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RESUMO 

 

ANDRADE, R. F. Efeito do treinamento baseado em mindfulness no engajamento no trabalho de 

lideranças em saúde em um hospital universitário em combate ao COVID-19. 2022, 125 p. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2022. 

 

 

Para a contenção da pandemia de COVID-19, mudanças importantes foram impostas nas atividades 

desenvolvidas no sistema de saúde. O engajamento no trabalho dos profissionais de saúde se torna 

ainda mais significativo. O treinamento em mindfulness pode reconfigurar a percepção das lideranças 

em saúde em relação ao seu modo de interpretar e reagir às situações, fortalecer a comunicação e a 

resiliência e reduzir desgastes. Objetivo: avaliar o impacto do treinamento baseado em mindfulness na 

atenção plena individual e no engajamento no trabalho de lideranças de saúde. Método: Estudo 

experimental de controle histórico com amostra de 21 profissionais em 6 sessões do Programa 

“Mindfulness Organizacional” e de questionários 30 dias antes (lista de espera), pré e pós intervenção. 

Os dados quantitativos foram analisados por teste de amostras pareadas. Resultados: O treinamento 

elevou significativamente a percepção sobre o nível de Atenção Plena (p=0,001) e a percepção sobre o 

engajamento no trabalho (p=0,001) em todas as subdimensões: vigor (p=0,004), dedicação (p=0,002) e 

absorção (p=0,035). Na avaliação qualitativa, os participantes relataram menor reatividade emocional e 

melhor resiliência e comunicação com equipe. 

 

Mindfulness, Gestão Hospitalar, Profissionais de Saúde, Engajamento no trabalho, Liderança, 

COVID-19 
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ABSTRACT 

 

ANDRADE, R. F. Effect of mindfulness-based training on work engagement in the work of 

health leaders in a university hospital in the fight against COVID-19. 2022, 125 p. Dissertation 

(Master) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

 

To contain the Covid-19 pandemic, important changes were imposed in the activities carried out in the 

health system. Engagement in the work of health professionals becomes even more significant. 

Mindfulness training can reconfigure the perception of health leaders in relation to their way of 

interpreting and reacting to situations, strengthening communication and resilience, and reducing 

burnout. Objective: to assess the impact of mindfulness-based training on individual mindfulness and 

engagement in the work of health leaders. Method: Experimental historical control study with a sample 

of 21 professionals in 6 sessions of the “Organizational Mindfulness” Program and questionnaires 30 

days before (waiting list), pre and post intervention. Quantitative data were analyzed by paired sample 

test. Results: The training significantly increased the perception of the level of Mindfulness (p=0.001) 

and the perception of engagement at work (p=0.001) in all sub-dimensions: vigor (p=0.004), 

dedication (p=0.002) and absorption (p=0.035). In the qualitative assessment, participants had lower 

emotional reactivity and better resilience and communication. 

 

Mindfulness, Hospital Management, Health Professionals, Work Engagement, Leadership, COVID-19 
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1 Introdução 

 

1.1. O Construto Mindfulness 

Mindfulness, ou atenção plena, está relacionada com qualidades específicas da atenção e da 

consciência que podem ser cultivadas e desenvolvidas, por meio da meditação. Uma definição 

operacional funcional de mindulness é a consciência que emerge ao se prestar atenção de propósito, no 

momento presente e de modo sem julgamento para o desdobramento da experiência momento a 

momento (KABAT-ZINN, 2003). 

Encontradas em diversas e milenares tradições culturais, religiosas e filosóficas, como no 

budismo e estoicismo, o conceito e as práticas de meditação do tipo mindfulness (atenção plena) têm 

sido cada vez mais integradas na prática clínica contemporânea de forma secular, laica e não-sectária, 

principalmente na psicologia e medicina (DEMARZO e GARCIA-CAMPAYO, 2015). 

