porque eu acho que 

tudo o que a gente faz como profissional de saúde a gente tem que se colocar no 

lugar do outro, pra você perceber, a partir daí, o que ele precisa. E, ao se colocar no 

                                            
9
 Disponível em: <http://www.redehumanizasus.net/92570-a-nova-participacao-das-equipes-de-

saude-o-atendimento-em-aldeias-indigenas>. Acesso em: 05/out//2016 
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lugar do outro, a maior parte do nosso tempo, a gente consegue ver as coisas de 

outra forma, e aí você consegue talvez até fazer mais até do que o teu propósito 

aqui, que é só o profissional. Muito mais além, em relação à informação, em relação 

a tudo.   

Importante frisar aqui o aspecto da hospitalidade como abertura às 

necessidades do outro, uma vez que um funcionário de hospital, no exercício de sua 

função, poderia preocupar-se apenas com a execução de suas tarefas, 

desconsiderando a carência dos usuários no que diz respeito àinformação. Também 

é possível associar esta fala ao atendimento integral devido ao usuário e expresso 

pela Lei 8.080/90, uma vez que seria difícil uma pessoa restaurar sua saúde sem 

saber se seu familiar tem ou não conhecimento de seu estado de saúde. 

Outro ponto a ser ressaltado é que, mesmo que a ambientação e a qualidade 

técnica do hospital e da equipe sejam excelentes, a falta de informação pode causar 

um sofrimento psicológico desnecessário ao processo de cura.  

Quando (B) fala em fazer “mais até que seu propósito”, corrobora a opinião 

do entrevistado (C): 

- Hoje uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: se todos os 

profissionais da área de saúde tratassem o doente como se ele tivesse tratando um 

parente dele, a humanização dos hospitais seria muito melhor. Porque o que ocorre 

é que muitas pessoas que trabalham num hospital não vêem isso como uma coisa 

que é um dever dele para com os pacientes.  

Estes entrevistados explicitam a dinâmica da dádiva atuando em seu 

trabalho, o que confirma a fala de Godbout (1999, p.72):  

 
 

Mesmo que os serviços sejam prestados no contexto de um direito do 
cidadão por empregados remunerados para esse fim, muitos destes 
empregados chegam a acrescentar a dádiva a esse direito. (...) Um serviço, 
para ser bem prestado, supões quase sempre um complemento não 
previsto, relativo àlógica da dádiva. 
 
 

A fala dos funcionários denota a importância da hospitalidade, quando se 

abre à realidade do outro durante a execução do seu trabalho.  É a partir do 

acolhimento da realidade do outro que a humanização hospitalar se consolida, pois, 

no caso de (B), o atendimento médico já acontecia, mas os familiares, sem 

informação, permaneciam em estado de ansiedade, sem notícias. A fala do 
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entrevistado (C), comparando o tratamento dado aos usuários com o tratamento 

que se deve a parentes também foi uma forma de explicar a hospitalidade no 

contexto laboral, uma vez que os laços de parentesco denotam um vínculo e 

carinho.  A funcionária (B) prosseguiu, explicando que o direito à informação é uma 

dimensão da cidadania:  

- Tudo o que eu tinha de informação sobre todos os procedimentos, do 

começo ao fim, eu não me permitia a negar, porque isso é uma coisa que eu acho 

que cria... uma... não sei, eu não gosto que faça esse tipo de coisa comigo, que, 

qualquer tipo de atendimento,  você chegar e não saber, o que vão fazer para você, 

o que você tem direito, o que pode, o que vão te fornecer. E isso é cidadania, é a 

pessoa se posicionando. 

O funcionário entrevistado (A) também ressalta a importância da informação:  

- Lá na pediatria havia respeito não só à criança, mas também àfamília, em 

todos os sentidos, os pais eram sempre ouvidos, os procedimentos eram 

explicados, os pais eram bem informados. 

E sua fala é corroborada pelo entrevistado (C):  

- Então você tem que inicialmente ser honesto, se você fez um diagnóstico, 

tem que contar a ele. Pra ele acreditar em você e ambos lucrarem com isso. Ele vai 

acreditar em você porque você contou a ele o que ele tem e como vai ser o 

tratamento. Dessa forma ele vai aderir melhor ao tratamento. Você não pode mentir 

pro doente sobre o que ele tem.  

A hospitalidade pode ser observada também pelas conversas entabuladas 

entre os sujeitos. Godbout (1999, p.21) explicita a importância da palavra e do 

diálogo, no contexto da dádiva:  

 
 

Mas são as palavras, frases e discursos que o ser humano produz e troca 
com os demais (...).A palavra se destina ao outro enquanto outro. Como os 
bens preciosos de antigamente, ela só pode circular se, entre um e outro, 
entre uns e outros, houver sido previamente criada e simbolizada a própria 
relação que autoriza a palavra (...). É assim que “damos a palavra” a 
alguém ou que, se alguém se recusa a nos dá-la, nós a “tomamos”. E 
depois nós a retomamos, não sem antes dizer “com licença”, “obrigado” (...) 
Já que não só é preciso agradecer o outro pela dádiva que ele nos fez ao 
nos falar, como também indicar que, ao falar, nós nos colocamos à mercê 
do outro. 
 
 

A dinâmica do “dar – receber-retribuir” está presente nas instituições também 

nos momentos em que os funcionários escutam e acolhem a palavra do outro. 
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Talvez por ser uma pessoa necessitada de informações, talvez por ser um cidadão 

digno de ter sua palavra acolhida.  

Acreditamos que diálogo entre o profissional e o usuário e entre os 

profissionais seja o que vai possibilitar a construção de políticas públicas de saúde 

alinhadas às necessidades do cidadão, pois a comunicação iniciada dentro da 

instituição pode vir a encorajar mais sujeitos á participação nos conselhos de saúde. 

O caderno humanizaSUS (BRASIL, 2004, p. 6), aponta para a necessidade 

de se observar o usuário e o trabalhador de saúde como cidadãos que possuem 

direitos e deveres, e não:  

 
Banalizar o que a proposição de uma Política de Humanização traz ao 
campo da saúde, já que as iniciativas se apresentam, em geral, de modo 
vago e associadas a atitudes humanitárias, de caráter filantrópico, 
voluntárias e reveladoras de bondade, um “favor”, portanto, e não um direito 
à saúde. Além de tudo, o “alvo” dessas ações é, grande parte das vezes, o 
usuário do sistema, que, em razão desse olhar, permanece como um objeto 
de intervenção do saber do profissional. Raras vezes o trabalhador é 
incluído e, mesmo quando o é, fica como alguém que “também é ser 
humano”(!) e merece “ganhar alguma atenção dos gestores”. 
 
