
A CELEBRAÇÃO VIRTUAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA EXPERIÊNCIA DE

HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

Resumo

O presente estudo é o relato de experiência da gestão do processo de humanização no trabalho no

período  da  pandemia  através  da  celebração  virtual  do  aniversário  institucional  por  meio  da

medicação tecnológica. A organização e execução da atividade mediada pela tecnologia, teve como

objetivo reaproximar gestores, os servidores (em trabalho presencial e remoto), os prestadores de

serviço e os alunos e ex-alunos e servir como espaço de convivência e celebração coletiva durante o

momento  de isolamento  social  e restrição  de número de pessoas  nos  locais  de trabalho e  uma

instituição pública de ensino em saúde.

Abstract

The study is the experience report of the management of the humanization process at work

in the period of the pandemic through the virtual celebration of the institutional anniversary through

technological medication. The organization and execution of the activity mediated by technology,

aimed to bring together managers, servers (in person and remote), service providers and students

and alumni and serve as a space for coexistence and collective celebration during the moment of

social  isolation.  and restriction  of  the  number  of  people  in  the  workplace  and  a  public  health

education institution.

1. Introdução

Viver é um reinventar-se contínuo, seja no contexto pessoal, familiar  ou laboral.  Com a

pandemia  do  COVID-19,  foi  fundamental  a  adaptação  dos  trabalhadores  tanto  em  atividades

presenciais,  quanto  em  Home  Office.  O  ambiente  de  trabalho  também  se  transformou

completamente. As alterações ocorreram com a intermediação tecnológica maciça, exigindo novas

competências dos trabalhadores e impactando nas relações interpessoais.



 

A mediação tecnológica ocorreu de forma intensa, no país, a partir de março de 2020 e

ainda se faz necessária nos dias atuais, influenciando os aspectos das relações laborais, como

a comunicação, a socialização e a qualidade de vida no trabalho, mudando toda a dinâmica

institucional. Para Silva (2021), um dos grandes desafios das instituições é manter os canais

de  comunicação  e  acolhimento  do  público  interno  e  externo,  desenvolvendo  os  valores

participativos e do sentido humano nos diversos níveis das organizações. Esse desafio torna-

se ainda maior quando não são mais possíveis as interações presenciais.

Com a necessidade de observar os protocolos de afastamento sanitário em função da

COVID-19, as instituições recorreram aos meios tecnológicos para manutenção dos processos

de trabalho e dos espaços de comunicação e interação entre os diversos trabalhadores.  As

interações  presenciais  foram  substituídas  por  aplicativos  e  programas  que  viabilizam  o

trabalho e que contribuíram para que os serviços continuassem em funcionamento:

O uso do Whatsapp (ferramenta de comunicação muito conhecida na

atualidade,  pois  permite  manter  conversação  rápida  e  simples),  de

videoconferência  a exemplo de  Zoom, Google  Meeting,  além do já

usado e-mail (agora no ambiente doméstico) passaram a ser utilizados

como ferramentas  de trabalhos de forma exaustiva,  visto que essas

tecnologias,  foram  a  única  forma  possível  de  dar  continuidade  às

atividades  do  serviço  em  questão  os  quais  não  podem  ocorrer

paralisação total, pois geraria impactos desastrosos a toda sociedade.

(SANTOS, 2020, p.112)

Embora  a  tecnologia  tenha  permitido  a  manutenção  do  processo  de  trabalho,  os

espaços presenciais de comunicação e interação praticamente deixaram de existir, impactando

no sentido de presencialidade e, consequentemente, no senso de pertencimento institucional

dos  trabalhadores.  As  alterações  no  mundo  do  trabalho  também  dificultaram  o

reconhecimento  dos  trabalhadores  na  sua  expertise  pelos  seus  pares  e  chefias,  sendo

imprescindível para a saúde mental. 



 

Para Santos (2020), o uso intensivo de computadores e dos  smartphones, provocou

alterações  na qualidade  de vida  no trabalho (QVT),  gerando impactos  negativos  tanto  na

saúde física, quanto psicológica dos trabalhadores do serviço público. Esse impacto pode ser

percebido no cansaço e estresse ocupacional, traduzido por um esgotamento físico e mental,

causado pelo aumento das atividades e das demandas com prazos menores de execução. Ao

distanciamento físico e à perda do calor humano, antes proporcionado pela interação com os

colegas, acrescenta-se manifestações de tristeza.