Nesse sentido, a prática meditativa foi contextualizada no ocidente como um recurso para o 

manejo do estresse, abrindo um caminho para que as pessoas pudessem desenvolver mecanismos 

intrínsecos para lidar com seu sofrimento. Assim, foram criados programas com foco clínico e 

terapêutico, como uma forma complementar de auxiliar as pessoas na redução do estresse, na 

prevenção de recaídas, na terapia cognitiva-comportamental. A meditação mindfulness surge como 

uma forma de ressignificar a presença das pessoas em seus próprios corpos e mentes, conduzindo o 

desenvolvimento de recursos intrínsecos capazes de potencializar e reconectar as pessoas com sua 

própria essência – self (KABAT-ZINN, 2011). 

Como um estado psicológico, podem ser atribuídos dois componentes principais: a 

autorregulação da atenção e a atitude de aceitação. O primeiro componente sustenta o direcionamento 

intencional da atenção no momento presente, em oposição ao estado de desatenção, no qual a mente 

vagueia entre passado e futuro ou associações de pensamentos ruminativos que se sobrepõem à 

experiência direta do fenômeno. Avançando na capacidade de estar atento, o segundo componente está 

na qualidade descrita como “mente do principiante”, ou seja, a capacidade de aceitar o fenômeno como 

ele é, sem julgamentos e conceitos preconcebidos que induzem a um comportamento reativo e 

automatizado (KABAT-ZINN, 2003). 

Essa postura observadora e passiva traz a possibilidade de processar informação imparcial, 

fazendo com que o indivíduo se atente para fenômenos que sempre existiram, mas não eram notados. 

Dessa maneira, pode oferecer uma auto regulação melhor adaptada, com mais condições para o bem-

estar (BROWN, 2007). 
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Mindfulness foi proposta como um meio de reduzir o estresse e aumentar a resiliência e o 

equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Recentemente, uma variedade de programas baseados em 

mindfulness foi desenvolvida para uso em ambientes organizacionais. Um dos principais objetivos da 

atenção plena no local de trabalho é reduzir os efeitos do estresse nos funcionários. Outros objetivos da 

atenção plena em ambientes ocupacionais são melhorar o bem-estar, a inteligência emocional ou o 

desempenho dos funcionários (REB, 2014). 

 

1.2. Mindfulness organizacional 

 A popularização do mindfulness em uma variedade de empresas multinacionais foi incentivada 

com a difusão de programas corporativos como o “Busque dentro de você” (Search inside yourself) 

criado pelo engenheiro Chade-MengTan e colaboradores da Google Califórnia, cujo fundamento se 

baseava em técnicas de meditações básicas e práticas meditativas aplicadas à vida profissional para 

melhoria da empatia, resiliência, capacidade de resolução de conflitos e clareza sobre o próprio senso 

de propósito profissional (TAN, 2012). 

O modelo teórico “Contemplando Mindfulness no Trabalho” explicou a influência da atenção 

humana e os decorrentes efeitos nos âmbitos funcionais da cognição, emoção e fisiologia e relacionam 

esses efeitos cognitivos, emocionais, comportamentais e fisiológicos com variáveis da vida 

profissional no trabalho como o desempenho no trabalho, os relacionamentos interpessoais no trabalho 

e o bem-estar no trabalho (GOOD, 2016). 

Mindfulness foi positivamente associado com a capacidade e flexibilidade cognitiva, 

incluindo a criatividade e a capacidade para resolução de problemas, no equilíbrio emocional do 

indivíduo incitado pela autorregulação das emoções e do comportamento refletindo no resultado de 

clima organizacional e em redução do automatismo (GOOD, 2016). 

Quando os funcionários praticam mindfulness no trabalho, desenvolvem recursos que 

levam a um aprimoramento do bem-estar e melhoram suas atitudes em relação às organizações. 

Ao municiar os funcionários com a prática da atenção plena, a organização estimula o 

desenvolvimento de recursos adicionais que favorecem a identificação de propósito no trabalho 

expresso por meio de menores intenções de rotatividade e maior compromisso afetivo 

(ZIVNUSKA, 2016). 