 

A partir do momento que o usuário sabe quais são os seus direitos e seus 

deveres dentro da instituição, ele pode atuar como cidadão e a humanização dos 

processos de tratamento da saúde deixa de ser moeda de troca da mentalidade 

paternalista da política brasileira. Importante ressaltar que a dinâmica da dádiva 

pôde ser observada através dos tempos nas instituições brasileiras como moeda de 

barganha, na qual o usuário do serviço público recebia um “favor” (saúde, educação 

ou assistência social) e retribuía em forma de voto.  O trecho destacado acima, do 

caderno HumaniSUS (BRASIL, 2004) visa à desconstruir esta lógica, deixando claro 

que o tratamento acolhedor é um direito, que o usuário, assim como o funcionário, 

devem ser bem recebidos e ouvidos em suas demandas. Em seguida, os 

entrevistados responderam sobre o tema “voluntariado”:  

- Pude acompanhar palhaços, pude acompanhar um cortejo de palhaços, 

eles são superengraçados, só que assim: em tudo existe um lado positivo e um 

negativo. Porque como eles são pessoas totalmente fora da área médica, existem 

lugares onde eles não podiam permanecer, por conta de isolamentos – disse a 

entrevistada (B). 

- Estes grupos frequentam hospitais e eles fazem o intercâmbio entre os 

doentes e o profissional que cuida deles. E isso é muito bom. Inclusive eles têm 
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muito mais facilidade de tirar uma informação que o doente está escondendo pra 

você e passar essa informação para o médico, porque muitos doentes têm 

vergonha de dizer o que têm diante do médico – explicou o entrevistado (C). 

De acordo com (MASETTI, 2015, p. 76): “A presença do palhaço dentro do 

hospital, à primeira vista inusitada, tem a função de estabelecer relações completas 

e de confiança, pois o palhaço brinca com a “‘essência saudável de cada um que 

quer brincar’.” 

O espaço que as instituições abrem aos voluntários, entre estes os palhaços, 

atendem à dimensão integral do ser humano, promovendo encontros do tipo “ser-

para” (Bauman, 2011), que são aqueles encontros de identidades completas (o 

palhaço proporciona isso, pois se relaciona com a pessoa de forma integral, a parte 

que quer e pode brincar sem ignorar aquela parte que se encontra adoecida) 

promovendo, desta forma, alteridade e uma relação fora dos conflitos do poder. A 

esse respeito, a funcionária (B) prossegue, discorrendo sobre os conflitos e relações 

de poder e a questão do silêncio dentro das instituições: 

- E de certa forma, eles (os palhaços) chegavam rindo, falando alto, e os 

médicos falavam “não, aqui não pode”. Então existe assim, todo um trâmite, 

normas, como em qualquer lugar, e isso ocasionava um entrave. 

 De acordo com Foucault (2015), foi no século XVIII que o hospital passou a 

organizar-se como conhecemos atualmente, e o poder passou dos religiosos para 

os médicos, conforme a função destas instituições foi aproximando-se mais da cura 

dos doentes que da sua separação do restante da população.  

No século XIX, a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale já apontava 

para a necessidade de silêncio dentro das instituições hospitalares, haja vista a 

célebre figura da enfermeira com o dedo à frente da boca, sinalizando silêncio, e as 

placas de trânsito para se evitar buzinas no entorno de hospitais. 

Os palhaços, com suas roupas coloridas e seus instrumentos musicais, 

trazem o inusitado não só para o usuário, mas também para o profissional, 

questionando as relações de poder estabelecidas. Questionamos aqui que barulho 

faz parte da experiência humana de ouvir, podendo fazer parte, portanto, da 

humanização do ambiente hospitalar. Em outra fala da funcionária (B), o conflito 

entre voluntários e poder dentro das instituições: 

- Eu acho que o voluntário é muito legal, assim, porque existem proibições, 

mas poderiam existir voluntários de muitas coisas. Eu já trabalhei em lugares onde 
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existiam voluntários para fornecer cuidado, essas pessoas que faziam essa parte 

religiosa também ajudavam no cuidado, ajudando aquele paciente que não tem 

acompanhante, que tem algum tipo de limitação, de ajudar ele a tomar o seu banho, 

até de fornecer materiais de higiene. 

A humanização hospitalar acontece a partir das relações interpessoais, e, 

segundo Masetti (2015), a proximidade dos sujeitos é oposta às relações de poder. 

As instituições não permitem que os voluntários auxiliem nos cuidados, pela 

complexidade de tais tarefas, que devem ser feitas pelos profissionais de 

enfermagem. Por outro lado, o estudo de Moniz e Araújo (2008, p.155) sobre 

voluntariado hospitalar consideram que o voluntário pode ser “uma categoria que 

precisa ser incorporada e entendida na instituição hospitalar”, desde que as suas 

competências sejam bem definidas, para que eles não venham a suprir as 

deficiências do Estado.  Desta forma, observamos que esta é uma questão não 

apenas do poder/saber técnico dentro da instituição, mas também de precaução 

para que o Estado não se aproprie da dádiva ofertada pelo voluntário, 

transformando-a em mão de obra gratuita. O funcionário (C) falou sobre isso: 

- Se têm voluntários que sabem fazer essas coisas, é claro que se esses 

voluntários se oferecerem pra fazer isso aí, seria a melhor coisa. O hospital vai 

receber de bom grado essas pessoas sem ter que pagar por isso.  

Godbout (1999) apontou para o que chama de “perversão da dádiva pelo 

Estado”, que seria a apropriação da mão de obra gratuita dos trabalhadores 

voluntários. Sobre a como a presença dos voluntários afetou seu trabalho, a 

entrevistada funcionária (B) responde:  

- Eu acho que é muito legal ver que uma pessoa está ali pra se doar, sem 

ganhar dinheiro nenhum, acho isso muito positivo, a solidariedade, é tudo de bom, 

isso. A pessoa perder um tempo da sua vida pra cuidar do outro.  

 A diferença entre o trabalhador assalariado e o voluntário é que no segundo 

caso há a presença de vínculo social, ou seja, redes relacionais fundamentadas em 

sentimentos de pertencimento como pontua Godbout (1999, p.219): 

 
Mas enquanto a dádiva instaura e nutre um vínculo social livre, o mercado 
libera, retirando-nos do vínculo social, em outras palavras, sua liberdade 
consiste em nos liberar do próprio vínculo social, gerando assim o indivíduo 
moderno, sem vínculos, mas cheio de direitos e bens. 
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De acordo com o pensamento deste autor, os serviços pagos nos 

desobrigam de retribuição, pois o pagamento encerra o ciclo. Esta é a característica 

da hospitalidade comercial, de acordo com Lashley (2004). No mundo 

contemporâneo, cada vez mais os serviços relacionados ao cuidado do outro 

podem ser pagos, em vez de feitos pelos familiares, amigos e vizinhos. Este 

pagamento proporciona a sensação de liberdade de retribuição, embora possa vir a 

resultar em solidão e insegurança, e, como aponta Bauman (2011, p.77), é a 

interação do tipo “ser-para”, a que promove a obrigação moral entre os sujeitos, que 

proporciona união entre estes, o que resulta nas redes comunitárias.  