As perdas dos espaços de convivência, tão necessários para as relações interpessoais e

culturais das organizações, também influenciam no clima organizacional. São nesses espaços

espontâneos de comunicação que ressignificamos as nossas experiências como indivíduos e

estabelecemos pontos de conexão com o outro, fundamentais para a construção do coletivo de

trabalho.   Além disso,  exercitamos  a  cooperação  e  a  solidariedade  que,  sem dúvida,  nos

possibilitam o crescimento pessoal e a humanização do ambiente. 

Segundo  Cortez  (2019),  o  processo  de  humanização  do  trabalho  tem um impacto

positivo na qualidade de vida dos trabalhadores. O desenvolvimento e manutenção de ações

que propiciam o relacionamento e conexão entre as pessoas podem incentivar a motivação no

trabalho e aspectos emocionais positivos, além de melhorar o clima organizacional:

Pequenas  ações,  a  fim  de  melhorar  o  clima,  podem  ser

adotadas de forma habitual: pequenas paradas na jornada de

trabalho com a finalidade de elogiar aquele trabalhador [...],

comemoração  dos  aniversariantes  mensal,  [...],  além  de

reunião  com  propósito  de  somente  destacar  feedback

positivos. (SANTOS, 2020, p.114)

No  entanto,  devido  às  normas  impostas  pela  pandemia,  vimos  não  somente  o

desaparecimento  dos  espaços  espontâneos  de  convivência  como também a  supressão  dos

espaços institucionais de socialização, tais como os momentos culturais (palestras e eventos) e

de confraternização (celebração dos aniversários dos trabalhadores e da própria instituição). 



 

Não era de se estranhar a possibilidade de surgimento de sentimentos relacionados à

perda  de  sentido  do  trabalho  e  enfraquecimento  dos  laços  coletivos.  O  grande  desafio

institucional passou a ser reinventar os espaços de convivência mesmo que de forma remota,

visto que, em um primeiro momento, todos os esforços foram direcionados para viabilizar o

trabalho e não necessariamente o convívio.

Então, como mudar esse cenário? Como restabelecer a conectividade entre as pessoas

e  delas  com  a  instituição?  Como  resgatar  o  senso  de  presencialidade,  o  pertencimento

institucional,  a convivência e contribuição coletiva mesmo diante das restrições sanitárias?

Como possibilitar a “reinvenção” do humano em um cenário cada vez mais tecnológico? 

Para responder estas questões foi preciso compreender o sentido de presencialidade e a

sua influência no processo de humanização do ambiente de trabalho. Foi necessário transpor a

noção de presencialidade, até então, definida como o compartilhamento do espaço físico, para

a possibilidade de estarmos juntos no ciberespaço, isto é, em estabelecer conexão por meio da

tecnologia  (LEVY,  1999).  Logo,  a  tecnologia  que  modifica  o  processo  de  trabalho  e  as

relações  interpessoais,  também pode promover  a  aproximação,  restabelecer  os  laços  e  as

conexões entre as pessoas. 

Nessa perspectiva, construiu-se um projeto para a celebração virtual do aniversário da

instituição, em 2021, especialmente porque essa data não foi comemorada no ano anterior.

Muito mais do que celebrar o aniversário, o projeto de comemoração teve como principal

objetivo criar um espaço de aproximação, mediado pela tecnologia, para os alunos, ex-alunos,

gestores, servidores e demais prestadores de serviços. 

2. Características da experiência 

Trata-se de um relato de experiência envolvendo uma instituição de ensino em saúde,

onde os atores envolvidos são os gestores, os servidores (em trabalho presencial e remoto), os

prestadores de serviço e os alunos e ex-alunos.

Ações desenvolvidas:

A celebração considerou a importância do “estar junto” e da reaproximação de todos

os atores envolvidos: trabalhadores que, durante a Pandemia, realizaram as suas atividades de



 

modo  presencial;  trabalhadores  que,  no  momento  da  celebração,  estavam  retornando  ao

trabalho presencial depois de mais de um ano em atividade remota; trabalhadores que, devido

às  condições  de  saúde,  ainda  permanecerão  em casa;  alunos  e  ex-alunos,  prestadores  de

serviço e gestores.  

Etapas

1. Escolha do slogan para a celebração 

Foi  escolhido  um  slogan que  pudesse  resgatar  a  sensação  de  pertencimento  à

instituição e a valorização dos trabalhadores.  A partir  da  criação do  slogan, outras ações

foram determinadas.