O treino da atenção plena pode diminuir a exaustão emocional e aumentar a satisfação no 

trabalho e liberar recursos que podem, por sua vez, levar a níveis ainda mais elevados de atenção 

plena, criando uma espiral ascendente positiva (HÜLSHEGER, 2013). Em amostras de profissionais 

atuantes em instituições de saúde, o traço mental mindfulness e o treinamento em mindfulness estão 
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relacionados com melhor qualidade de comunicação, incluindo a capacidade de ouvir de modo mais 

aberto e consciente e menos juízos avaliativos sobre outras pessoas (BECKMAN, 2012), além de 

melhor qualidade de relacionamento, de acordo com avaliações feitas por clientes (BEACH, 2013). 

Com o desenvolvimento de uma capacidade de ver as experiências de vida de uma pessoa de 

forma mais objetiva, postulou-se que melhorias na autorregulação e consciência não reativa poderiam 

levar a mudanças de perspectiva  (BISHOP, 2004). Este processo de descentramento (BAER, 2003); 

ou re-percepção (SHAPIRO, 2006) leva os indivíduos a empregar uma 'resposta ao estresse mediada 

pela atenção plena' (KABAT-ZINN, 2013) e, portanto, serem menos afetados pela resposta ao 

estresse. Com o desenvolvimento de tais habilidades, espera-se que os profissionais de saúde 

apresentem melhor gerenciamento do estresse e níveis reduzidos de estresse e esgotamento 

(KRIAKOUS, 2021). 

A busca de sentido profissional, apoiada pelo aumento da percepção de clareza, foco e 

autenticidade pode ser potencializada com o treinamento em Mindfulness para a vida profissional. 

Assim, o exercício da atenção plena e o foco no momento presente podem reconfigurar a percepção do 

profissional em relação ao seu modo de interpretar e reagir às situações (CALIA, OLIVEIRA, et al., 

2018) mediado por maior flexibilidade psicológica, regulação emocional, esclarecimento de valores 

internos e ausência de apego e reação (GU, 2015). 

Os achados referentes aos benefícios da prática de mindfulness no meio organizacional, tais 

como aumento da resiliência, melhor autorregulação das emoções, melhor satisfação e identificação de 

propósito no trabalho, maior foco e atenção indicam que treinamentos baseados em mindfulness 

podem melhorar o engajamento no trabalho (ALLEN TD, 2015). 

 

1.3. Engajamento no Trabalho 

Engajamento no trabalho refere-se a um estado mental positivo e de comprometimento com o 

trabalho caracterizado pelas dimensões vigor, dedicação e absorção (SCHAUFELI, 2015), que geram 

forte iniciativa pessoal (LISBONA, 2018) e ótimo desenvolvimento da tarefa (YONGXING, 

2017). Vigor proporciona alta energia e resistência profissional, vontade de investir esforços, não se 

fadigar com facilidade e persistir face às dificuldades. A dedicação refere-se à vivência do desafio e do 

entusiasmo no ambiente de trabalho, senso de significado pelo trabalho, sentindo-se inspirado e 

desafiado por ele. A absorção é caracterizada pela concentração e imersão total no trabalho 

(SCHAUFELI, 2014). 

O interesse no engajamento continua a prosperar, com acadêmicos e profissionais investindo 

ativamente no conceito, impulsionado pela importância do engajamento no trabalho para indivíduos, 
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organizações e resultados, como saúde e bem-estar, desempenho, performance e segurança. O aumento 

no engajamento do trabalho tornou-se, portanto, uma consideração importante para muitas 

organizações e, na última década, o campo avançou no sentido de desenvolver e avaliar as 

intervenções (KNIGHT, PATTERSON e DAWSON, 2019). 