A funcionária (B) utiliza o termo “se doar”, e logo em seguida “ganhar 

dinheiro”, o que demonstra que, por ser funcionária, está inserida na lógica de 

mercado, enquanto o voluntário, que não tem retorno financeiro, estaria vivenciando 

o que Godbout (1999) chama de “dádiva entre estranhos”. A funcionária percebe o 

sentimento de solidariedade, que segundo Darbon (1997) caracteriza-se pelos 

comportamentos comunitários, ou seja, onde existe o vínculo social.  

Quando indagados sobre as vantagens de se trabalhar em uma instituição do 

SUS, os funcionários apontaram a diferença entre o público e o privado: 

- Numa instituição privada, você, as coisas são muito mais direcionadas, 

muitas vezes não dá nem pra fazer seu trabalho com tranquilidade, foi a resposta da 

entrevistada (B). 

Por sua vez, o entrevistado (A) explicou: 

- Eu não tenho um parâmetro para fazer em relação à iniciativa privada, não 

dá pra comparar, mas sei que você tem uma liberdade maior para trabalhar, como é 

que vou dizer...a autonomia. 

O entrevistado (C), que exerce uma profissão diferente dos outros dois 

entrevistados, mostrou uma opinião diversa sobre o assunto: 

- Agora, depois que você deixa de ser residente, se você quer aumentar seu 

conhecimento, precisa fazer isso através de cursos particulares, de congressos, 

entendeu, ou estudando sozinho. Porque não existe mais aquele negócio de outro 

profissional mais antigo passar para você os conhecimentos dele. 

 Nas instituições privadas, parece que há sempre a necessidade de se fazer 

o trabalho de uma determinada forma, e os funcionários (B) e (A) deixam claro que 

o trabalhador de saúde do serviço público tem mais autonomia nos processos. Cabe 

realçar que a autonomia dos sujeitos inscrita na Política Nacional de Humanização 
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também é extensiva aos funcionários, e que a fala dos entrevistados (A) e (B) 

demonstra que, pelo menos no âmbito desta categoria profissional, é realidade.  

O funcionário (C) ressalta a falta de solidariedade entre médicos dentro das 

instituições, pois estes se enxergam como meros concorrentes. Percebemos que 

esta resposta está alinhada ao tipo de interação descrita por Bauman (2011) como 

do tipo “estar-ao-lado”, que são aqueles encontros que, apesar das regras de 

conduta e de urbanidade, são fragmentados e moderados. Não existe abertura ao 

outro, sendo, portanto, inóspitos, conforme atesta Camargo (2015). 

Para a funcionária (B), outra vantagem do serviço público é que“aqui a gente 

está cuidando de quem realmente precisa, então é diferente...” 

 Para esta funcionária, prestar cuidados e levar informação às pessoas mais 

necessitadas, que possuem poder aquisitivo mais baixo, é também uma forma de 

ajudar ao próximo, de melhorar como ser humano e exercer a cidadania. São 

tarefas que vão além do que lhe é pago. Podemos perceber, através desta fala, a 

hospitalidade social (compaixão) além da hospitalidade comercial (trabalho 

remunerado). 

Os funcionários entrevistados foram questionados a respeito das ouvidorias: 

- A ouvidoria é um canal para acolher e tentar resolver, e a gente tenta 

resolver, a gente conversa, não é assim, ou é assim que funciona. Agora, nem 

sempre a gente consegue satisfação, satisfazer todo mundo. Mas serve para você 

melhorar algum ponto do seu trabalho, ou não – foi a resposta da entrevistada (B).  

- É importante, mas não sei se é resolutiva – disse o entrevistado (A).              

- Porque a maioria dos doentes que chegam hoje procurando tratamento em 

hospitais ou emergências, eles acham que chegando ali eles vão ter tudo rápido, 

vão ter resultados de exame rápido, vão ter o atendimento rápido. Eles não 

entendem que estes hospitais têm que atender muita gente, e muitas vezes não 

esperam sua vez de atendimento e saem dizendo que não foram atendidos, que o 

médico não olhou pra eles, ou seja, eles sempre fazendo queixa à ouvidoria da 

unidade médica – respondeu o entrevistado (C). 

 As ouvidorias são canais de comunicação e servem tanto para os usuários 

externos como para os internos (funcionários).  Acolhe críticas, sugestões, e tem o 

objetivo de tomar conhecimento das demandas dos cidadãos, buscando supri-las. 

As ouvidorias são lugares de hospitalidade, onde um agente governamental (um 
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funcionário) acolhe e escuta pessoas com diferentes níveis socioculturais em 

momentos de fragilidade.  

A fala do funcionário (C) demonstra a lógica personalista que ainda existe 

dentro das instituições públicas. Ele denuncia que muitos usuários procuram as 

ouvidorias para clamar por direitos que não têm, para passar à frente em filas ou 

reclamar de fatos banais. Importante ressaltar que as ouvidorias não prestam 

favores, e que, quando utilizadas corretamente, são canais de diálogo entre o 

Estado e o cidadão. Quando o entrevistado (A) duvida da resolubilidade das 

ouvidorias, tende a aludir ao caráter banal das queixas encaminhadas, 

corroborando a imagem que o entrevistado (C) tem deste setor. 

Aos funcionários (B) e (C), coube indagar se o doente era um “paciente”, 

“usuário” ou “cliente”, ao que responderam: 

- Cliente. Porque ele é meu cliente, eu acho que eu tôaqui para oferecer meu 

trabalho e eu tenho que satisfazer ele de todas as formas, não apenas pelo lado da 

doença –relatou a entrevistada (B). 

- Não, ele não é cliente seu. Porque cliente é quando você trabalha em 

clínicas privadas. Você atende ele como um doente – explanou o entrevistado (C). 

Este enunciado deixa transparecer que existe hospitalidade nas práticas 

cotidianas da funcionária (B), uma vez que ela se sente obrigada a satisfazer o 

usuário de todas as formas, indo além da dimensão da saúde física deste.  A fala do 

funcionário (C) deixa explícita a relação entre o termo “cliente” e as relações 

comerciais. Indagados se o trabalhador voluntário facilita o diálogo entre os diversos 

profissionais nas instituições de saúde, as respostas foram: 

- Facilitar, não, mas a criança, quando eles estão interagindo com a criança e 

nós vamos fazer uma medicação endovenosa, a criança parece que ela não se 

preocupa tanto com a gente, ela távoltada mais pra eles, então assim, facilita muito, 

caso você chegue com uma seringa elas ficam apreensivas e tal, mas se elas estão 

brincando, elas não ligam, se o médico mexe numa bomba infusora e tal, a criança 

nem toma ciência de que você está ali – conta o entrevistado (A). 

- Pode sim, hoje é muito comum em grandes hospitais estes grupos que 

frequentam hospitais e eles fazem o intercâmbio entre o doente e o profissional que 

cuida deles – explicou o entrevistado (C).  