2. Ações específicas

2.1 Produção de mensagens.

Por  ser  uma  comemoração  virtual,  foram  oportunizados  aos  trabalhadores  e  à

comunidade acadêmica a possibilidade de mensagens nas quais pudessem expressar, além dos

votos de felicitações à instituição, seus sentimentos em relação ao trabalho e à instituição. A

produção das mensagens  ocorreu de forma voluntária e sem roteiro prévio. 

2.2 Elaboração dos “cards”

Os  “cards”  foram utilizados  para  divulgar  a  programação  à  comunidade  interna  e

externa no site oficial da instituição como nas mídias sociais.

2.3 Escolha da atividade cultural

O  planejamento  da  atividade  cultural  levou  em  consideração  as  limitações

tecnológicas e a  impossibilidade de aglomeração para trazer para o mundo do trabalho um

modo de manifestação artística. 

2.4 Espaço de compartilhamento virtual dos processos de trabalho



 

Cada  setor  da  instituição  recebeu  a  incumbência  de  apresentar  o  seu  processo  de

trabalho  para  os  demais.  Foram  programadas  lives para  apresentação  do  trabalho  pelas

equipes. Essa atividade refletiu a importância da valorização do trabalhador e da contribuição

da instituição para a sociedade por meio do esforço coletivo. 

2.5 Parabéns Institucional

Organização de uma mesa com decoração alusiva à celebração de aniversário de forma

segura e com distanciamento exigido.  

3. Potencial da iniciativa 

É um desafio constante para as instituições desenvolver e manter os laços de afeto e

conectividade  no  ambiente  institucional.  Ações  como  a  descrita,  neste  resumo,  podem

contribuir para o resgate do sentimento de pertencimento e contribuição, orgulho e bem-estar

dos trabalhadores que desta forma também são valorizados.

Em tempos tão difíceis, de adoecimento, perdas e afastamento, ações que contemplam

a saúde mental,  a conexão entre as pessoas e principalmente a celebração da vida podem

trazer um sentido existencial e maior motivação no trabalho.

4. Caráter multiplicador 

Toda a programação pode ser replicada e adaptada em diferentes departamentos ou

realidades, de forma interna ou pública.

A criação e manutenção de espaços de convivência e confraternização virtual podem

contribuir  para  aproximar  as  pessoas  e  resgatar  os  vínculos  afetivos  entre  os  colegas  e  a

instituição.

5. Resultados

Observando as  normas sanitárias,  todo o processo de comemoração do aniversário

ocorreu de forma virtual e aberta a outros departamentos e população em geral com acesso e

divulgação pelo site da escola de saúde. As etapas de planejamento e organização ocorreram

em junho  de  2021 e  envolveram vídeos  produzidos,  preparação  dos  momentos  culturais,



 

espaços do cuidado da saúde mental e qualidade de vida e organização das lives públicas dos

diferentes  setores  e  estrutura  da  escola.   A celebração  virtual  de  aniversário  institucional

ocorreu de 12 a 16 de julho, envolvendo a data oficial de aniversário da instituição, com a

participação  ativa  dos  atores  envolvidos,  durante  os  cinco  dias  e  inspirado pelo  seguinte

slogan:  “A  “nome  da  instituição”  é  feita  pelas  pessoas”  da  qual  derivam  os  seguintes

resultados:

a. Vídeos

Foram  produzidos  cinco  vídeos  a  partir  das  32  mensagens,  de  no  máximo  dois

minutos, gravadas espontaneamente pelos diferentes atores (servidores, alunos e ex-alunos da

capital e do interior). Os programas utilizados para edição e tratamento de imagens e áudio

foram Vegas Pro 17 e Audacity versão 3.04. 

Para cada dia da semana um vídeo diferente foi exibido, antes de cada atividade diária,

alternadamente  em um dos  turnos  do  dia.  Foi  surpreendente,  que  além da  mensagem de

parabéns, foco principal da gravação, a fala dos participantes também evidenciaram grande

carga de afetividade.

Os vídeos continham palavras que demonstravam claramente o orgulho de trabalhar na

instituição e de fazer parte do  Sistema Único de Saúde. 

b. Cards de divulgação 

Os  cards contendo os links de acesso às atividades planejadas foram publicados nas

mídias sociais. As atividades foram abertas ao público interno da instituição, à secretaria de

saúde e ao público em geral. 