O treinamento em mindfulness nas organizações tem sido associado a um maior engajamento, 

satisfação no trabalho e desempenho (ALLEN TD, 2015), resultados que se repetem com profissionais 

de saúde (BLEWITT, 2015). Da mesma forma, a prática da mindfulness, principalmente quando 

realizada de forma regular, tem demonstrado impacto significativo no estresse, ansiedade, cansaço e 

bem-estar dos profissionais de enfermagem. O que afeta sua vida profissional (PAMELA VAN DER 

RIET, 2018), reduzindo custos organizacionais e melhorando a qualidade e segurança do atendimento 

ao paciente. 

No âmbito da saúde, fatores organizacionais influenciam significativamente o engajamento dos 

profissionais de enfermagem. As demandas do trabalho incluem carga de trabalho, pressão de tempo e 

demandas emocionais e pode ativar um caminho de comprometimento da saúde levando ao baixo bem-

estar, engajamento e desempenho. No entanto, algumas variáveis individuais como autoeficácia, 

resiliência, otimismo e inteligência emocional também foram associadas ao desenvolvimento do 

engajamento dos trabalhadores de saúde, melhorando a qualidade do serviço e da assistência. Também 

está associada a uma maior satisfação no trabalho e menos desejo de mudança no pessoal de 

enfermagem. Portanto, o engajamento pode afetar o desempenho profissional dos trabalhadores de 

enfermagem e os resultados na assistência aos pacientes e da organização (KNIGHT, PATTERSON e 

DAWSON, 2019). 

 

1.4. Panorama geral da pandemia de COVID-19 nas organizações de saúde 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da 

COVID-19 - doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 constitui uma emergência de saúde 

pública de importância internacional. O mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional remete a um evento extraordinário que pode constituir um risco 

de saúde pública para outros países devido à disseminação internacional de doenças e potencialmente 

requer uma resposta internacional coordenada e imediata. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi 

caracterizada pela OMS como uma pandemia, dada à distribuição geográfica de regiões afetadas pela 

doença.  Nessa fase, as perspectivas da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) apontavam que, 

na ausência de tratamentos eficazes ou na ampla disponibilidade de uma vacina, a região das Américas 
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pode sofrer surtos recorrentes de COVID-19, intercalados com períodos de transmissão limitada, ao 

longo dos dois anos seguintes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021). 

As mudanças impostas nas atividades desenvolvidas no sistema de saúde, que passou a 

atender número crescente de pessoas com doença nova e pouco conhecida, foram substanciais. Todos 

os componentes do sistema reagiram à nova situação: criação de comitê de resposta, mudança na 

estrutura de serviço (distribuição de leitos, fluxos etc.), inclusão de novos procedimentos, novas 

estratégias de aprendizagem, novas práticas assistenciais e de suporte. A divisão de trabalho passa por 

ajustes, as bases legais do funcionamento do serviço são modificadas, surgem interações com novos 

membros da comunidade. As respostas à nova situação foram desafiadoras, em parte, porque o tempo 

existente para o seu preparo e implementação foi muito curto ou pelas dificuldades e carências pré-

existentes dos serviços e das redes (ALMEIDA, 2020). 

Os profissionais de saúde devem ser reconhecidos por seu compromisso em responder à 

pandemia global do COVID-19. Para enfrentar tamanha crise, os profissionais de saúde são exigidos 

tecnicamente e, sobretudo, em suas habilidades emocionais. Por isso, também são particularmente 

vulneráveis a problemas emocionais decorrentes da pandemia, devido ao risco de exposição ao vírus, 

preocupação em infectar e cuidar de seus entes queridos, escassez de equipamentos de proteção 

individual (EPI), maior jornada de trabalho e envolvimento em decisões de alocação de recursos 

emocionalmente e eticamente carregadas (BROOKS SK, 2020).  