As falas de (A) e (C) aludem à ligação que muitos voluntários são capazes de 

fazer entre a instituição e o usuário, facilitando o diálogo entre eles. A fala destes 
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dois funcionários é corroborada por Mota (2014) que afirma que o trabalho dos 

voluntários é essencial para o processo de humanização hospitalar. 

Sobre os vínculos formados com os usuários, e sobre o comportamento 

adotado nos casos em que há piora do estado de saúde do usuário: 

- É complicado. Você fica muito tocado, porque você acaba tendo um 

relacionamento, dependendo da criança, um relacionamento um pouco mais 

próximo, e você acaba trazendo um pouco daquele relacionamento para você, e aí 

cria uma certa dificuldade sim – disse(A). 

- Não, porque exatamente, se você faz amizade, um bom relacionamento 

tanto com o paciente como com a família do paciente, nesse momento você não vai 

ter dificuldade porque a cada vez que os encontra você está sempre dizendo qual o 

estado de saúde do paciente – explica(C). 

 Percebemos que cada um dos entrevistados possui uma ideia diferente 

sobre a mesma questão. Enquanto o entrevistado (A) relata dificuldades para lidar 

com a piora ou a morte de um usuário, depois que formou algum tipo de vínculo, 

para o entrevistado (C), os vínculos de amizade são necessários para o bom 

desempenho de sua profissão. 

 

4.3TROCA DE SABERES: DIÁLOGOS COM OS VOLUNTÁRIOS 

 

De acordo com o que foi descrito na metodologia, cinco trabalhadores 

voluntários foram entrevistados, sendo que, deste total, dois são palhaços 

hospitalares (V1) e (V2), um contador de histórias (V3), um voluntário no teste 

rápido de HIV (V4) e outro que, como funcionário de hospital público, juntou-se com 

uma ONG para capacitar mão de obra (camareiras hospitalares) (V5). 

Sobre o que os motivou a exercer atividade voluntária: 

- Eu vim parar aqui na instituição através de um amigo meu que é 

soropositivo e que me convidou para fazer trabalho voluntário na parte 

administrativa desta instituição. Aí, frequentando a instituição, eu comecei a 

conviver com o público daqui, e a achar o trabalho interessante e gratificante. E eu 

já estou aqui há 25 anos – foi a resposta de (V4). 
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- Eu me sinto vivo quando eu estoulá com as crianças, é uma troca que me 

dá vida, então eu decidi fazer depois que provei um pouco disso. Eu me senti 

realizado – disse (V1). 

- Quando eu tive meu filho, ele precisou ficar 10dias internado, e naqueles 

10dias que eu fiquei ali no hospital, eu percebi a necessidade de ter essas pessoas 

que fazem este trabalho, sabe? De ter alguém ali pra poder me dar um abraço, pra 

me dar uma palavra de conforto, pra poder fazer rir um pouco. E depois de um 

tempinho que meu filho já estava em casa, com uns 6meses, fui convidada pra 

poder fazer parte da trupe, fazer uma visita, e já tem 3 anos isso – explicou (V2). 

- Foi o fato de eu gostar muito de crianças, e querer levar um pouco de 

alegria para elas num momento difícil de suas vidas – falou(V3). 

- Eu assumi a chefia da rouparia e não havia controle do enxoval, quando eu 

virei chefe da Hotelaria fui fazer um curso de gestão de Hotelaria Hospitalar e vi a 

camareira, mas o apresentado era uma visão de hotel e não de hospital. Então eu 

adaptei para a nossa necessidade com a ajuda de uma grande amiga – disse(V5). 

O estudo de Moniz e Araújo (2008, p.15) classifica as diversas modalidades 

de gratificação do trabalhador voluntário. O benefício coletivo, que se refere ao bem 

que se faz à sociedade como um todo (V5), é um exemplo, pois ao adaptar sua 

necessidade de mão de obra qualificada para otimizar seu trabalho, buscou 

capacitar pessoas sem profissão; o incentivo seletivo, que é a aferição  de prestígio, 

prazer e realização pessoal que é o caso de (V1) e (V4); o incremento de capital 

humano, ou seja, experiência laboral; e também as motivações altruístas, sem 

nenhum motivo aparente (V2) e (V3).  

Sobre as recompensas que percebem em suas atividades: 

- Muito. Não há dinheiro assim, que pague, sabe?! O sorriso de uma 

criança... Já teve situações assim, de a gente entrar no quarto e a criança não 

querer comer, e através de uma brincadeira, de uma palhaçada ou outra a criança 

comer com a Dra. Mineiroca, que é o nome da minha palhaça, e no final da visita a 

mãe dela sair correndo atrás de mim, chorando, porque já tinha uns 3dias que ela 

tava internada e não queria comer, sabe?! – explica (V2). 

- Me sentia recompensada sim, porque mesmo que a criança não 

manifestasse uma recuperação ou até mesmo uma alegria no momento, eu sabia 

que eu estava fazendo, nem que em médio prazo, algum bem a ela; e eu 
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sentiamuitas vezes os sorrisos, a interação comigo, eu gostava muito, foi um 

trabalho muito gratificante sim – disse(V3). 

- Ah muito, poder ajudar, se em 100 que fizerem o curso umse empregar, já 

valeu a pena. Acho que a maior recompensa foi ver os sindicatos, tanto o 

profissional como o patronal, reconhecerem que elas existem de fato e são 

qualificadas! – exclama (V5). 

- Com certeza. É uma recompensa que não tem proporção. O que você dá é 

um mínimo perto daquilo que você recebe. As experiências, a vivência... Porque lá 

eu tôem grupo, então tem uma vivência de equipe, além de ter o retorno do 

paciente. Porque quando você tá com uma criança num ambiente hospitalar o 

retorno é 100%, mais que 100% em termos de proporcionalidade. A alegria que eu 

vou levar, e a alegria que eu recebo da criança diante da figura do palhaço é sem 

precedente, com certeza é a maior recompensa de todas. Nenhum dinheiro pode 

pagar essa experiência – explica(V1). 

- Com certeza, porque eu acho que ajudar o próximo ou até me ajudar 

praticamente, porque a gente acaba aqui conhecendo e convivendo com pessoas 

diferentes, não só nível socioeconômico, mas também cultural – foi a resposta do 

entrevistado (V4). 

 Percebemos que para (V2) e (V5), a possibilidade de ajudar uma pessoa é o 

maior benefício. A fala de (V1) deixa explícita a dinâmica da dádiva atuando em sua 

atividade, corroborando Godbout(1999, p.244): 

 

A dádiva é incompleta. Algo lhe escapa permanentemente, o nada, o 
espírito da dádiva, o suplemento. Dá-se mais para dar o suficiente. E isso é 
a dádiva. Eis porque não se possa explicar a dádiva, embora se possa 
compreendê-la. Dar, receber, retribuir são momentos da dádiva que 
circulam em todos os sentidos, ao mesmo tempo. Dar é retribuir e é receber. 
 
 

Quando o voluntário diz que recebe mais do que dá, deixa claro que dar é 

retribuir e também receber. Este suplemento a que se refere o autor é algo gerado 

pela dádiva que escapa à lógica de mercado. 