Para o desenvolvimento dos  cards, foram utilizados os programas  Photoshop CC19,

Canva versão online (https://www.canva.com) com o auxílio da assessoria de comunicação

que propôs toda a arte inspirada na temática e slogan adotado.

c. Momento Cultural

Foram realizados dois momentos culturais com as apresentações musicais do coral de

uma universidade  privada  e  do coral  da sociedade italiana.  Os momentos  culturais  foram



 

programados para a abertura da semana comemorativa e para o último dia da celebração. As

apresentações  ocorreram  com  os  vídeos  das  peças  musicais  escolhidas  pelo  maestro

responsável pelos dois corais, que esteve presente em tempo real.

d. Lives dos setores da escola

Foram realizadas reuniões com os coordenadores para definir os setores que fariam

suas  lives e  os  servidores  envolvidos.  O objetivo  dessa  ação foi   divulgar  o  processo de

trabalho  das  áreas  que  aderiram  à  programação,  valorizando,  assim,  as  pessoas  que

contribuem para o funcionamento da escola. 

A partir dessa proposta, ocorreram cinco lives, com duração de sessenta minutos cada,

nas quais servidores envolvidos descreveram o setor, o processo de trabalho desenvolvido e

sua contribuição para o estado e o SUS. Foi um momento de reflexão, do contexto em que o

trabalho vem sendo executado, sobre os vários desafios superados e a percepção de pertencer

a um coletivo que mantém a escola em pleno funcionamento apesar da pandemia. 

f. Momentos de saúde

A  saúde  mental  foi  contemplada  especificamente  em  duas  atividades  virtuais,

organizadas por um setor específico da secretaria de saúde. A primeira atividade ocorreu no

segundo dia da programação: o “Aulão laboral”, liderado por um educador físico que deu

orientações sobre como desenvolver hábitos saudáveis no ambiente de trabalho e dicas de

ginástica laboral. A segunda atividade foi a Roda de Terapia Comunitária on line:  "Cuidando

das relações no trabalho” e ocorreu no penúltimo dia da programação. 

g. O bolo e o “parabéns” 

Como era de se esperar o aniversário não poderia deixar de ter um bolo, para marcar a

festividade  e  encerrar  uma  semana  em  que  muitas  emoções  positivas  foram  resgatadas.

Atendendo às normas sanitárias vigentes, uma mesa decorada em área externa e o bolo de

aniversário fizeram parte da finalização da celebração. O “parabéns à você” foi um som que

ecoou  em  diversas  vozes,  concluindo,  assim,  a  proposta  de  celebrar  o  aniversário

institucional.



 

6. Conclusões

A trama da vida é tecida cotidianamente com um “fio de seda” frágil e caprichoso!  É

nesse cenário sutil que estabelecemos os vínculos, as conexões e a rede de afetos que nos

envolve e acolhe. Nos últimos dezessete meses, o mundo, abalado pelo COVID-19,  passou

por  uma  grande  transformação,  principalmente  no  que  tange  às  relações  humanas,  nos

diferentes espaços. Foi preciso manter o trabalho com muito esforço.  Contudo, o trabalho

mediado pela tecnologia praticamente suprimiu os espaços espontâneos de convivência tão

necessários para a saúde mental.  

O distanciamento social, as inúmeras exigências para a manutenção do trabalho, a dor

por tantas perdas trouxe tristeza e perplexidade. Foi preciso reinventar os espaços de convívio

nos quais experimentamos a solidariedade e a compaixão.  Foi  fundamental  restabelecer  a

conectividade tão necessária ao sentimento de pertencimento e ao reconhecimento do trabalho

individual e principalmente coletivo. Por isso, todas as ações que possam recuperar as trocas

espontâneas  e  o  senso  de  pertencimento  devem ser  desenvolvidas.  De  certa  forma,  essa

experiência de celebração virtual, em princípio tão despretensiosa,  nos mostrou que podemos

utilizar  a  tecnologia,  não  só  para  o  cumprimento  das  atividades  de  trabalho,  mas  para  a

manutenção da nossa própria humanidade. 

Diante do que foi planejado e executado,  ficou evidente a grande necessidade que

temos de continuar estabelecendo vínculos e conexões independente do tipo de mediação.

Esses  vínculos,  tão  fragilizados  pelo  distanciamento  social,  se  fortaleceram  em  alguma

medida ao buscarmos a comemoração das pequenas conquistas e do reconhecimento pelo

trabalho coletivo, mesmo em momentos tão adversos.

A simples comemoração de aniversário nos mostrou que ainda podemos estar juntos e

que ainda podemos estabelecer o convívio espontâneo e celebrar com alegria as pequenas

conquistas da  vida. 
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