No entanto, enfrentam pressões extremas como resultado da má preparação para essa 

pandemia, altos volumes sem precedentes de pacientes críticos e recursos disponíveis limitados  

(SMITH, 2020) em ambientes complexos e movimentados (KRICHBAUM, 2007), onde a velocidade 

dos requisitos de trabalho é intensificada (EILEEN WILLIS, 2015). Já foram observados impactos 

negativos da COVID-19 no bem-estar dos enfermeiros, nos comportamentos de cuidado e no 

desempenho no trabalho. A importância de apoiar a equipe e nutrir ambientes de trabalho compassivos 

e resilientes é uma prioridade imediata, mas será particularmente primordial na recuperação do 

COVID-19. Isso requer um planejamento cuidadoso, concentrado e proativo por meio de uma lente de 

liderança ética (MARKEY, 2021).  

Uma revisão recente da literatura sobre mindfulness e COVID-19 traz publicações de 

experiências e recomendações feitas a partir de lições aprendidas em serviço no que diz respeito ao 

manejo organizacional (BANSAL P, 2020), planejamento e revisão de unidades de atendimento e 

gerenciamento de demandas da equipe de saúde, seja de ordem emocional (SASANGOHAR F, 2020), 

habilidades técnicas, capacitações. Os artigos remontam à descrição de diversas ações de adaptação 

dos serviços para o trabalho com COVID-19 e, ao citarem ações e recomendações para manutenção da 
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saúde mental dos profissionais da saúde (CHENG P, 2020), elencam os benefícios da prática de 

mindfulness como uma das possíveis alternativas a serem trabalhadas junto às equipes de saúde (PING, 

2020), com apelo a um apoio psicológico sistemático aos profissionais de saúde e equipe médica da 

linha de frente por meio de treinamentos em vídeo em forma de aconselhamento individual ou 

treinamento em grupo com intervenções de atenção plena para redução de estresse e relaxamento, 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, estilos de enfrentamento e manejo psicológico de 

pacientes com COVID-19 (ZAKA A, 2020). 

Explorar o alinhamento dos benefícios do mindfulness aplicados ao cenário da gestão de 

organizações de saúde pode ser um caminho especialmente aplicável no cenário de combate à 

pandemia COVID-19, no qual o engajamento, a comunicação e o trabalho em equipe ganham destaque 

para o desenvolvimento das ações integrativas que compõem o plano assistencial. Nesse cenário onde 

a qualidade de comunicação impera para que os resultados produzidos no sistema adquiram maior 

robustez, eficácia e velocidade nas informações, propomos a aplicação do treinamento da atenção 

plena mediada pelo desenvolvimento da escuta e do diálogo para apoiar as atividades das lideranças 

em saúde inseridas nesse contexto. 

 

1.5. Os níveis de escuta e a Teoria U 

A escuta pode ser compreendida como um ato social, contextual e dialógico, ou seja, não 

é individual, nem meramente psicológico, pois a atribuição de significados, assim como a 

recepção da mensagem e a resposta que será gerada posteriormente são mediadas pela cultura e 

pelo contexto social (ADELMANN, 2012). Portanto, requer uma abertura para reconhecer que o 

outro é a fonte possível de uma percepção diferenciada e tem algo a contribuir no processo de 

aprendizagem, na gestão das organizações, nas políticas públicas, entre outros (MOURA e 

GIANNELLA, 2017).  

A qualidade da escuta ilumina uma dimensão epistemológica da relação entre o sujeito e 

a realidade que ele habita, isto é, o tipo de concepção da realidade assumida por ele. A 

possibilidade de uma escuta aberta para a exploração e coprodução dos significados, por meio da 

interação com “o mundo do outro” e as “razões do outro”, não depende, exclusivamente, de uma 

disposição voluntarista. Essa perspectiva de escuta parte do reconhecimento de que o ponto de 

vista de uma pessoa é parcial e limitado demais para que se possa dar conta do desafio de atuar na 

realidade e demanda a inclusão das razões do outro (MOURA e GIANNELLA, 2017). 