Sobre se atividade voluntária afeta o cotidiano dos funcionários no hospital: 

- Claro... quando você tem visão humanizada, e pensa na responsabilidade 

que tem o (negócio saúde) com a sociedade local você tem investimento na 

sociedade – foi a resposta do entrevistado(V5). 
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- Em relação aos funcionários a gente percebe, a gente vê também que a 

gente impacta o cotidiano deles em relação até a gente igualar todo mundo, a gente 

chama todo mundo de doutor, a gente brinca com todo mundo, então, eles 

percebem isso também que não tem ninguém melhor do que ninguém ali. Todo 

mundo precisa de todo mundo – responde(V2). 

- Uma das primeiras coisas que a gente percebe é que a nossa presença 

altera tanto a rotina dos familiares quanto a dos funcionários. Desde os enfermeiros, 

do médico, até o porteiro, o segurança que está no hospital. Posso citar aqui uma 

situação que a gente passou por conta dessa crise, um momento em que tava 

acontecendo baixas no hospital, tinham que demitir funcionários, então foi uma 

tarde muito pesada que quando a gente chegou a gente conseguiu transformar. A 

gente foi participar da reunião de despedida deles, assim, tinha gente chorando, 

gente que não tinha como conseguir um lugar tão cedo, e mesmo assim a nossa 

presença foi um diferencial naquela tarde. Eu tenho plena certeza que a gente fez a 

diferença. A gente conseguiu junto com a equipe deixar eles mais tranquilos; então 

faz uma diferença enorme fala(V1). 

A voluntária (V2) referiu-se à eliminação dos signos de poder que o palhaço 

hospitalar é capaz de proporcionar. A visão do palhaço, de que ninguém é melhor 

do que ninguém traz esse sentimento de igualdade.  Ao mencionar “investimento na 

sociedade”, (V5) deixa clara a visão de Selli e Garrafa (2006) sobre a solidariedade 

crítica e do voluntariado orgânico, sendo que o primeiro termo refere-se à 

capacidade de intervenção nas políticas públicas e a segunda diz respeito à 

participação dos voluntários na redemocratização do Estado. 

Sobre a formação de vínculos sociais durante o exercício da atividade 

voluntária: 

- A gente cria amizades até mesmo com os pacientes, com pai, com a mãe, 

com quem é médico, enfermeiro. Fizemos amizades do tipo de ir pra casa e dormir, 

sabe? – disse (V2). 

- Sim, havia uma menina, que limpava a minha sala, eu perguntei "qual seu 

nome?” Karina, “quantos anos você tem?” 22 anos, “qual seu grau de 

escolaridade?” 2° incompleto, você quer ter sua vida na Limpeza? Não, “quer vir 

para rouparia?” Sim quero, “vou dar um curso de camararia, quem sabe você não 

muda de trabalho?” Ela fez, virou camareira, fez curso de governança, acabou o 

segundo grau, hoje égerente de rouparia com um salário de 2.000 reais, está 
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fazendo técnico de enfermagem e é minha madrinha de casamento! E minha maior 

amiga! – exclama (V5). 

Através das falas dos voluntários, percebemos que a profundidade dos laços 

é diferente, mas existe. Uma das mais fortes motivações descritas em pesquisas 

quantitativas sobre este tipo de trabalhoaponta a criação de vínculos pessoais como 

exemplo, como explica Moniz e Araújo (2008, p.150): 

 
Embora muitos voluntários não admitam sua necessidade de recompensa, 
tais expectativas parecem esclarecer quanto àsdiferenças motivacionais. 
Em outras palavras, quanto maiores os benefícios para o voluntário – como 
desenvolver relacionamentos, oportunidade de ensinar e aprimoramento 
pessoal – mais prolongada será sua permanência na atividade. 
 
 

Essa é outra evidência de que a dinâmica da dádiva está presente na 

atividade voluntária, e que a retribuição, embora tenha inúmeras faces, também é 

ligada às redes relacionais que podem ser estabelecidas. A oportunidade de 

ensinar, também mencionada por estes autores, está presente na fala do voluntário 

(V5). 

Indagados sobre qual percepção tinham sobre o trabalho voluntário em 

hospitais, eles responderam: 

- Pela minha experiência, eu já trabalhei dentro de uma unidade hospitalar, 

eu acho que é um pouco fria e meio mecânica – disse(V4). 

- É um trabalho para a alma, não há estrutura, sempre acham que existe algo 

por trás, interesses escusos. Mas é gratificante. Têm os oportunistas, que usam 

marcas para vincular o trabalho, religiões, esse é o lado menos legal! – exclama 

(V5). 

- Eu acho de extrema importância e fundamental para que dê certo. Porque o 

nome mesmo já diz: humanização hospitalar, quando eu fui tentar entender porque 

isso, é porque é o local mais humano, tem que ser o local mais humano do mundo, 

que é onde as pessoas estão enfrentando a luta entre a vida e a morte e que os 

funcionários, as pessoas que trabalham lá tendem a perder essa humanidade, pelo 

fato de presenciar tudo aquilo,relata (V1). 

- O que eu percebo com esse trabalho é em relação àhumanização mesmo, 

que a gente leva pra dentro do hospital, a gente consegue, de uma forma ou outra, 

melhorar essa comunicação de paciente com equipe médica –explica (V2). 
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Os voluntários (V1) e (V2) relacionam seu trabalho à humanização, e isso 

talvez seja devido a realizar a mesma tarefa de palhaço hospitalar. A palhaça (V2) 

ainda relata a melhora na comunicação entre os sujeitos, a diferença na forma de 

tratar o doente pelo médico. O palhaço (V1) explica que o profissional de saúde, ao 

lidar com a dicotomia vida/morte diariamente, tende a perder a capacidade de se 

emocionar dentro destas instituições.  

O voluntário (V5) aponta para o caráter desinteressado do trabalho 

voluntário, desqualificando aquelas ações que são vinculadas às marcas, sejam 

elas comerciais ou religiosas. Este entrevistado acredita nos benefícios intangíveis 

da sua atividade. O entrevistado (V4) não percebeu espontaneidade no trabalho dos 

voluntários nas unidades de saúde onde trabalhou, e a entrevistada (V1) não 

respondeu a esta pergunta. 

As opiniões do funcionário (A) e do voluntário (V2) sobre as enfermarias 

pediátricas coincidem: 

- (O voluntário) traz outro astral para a enfermaria, porque é muito triste uma 

enfermaria pediátrica. Pediatria é muito pesado, uma carga emocional muito forte. 

Então estes trabalhadores, os palhaços, os leitores, eles trazem uma leveza, 

diminuía um pouco este tom pesado, isso é fato– disse(A). 

- E o ambiente fica mais leve, sabe?! Hospital sempre tem um clima tão 

pesado, e com a chegada dos doutores palhaços o ambiente fica mais leve, a gente 

traz um pouco de alegria ali pra dentro. Um pouco de música, um pouco de piada, 

um pouco de abraço, um pouco de carinho, e muda bastante o clima do hospital – 

fala (V2). 

O entrevistado (A), como técnico de enfermagem do setor de pediatria de um 

hospital público, reconhece que a visita dos artistas voluntários, sejam palhaços ou 

contadores de histórias, transforma o ambiente, humanizando o lugar. Sua fala é 

corroborada pelo voluntário (V2), e isso nos leva a refletir que, por mais adequadas 

que as instalações hospitalares venham a ser, no sentido do conforto e da 

segurança, são as relações que abordam os sujeitos de forma integral, ou seja, o 

corpo pode estar doente, mas a mente e o espírito estão saudáveis, e precisam 

brincar.  

Foi perguntado a cada um dos entrevistados o que eles sabiam sobre a 

Política Nacional de Humanização, uma vez que cada um, a seu modo, está ou 

esteve diretamente vinculada a esta, ao exercer atividade voluntária. Com exceção 
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do voluntário (V5), que, por ser também um funcionário do Sistema Único de Saúde, 

participou do conselho de saúde como representante dos trabalhadores da 

instituição onde trabalha, nenhum outro demonstrou conhecimento formal sobre tais 

medidas ou participação nos conselhos de saúde. 

O escopo da atividade voluntária do entrevistado (V4), que ajuda pessoas 

soropositivas dentro e fora das instituições de saúde, informando estas pessoas 

sobre seus direitos e ajudando a que tenham um tratamento mais digno pelos 

funcionários das instituições, relaciona-se às informações prestadas pela 

entrevistada funcionária (B), que declarou a importância das informações para a 

construção da cidadania.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

“Não existe a primeira nem a última palavra, e 
não há limites para o contexto dialógico (este 
se estende ao passo sem limites e ao futuro 
sem limites) (...). Não existe nada 
absolutamente morto: cada sentido terá sua 
festa de renovação” (BAKHTIN). 
 
 

Provocadospelas palavras de Bakhtin, pensamos como seria difícil trazer 

palavras últimas nessa seção do trabalho. Buscamos nas próprias palavras dos 

autores, dos sujeitos da pesquisa, palavras próprias alheias.Acreditamos que essas 

palavras últimas bem poderiam ser as primeiras de um diálogo tão incipiente com o 

tema da hospitalidade e do voluntariado. 

Trazemos novamente a fala do entrevistado V1, que afirma que o hospital 

tem que ser o local mais humano do mundo, que é onde as pessoas estão 

enfrentando a luta entre a vida e a morte e que os funcionários, as pessoas que 

trabalham lá tendem a perder essa humanidade, pelo fato de presenciar tudo aquilo. 

Neste trabalho, procuramos responder como a hospitalidade pode ser uma 

ponte na melhora do relacionamento entre os voluntários e os funcionários de um 

hospital, relacionando as práticas de hospitalidade com a Política Nacional de 

Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) e utilizando a hospitalidade como 

linguagem para a construção de uma nova cidadania. Embora a grande maioria dos 

estudos sobre as relações entre os sujeitos dentro dos hospitais sejam conduzidas 

por estudiosos das áreas de psicologia e enfermagem, podemos perceber que a 

hospitalidade enriquece as reflexões sobre o tema. A hotelaria hospitalar, para que 

seja um diferencial nos serviços de saúde prestados à população, sejam estes 

públicos ou privados, depende do fator humano, da hospitalidade presente nas 

relações entre os sujeitos. 

Procuramos investigar em quais momentos os sujeitos pesquisados oferecem 

suas dádivas, sejam elas a doação de tempo e força de trabalho, no caso do 

voluntário, ou a capacidade de fazer mais que a obrigação laboral, no caso do 

funcionário.  

As características clientelistas da política brasileira foram o exemplo da 

dinâmica da dádiva por muitas décadas, e atualmente, o esforço de alguns agentes 

públicos e de outros tantos trabalhadores voluntários visa a desconstruir, através da 
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informação e do reconhecimento de que bons serviços prestados à população não 

se devem constituir em favor, mas sim em dever. 

Percebemos que, quanto mais bem informado um determinado grupo de 

pessoas, mais este grupo é capaz de participar dos processos que envolvem a 

formulação de políticas públicas, e lutar contra a violência simbólica dentro das 

instituições públicas. 

Ao iniciar esta pesquisa, levantamos a hipótese de que a hospitalidade, 

através dos tempos “acolher” e “entreter” a que se refere Camargo (2004) e do 

recorte de campo da hospitalidade com a comunicação, seja o fator motivador para 

se produzir uma nova forma de saúde, aproximando os sujeitos e criando laços, 

transformando o hospital em lugar privilegiado para o exercício da cidadania. 

Pensamos que esta hipótese está comprovada, pois a hospitalidade, como abertura 

ao outro, e como capacidade de relacionamento entre os que são diferentes, pode 

ajudar a ampliar as discussões sobre violência institucional e autonomia, o que 

enriquece o exercício da cidadania. Nesse sentido, podemos ressaltar que não há 

hospitalidade sem o outro, e uma vez que a dinâmica da dádiva não pode ser 

pensada sem este outro, nós damos a alguém e recebemos de alguém. A 

hospitalidade é sempre pensada na perspectiva da relação, que acontece entre dois 

ou mais sujeitos. 

Consideramos que a ambientação, o conforto e a segurança oferecidos aos 

usuários e funcionários de uma instituição hospitalar são importantes no processo 

de restabelecimento da saúde e da adequação dos processos de trabalho. Trazem 

dignidade às pessoas que permanecem dentro de um hospital, mas não 

necessariamente são promotores da humanização. Por mais confortável, limpo e 

seguro que um hospital possa parecer, o conforto psicológico somente pode ser 

oferecido por outros sujeitos. 

O trabalhador voluntário, ao desenvolver redes relacionais dentro das 

instituições hospitalares, ajuda a promover o diálogo entre os sujeitos e também a 

privilegiar as atitudes de hospitalidade nestes lugares. Podemos intuir, desta forma, 

que a humanização proposta pelo Sistema Único de Saúde seria a prática da 

hospitalidade por meio da escuta, do acolhimento e do respeito mútuo nas relações 

entre Estado e funcionários, entre os funcionários e entre funcionários e usuários da 

saúde pública. 
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Outra característica percebida nas entrevistas foi a capacidade dos 

voluntários artistas de questionar as relações de poder dentro dos hospitais, 

tratando a todos como iguais e sem a classificação através de cargos. A importância 

do voluntário para o diálogo entre usuários e funcionários também foi explicitada 

pela fala dos entrevistados.  

A alteridade não domina nem tampouco se submete, sendo contrária às 

relações de poder. Essa poderia ser a chave da importância do trabalhador 

voluntário artista dentro dos hospitais, quando trata a todos da mesma maneira, e 

ensina uma nova forma de agir, configurando em solidariedade crítica e em 

voluntariado orgânico, uma vez que ajuda a suprimir a violência institucional. 