Nesse sentido, a Teoria U idealizada por Otto Scharmer propõe que a realidade e resultados 

que um sistema de agentes promulga é uma função da consciência a partir da qual esses agentes 
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operam. Os comportamentos dentro dos sistemas não podem ser transformados a menos que os 

próprios atores também transformem e aprofundem a qualidade da consciência que as pessoas neles 

inseridas aplicam às suas ações, tanto individual quanto coletivamente. Consequentemente, 

a qualidade dos resultados dentro de um sistema depende da qualidade da consciência dos seus 

participantes embasada nos níveis de conexão e escuta praticada pelos agentes (SCHARMER, 2020). 

Otto Scharmer considera 4 níveis de escuta, elencados abaixo e representados na Figura 1: 

 

 

Figura 1: Representação dos níveis de escuta de acordo com a Teoria U 

 

Escuta habitual (Downloading): menor senso de presença e a atenção funciona com base nas 

opiniões arquivadas a partir de experiências prévias; 

Escuta factual: atenção aos fatos aqui e agora promove uma abertura da mente ao que se 

observa e ao novo conhecimento; 

Escuta empática: desenvolvimento da atitude de coração aberto, no qual é possível 

compreender os fatos do ponto de vista do outro, de forma empática e compassiva e amplia a gama de 

possibilidades para análise de problemas e oportunidades; 

Escuta generativa: atenção no modo “presencing” é gerada pela atitude de manter a vontade 

aberta, despertando um senso de presença sensível ao desenvolvimento futuro potencialmente 

emergente do sistema organizacional individual e coletivamente (SCHARMER, 2010). 

A compreensão dessas possibilidades de escuta pode conduzir a uma escolha consciente, 

potencializando o modo de estar no mundo e nas relações, em qualquer contexto. Com tal 



22 
 

 

consciência e habilidades é possível transitar para um patamar de mais integridade. Passar de um 

tipo de escuta disperso para um focado requer o dar-se conta e pôr-se em movimento no sentido 

do aprendizado (MOURA e GIANNELLA, 2017). 

É possível assumir desde uma atitude passiva e/ou de acolhimento (apenas registrar o que 

o outro diz) até um padrão de escuta ativa como uma modalidade de observação atenta de cada 

elemento incluído na relação (si mesmo, o outro, o contexto, o particular e a forma), 

incluindo explicitamente a reflexividade como parte do processo  (SCLAVI, 2003). 

O propósito não é apenas ouvir para registrar uma opinião (escuta habitual), é 

compreender o que está por trás, para além da aparência, uma porta para o diálogo e revisão 

das próprias certezas, uma chance de enxergar outras possibilidades e modos de ser das coisas. 

Um dos fundamentos disso é a compreensão da realidade como construção social complexa e, 

portanto, o reconhecimento de seu caráter multifacetado e das várias visões e percepções 

possíveis sobre o mesmo fenômeno, objeto e situação. Ou seja, é necessário transitar do lugar em 

que se vê uma única verdade oposta ao diferente, em direção a um posicionamento de abertura 

para escutar outras verdades; abrindo-se ao diálogo e revisitando suas próprias certezas (SCLAVI, 

2003). 

Na Teoria U, essa escuta aberta ao diferente é denominada escuta factual: notar as 

informações não confirmadoras, o que requer a capacidade de suspender os hábitos de julgamento. As 

pessoas são capazes de suspender as suposições do passado e ver as coisas “como elas são”, 

aumentando a consciência sujeito-objeto na qual diferenciam claramente observador e observado 

(SCHARMER e YUKELSON, 2015). O termo escuta ativa (ROGERS, 1997) ou escuta sensível 

(BARBIER, 2008) trata-se de escutar o outro para compreender o que está a dizer, evitando o quanto 

possível avaliar ou julgar. A atitude de abertura para esse tipo de escuta é necessária, pois isso 

enriquece e torna mais sensível quem escuta, assim como promove a transformação de quem está 

sendo ouvido (BARBIER, 2008). 

A escuta ativa é uma forma de ouvir o outro para obter uma compreensão mais profunda da 

mensagem e do contexto (WOLVIN e WILEY-BLACKWELL, 2010). É também a habilidade de 

responder efetivamente para a outra pessoa e a mensagem com inteligência emocional (JONSDOTTIR 

e FRIDRIKSDOTTIR, 2020)(KRISTINSSON, 2019). 