Concordamos com MASETTI (2015), que aponta para a necessidade de se 

estabelecer boas relações entre os sujeitos nestas instituições, para que a 

humanização da saúde seja efetivada, e supomos que a prática da hospitalidade 

nestes lugares, através da abertura ao outro, da escuta e da atenção às 

necessidades individuais, seja fator preponderante.  

Pelos depoimentos dos funcionários e dos voluntários que aceitaram 

participar desta pesquisa, fomos capazes de intuir a importância das ouvidorias 

como canais de comunicação e as elegemos como lugares de hospitalidade, uma 

vez que naqueles lugares o Estado, na figura de um agente público, está aberto à 

comunicação, não só escutando, mas também respondendo e encaminhando as 

demandas de usuários e funcionários, promovendo a cidadania e incrementando o 

capital social.As ouvidorias legitimam os direitos ao acolhimento sem preconceitos, 

à visita, à informação, entre outros, sem que estes denotem em favores prestados 

pelas instituições ou pelos profissionais.  

Muito há que se caminhar no sentido de se promover ouvidorias eficazes, por 

meio da informação prestada ao cidadão de quais direitos pleitearnestes lugares, 

para que não se confunda mais os direitos inerentes à condição de cidadania com o 

clientelismo ou o personalismo. 

Este é um estudo inicial das relações entre sujeitos dentro das instituições 

hospitalares, e sugerimos que as investigações acerca deste tema prossigam, 

através de outros pesquisadores, ouvindo a opinião dos usuários dos serviços 

públicos de saúde, questionando as relações de poder estabelecidas dentro destas 

instituições e também investigando as ouvidorias dos serviços de saúde pública, na 

qualidade de promotoras de cidadania e de hospitalidade.  
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Trazer para este texto os autores relacionados à área da hospitalidade e os 

sujeitos entrevistados possibilitou o início de uma reflexão sobre um assunto ainda 

pouco estudado. Sabemos que esse movimento é muito próprio da ciência, em que 

perdas e ganhos são dados o tempo todo. Nosso exercício nesse sentido não é 

finalizar e acatar as vozes dos autores tradicionais, mas sim trazê-los para 

conversar conosco sobre um tema tão atual e pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALAVARCE, CS. A ironia e suas refrações: um estudo sobre a dissonância na 
paródia e no riso. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2009. 208 p. Disponível em: <http://static.scielo.org/scielobooks/5dcq3/pdf/alavarce-
9788579830259.pdf>. Acesso em: 15ago. 2016. 

AROUCA, S: Conferência Nacional de Saúde, 8ª. Brasília, 1986.Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/relatorios/relatorio_8.pdf>.Acesso em: 10 
mai. 2016. 

BACKES, DSet al.O processo de humanização do ambiente hospitalar centrado no 

trabalhador.Revista da Escola de EnfermagemUSP, 2006 n° 40. p.221-229. 

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

BAPTISTA, I. Hospitalidade e Eleição Intersubjetiva: Sobre o espírito que guarda 
lugares. Revista Hospitalidade, São Paulo, v. 2, n. p.5-14, 2008. 

________. Lugares de hospitalidade. In: DIAS, C.M.M. (Org.). Hospitalidade: 
reflexões e perspectivas. São Paulo: Manole, 2002.p. 157-164. 
 
BARBOSA, GCet al.Política Nacional de Humanização e formação dos profissionais 
de saúde: revisão integrativa. Revista brasileira de enfermagem, Brasília, 2013. 
n°66. p.123-130. 
 
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.  
 
_______. Comunidade: A busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2003.  
 
_______. Vida em Fragmentos: Sobre a ética pós moderna. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2011.  
 
BERTRAND, D. Riso e sorriso: convivência e exclusão. In: MONTANDON, A (Org.). 
O livro da hospitalidade: São Paulo: Senac, 2011, pp. 1295-1302. 
 
BINET- MONTANDON. Acolhida: uma construção do vínculo social. In: 
MONTANDON, A (Org.). O livro da hospitalidade: São Paulo: Senac, 2011, pp. 
1171-1184 
 
BOARETTO, C. Humanizaçãoda assistência hospitalar: o dia-a-dia da prática dos 
serviços. Revista Ciência e Saúde Coletiva, v.I, n.9, 2004. p. 15 -29. 
 
BOCK, LFet al. A teoria ambientalista de Florence Nightingale: reflexos nas 
práticas de cuidado na atualidade. In: Congresso brasileiro de enfermagem, 61, 
2009, Fortaleza. Anais: p. 1-4. Disponível em: 
<http://www.abeneventos.com.br/anais_61cben/files/00900.pdf>. Acesso em: 13 jan. 
2016. 
 



71 
 
 

BOEGER, M. Hotelaria hospitalar: São Paulo: Senac, 2009. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em: 18 out. 2016. 
BRASIL. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm>. Acesso em: 
13 jan. 2016. 
 
BRASIL.. Lei nº 9608, de 18 de fevereiro de 1998. Texto compilado Dispõe sobre o 
serviço voluntário e dá outras providências. Lei do Voluntariado. 
 
BRASIL. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Ministério da Saúde 
(Ed.). Humanizasus: Brasília: MS, 2003. (Textos básicos de saúde). Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizaSus.pdf>. Acesso em: 16 jan. 
2016. 
 
BRASIL. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Ministério da Saúde 
(Ed.). Humanizasus:Política Nacional de Humanização:a humanização como 
eixo norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do 
SUS. Brasília: MS, 2004. 

 

BRASIL. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Ministério da 
Saúde. (Ed.) Ambiência: Brasília 2ª ed., 2010. 

 

BRASIL. Por uma cultura da paz, a prevenção da saúde e a prevenção da 
violência. Brasília: Ministério da Saúde, 2009, 44p. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cultura_paz_saude_prevencao_violenci
a.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 

 

CAMARGO, LOL. Hospitalidade. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2004. 96 p. (ABC do 
turismo). 

 

________. Os intertíscios da hospitalidade. Revista Hospitalidade, vol.XVII, 
número especial – maio 2015. p. 42-70. 

 
CAMPOS, E S. História e Evolução dos Hospitais. Rio de janeiro: Divisão de 
Organização Hospitalar, 1944. 
 
CARVALHO, JM. Cidadania no Brasil: O longo caminho. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008. 
 
CARVALHO, SA. Comunicação pública, ouvidoria e saúde pública: uma 
questão de cidadania. Monterrey, México. Revista Razón y Palabra, vol. 18, n. 86 
abr-jun 2014. 

 
CASTRO et al., A Satisfação dos Usuários com o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Revista Sociedade em Debate, Pelotas, n.14(2), 2008. 
 



72 
 
 

DAMATTA, R. Carnavais, Malandros e Hérois: Por uma sociologia do dilema 
brasileiro. 6. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 
 
DARBON, S. La « grande famille » durugby. Communications, v. 65, n. 1, p.49-57, 
1997. PERSEE Program. 
<http://dx.doi.org/10.3406/comm.1997.1986.>Acesso em: 19 jul. 2016 
 
DERRIDA, J. Anne Dufourmantelle convida Jacques Derrida a falar da 
hospitalidade. São Paulo: Escuta, 2003.  
 
FALEIROS, VP.; VASCONCELLOS, LCF; SILVA, JFS; SILVEIRA, RMGA 
construção do SUS: histórias da Reforma Sanitária e do Processo 
Participativo. (Série I: História da saúde no Brasil)Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.  
 
FERREIRA, ABH. Dicionário Aurélio. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.  
 
FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 28. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 431 
p. 
 
GIL, AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed.São Paulo: Atlas, 2002. 
 
__________. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008.  
 
GODBOUT, J; CAILLÉ, A. O Espírito da dádiva. Rio de Janeiro: FGV, 1999.  
 
GUILLAUME, P. Hospital: entre o técnico e o humano. In: MONTANDON, A (Org.). 
O livro da hospitalidade: São Paulo: Senac, 2011, pp. 583-595. 
 
IASBECK, LCA. Ouvidoria é comunicação. Organicom, São Paulo, v. 7, n. 12, p.1-
11, jun. 2010. 
 
LAHSLEY, C; MORRINSON, A. Em busca da hospitalidade: São Paulo: Manole, 
2004. Cap. 1: para um entendimento teórico. 
 
LÉVINAS, E. Totalidade e Infinito. Lisboa: Edições 70, 1980.  
 
LUCCHESE, PTR. Políticas públicas em saúde. São Paulo: Bireme/Opas/Oms, 
2004. 
 
MARQUES, M e PINHEIRO, MT. A influência da Qualidade da Hotelaria Hospitalar 
na contribuição da atividade curativa do paciente. Revista Anagrama, São Paulo; 
ano II, ed. 3, 2009. 

 
MARQUES, RM ; MENDES, A. A problemática do financiamento da saúde pública 
brasileira: de 1985 a 2008. Revista Economia e Sociedade, Campinas, SP. V. 21, 
n. 2 (45), p. 345-362, ago. 2012. 
 

http://dx.doi.org/10.3406/comm.1997.1986


73 
 
 

MARTINS, M; RIBEIRO, MC; BAPTISTA, JM. As termas públicas deBracara 
Augusta e o abastecimento de água da cidade romana. Minho: Universidade do 
Minho, 2011. 34 p. 
 
MASETTI, M. Ética da alegria no contexto hospitalar. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Folio 
Digital, 2015.  
 
MAUSS, M. Ensaio sobre a dádiva. São Paulo: CoseacNaify, 2012.  

 
MELLO, IM. Humanização da assistência hospitalar no Brasil: conhecimentos 
básicos para estudantes e profissionais. 2008. Disponível em: 
<http://hc.fm.usp.br/humaniza/pdf/livro/livro_dra_inaia_Humanizacao_nos_Hospitais
_do_Brasil.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2016. 

 
MINAYO, MCS (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 30 ed. 2011. 

 
_______. Dilemas do setor saúde diante de suas propostas humanistas. 
RevistaCiência e Saúde Coletiva, v.I, n.9, 2004 p. 15 -29. 

 
MONIZ, ALF e ARAÚJO, TCCF.Voluntariado Hospitalar: um estudo sobre a 
percepção dos profissionais de saúde.Revista Estudos de Psicologia, 2008, n°13, 
p. 149-156. 

 
___________. Trabalho voluntário em saúde: auto-percepção, stress e burnout. 
Revista Interação em Psicologia, 2006, n°10, p.235-243. 

 
MONTANDON, A (Org.). O livro da hospitalidade: São Paulo: Senac, 2011. 1437 
p. 

 
MOTA LA. Dádiva e Sociabilidade no Brasil. Revista Antropológica. 
2002:13(2):107-123.  

 
MOTA RA, Martins CGM e VÉRAS RM.  O papel dos profissionais de saúde na 
política de humanização hospitalar.Psicologia em Estudo – Maringá. 
2006:11(2);323-330.  

 
NOGUEIRA-MARTINS, MCF; BERSUSA, AAS; SIQUEIRA, RS Humanização e 
voluntariado: estudo qualitativo em hospitais públicos.Revista Saúde Pública 2010; 
vol.44, n.5, pp.942- 949. 

 
PADILHA, MICS; MANCIO, JR. Florence Nightingale e as irmãs de caridade: 
revisitando a história. Revista Brasileira de Enfermagem, 2005, n.58 vol. 6 pp. 
723-726. 

 
PASCHE, DFet al.Cinco anos da Política Nacional de Humanização: trajetória de 
uma política pública.Revista ciência &saúde coletiva n°16, Rio de Janeiro. 2011, 
p.4541. 

 



74 
 
 

QUEVEDO, MF. Hotelaria hospitalar: uma tendência presente nas 
organizações de saúde. Anais do segundo seminário de pesquisa em Turismo do 
Mercosul, set 2004. 

 
RICHE, CA. Ouvidoria: caminho para a civilidade e o diálogo. Revista Organicom 
ano 7 n. 12. Jan- jul 2010 p. 180=-182. 

 
SANGLARD, G. Hospitais: espaços de cura e lugares de memória da 
saúde. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 15, n. 2, p.257-289, jul. 2007. 
Semestral. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v15n2/a20v15n2.pdf>. 
Acesso em: 01 ago. 2016. 

 
SALES, T. Raízes da desigualdade social na cultura política brasileira. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais n. 25. Disponível 
em:<http://pensamentopoliticobrasileiro.blogspot.com.br/2009/03/teresa-sales-
raizes-da-desigualdade.html>. Acesso em: 20 abr. 2016. 

 
SELLI, L. e GARRAFA, V. Solidariedade crítica e voluntariado orgânico: uma outra 
possibilidade de intervenção societária. História, Ciências e Saúde, Manguinhos, 
v13, n°2, p.239-251.Abr-Jun 2006. 
 
SOUSA, MASM. A arte médica em Roma antiga nos De Medicina de Celso. Ágora: 
Estudos clássicos em debate,Aveiro, v. 1, n. 7, p.81-104, 2005. 
 
TARABOULSI, AF. Administração de hotelaria hospitalar: 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
 
TAVOLARO, SBF.Para além de uma “cidadania à brasileira”: uma consideração 
crítica da produção sociológica nacional.Revista Sociologia Política. Curitiba. Fev 
2009:17(32). Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
44782009000100007>.Acesso em: 19 jul. 2016. 
 
TOMASCHEWSKI, C. Entre o Estado, O mercado e a dádiva: a distribuição da 
assistência a partir das irmandades da Santa Casa de Misericórdia nas 
cidades de Pelotas e Porto Alegre, Brasil, c.1847 - c.1891. 2014. 242 f. Tese - 
Curso de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2014. Disponível em: 
<http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/2497/1/457203.pdf>. Acesso em: 20 ago. 
2016. 

 

 