A escuta na primeira e segunda condição pode levar a situações de desconforto e 

estresse, caso o que se escuta crie uma dissonância. Aspectos do timbre, tom, ritmo, e conteúdo 

da fala impactam os corpos do ouvinte e pode desencadear e circunstancialmente ativar memórias 

celulares que fazem aumentar a descarga de adrenalina e cortisona. Esses hormônios quando em 
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excesso podem causar palpitações, angústias e ansiedades e estão relacionados à reatividade e 

automatismo. São categorizados como níveis mais superficiais de escuta (MOURA e 

GIANNELLA, 2017). 

No terceiro nível, a escuta empática assume o compromisso de desenvolvimento da escuta 

como uma prática de compaixão; incrementando a capacidade de compreensão e responsividade 

nas inter-relações e conexões humanas (MOURA e GIANNELLA, 2017).  

O processo de escuta ativa-empática passa por vários estágios (DROLLINGER, 2006) e podem 

ser descritos inicialmente como um estágio de detecção (BROWNELL, 2013). As palavras são 

ouvidas, e o ouvinte sugere que ele / ela está realmente ouvindo através do uso da linguagem corporal, 

gestos e outras formas de reconhecimento não verbal. Em segundo lugar, há a fase de interpretação, 

onde o ouvinte avalia o verdadeiro significado por trás da mensagem recebida. Por último, mas não 

menos importante, existe a fase de resposta, onde o ouvinte indica aos outros (aqueles que falam) que a 

mensagem foi recebidos (JONSDOTTIR e FRIDRIKSDOTTIR, 2020). 

Além da simples identificação do estado emocional de outra pessoa, a empatia envolve 

vivenciar esse estado com base em suas duas dimensões, afetiva e cognitiva. No contexto da saúde, o 

componente emocional da empatia refere-se à capacidade do profissional de vivenciar e compartilhar 

os sentimentos do paciente e é uma variável individual reconhecida pelos próprios profissionais de 

saúde como indispensável para o bom desempenho de seu trabalho profissional (ROSA GARCÍA-

SIERRA, 2017). Enquanto o componente cognitivo engloba a identificação e compreensão intelectual 

dos sentimentos do outro, a partir de uma perspectiva objetiva (HELEN WILKINSON, 2017). No 

entanto, autores como Schwan argumentam que o componente afetivo da empatia (SCHWAN, 2018) 

pode levar à responsabilidade e à preocupação excessiva com o paciente mais do que beneficiar a 

prática adequada (PÉREZ-FUENTES, 2020). 

O termo “escuta generativa” ou “escuta profunda” se relaciona a uma abordagem de criação e 

gestão colaborativa de projetos na linha dos paradigmas emergentes (ecológico e holístico). Em outro 

campo de reflexão, orientados pela busca de uma compreensão integrada da cognição humana e de sua 

relação coma realidade ao nosso redor, a observação atenta tem plena relação com a escuta profunda, 

sensível e ativa. Ao mesmo tempo, essas “capacidades não podem existir sema interação como meio, 

que, por sua vez, não pode existir sema presença do indivíduo que o experiencia” (VARELA, ROSCH 

e THOMPSON, 2003).  

Esses tipos de escuta intencionais – empática e generativa/profunda são adequados para 

determinados contextos e propósitos. Reconhecê-los permite adentrar em um campo vasto de 

conhecimento e de práticas fundamentais para a gestão colaborativa. Ao mesmo tempo, distinguir 
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essas possíveis formas de escutar pode ajudar a iluminar a relação existente entre prática de escuta 

e concepção implícita de realidade que o sujeito está adotando ou que, mais estavelmente, lhe 

pertence. Em suma, é a capacidade de escuta em suas inúmeras dimensões, biosocioculturais, que 

garante a eficácia do processo de cognição do sujeito no mundo. O caminho da atenção plena, da 

escuta ativa, a escuta profundaentre outras abordagens, representam possibilidades de aprendizagem 

ímpar para o campo da gestão (MOURA e GIANNELLA, 2017). 

O processo de escuta pode implicar a assunção/apreensão de uma realidade objetivada ou, 

diversamente, a exploração aberta de uma realidade assumida como multidimensional e 

complexa. Assim, se assumimos que o mundo da gestão social, gestão democrática e colaborativa 

é, por definição, um mundo complexo, habitado por múltiplas lógicas e razões, valores e 

interesses – todos legítimos, pelo menos até o momento em que não impedem a possibilidade de 

outros interesses e razões também se manifestarem – daí compreendemos que o desafio da 

convivência está intimamente relacionado à escuta enquanto prática relacionada à exploração 

de mundos possíveis (SCLAVI, 2003), sendo esta uma primeira porta para compreendermos a 

importância da escuta. 

Em específico, no campo da gestão social, a escuta é uma competência necessária para o dia a 

dia da gestão participativa e da liderança compartilhada. Contudo, há carência de pesquisas que 

iluminem e fomentem a compreensão dessas práticas, que conceituem adequadamente e que 

considerem plenamente a escuta no campo da Administração e da Gestão Pública e Social, entendendo 

suas implicações em práticas diversas como as de liderança, trabalho em equipe, gestão participativa, 

colaboração interorganizacional e gestão de conflitos (MOURA e GIANNELLA, 2017). 

 

2 Justificativa 

No âmbito da saúde, fatores organizacionais influenciam significativamente o engajamento dos 

profissionais de enfermagem. As demandas do trabalho incluem carga de trabalho, pressão de tempo e 

demandas emocionais e pode ativar um caminho de comprometimento da saúde levando ao baixo bem-

estar, engajamento e desempenho. No entanto, algumas variáveis individuais como autoeficácia, 

resiliência, otimismo e inteligência emocional também foram associadas ao desenvolvimento do 

engajamento dos trabalhadores de saúde, melhorando a qualidade do serviço e da assistência. Também 

está associada a uma maior satisfação no trabalho e menos desejo de mudança no pessoal de 

enfermagem. Portanto, o engajamento pode afetar o desempenho profissional dos trabalhadores de 

enfermagem e os resultados na assistência aos pacientes e da organização (KNIGHT, PATTERSON e 

DAWSON, 2019). 
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O traço mental mindfulness e o treinamento em mindfulness estão relacionados com melhor 

qualidade de relacionamento e de comunicação, incluindo a capacidade de ouvir de modo mais aberto 

e consciente e menos juízos avaliativos sobre outras pessoas (BECKMAN, 2012). Atributos como 

resiliência, comunicação, empatia, pensamento não ruminativo são diferenciais que favorecem 

melhores tomadas de decisão, a capacidade e flexibilidade cognitiva, incluindo a criatividade e a 

capacidade para resolução de conflitos, no equilíbrio emocional do indivíduo incitado pela 

autorregulação das emoções e do comportamento refletindo no resultado de clima organizacional e em 

redução do automatismo (GOOD, 2016). Nos ambientes organizacionais, mindfulness tem sido 

associado a um maior engajamento, satisfação no trabalho e desempenho (TAMMY D. ALLEN, 

2015). 

O trabalho em equipe como condição para o desenvolvimento satisfatório do processo de 

trabalho em saúde requer, das lideranças, a composição de um conjunto de instrumentos a fim de 

construir e consolidar espaços de troca entre os profissionais, estimular a autonomia das equipes, em 

particular à construção de seus próprios projetos de trabalho, e promover o envolvimento e o 

compromisso de cada equipe e da rede de equipes com o projeto institucional (PEDUZZI, 2011).A 

escuta é uma competência necessária para o dia a dia da gestão participativa e da liderança 

compartilhada. Contudo, há carência de pesquisas que iluminem e fomentem a reflexividade dessas 

práticas (MOURA e GIANNELLA, 2017). 

Nesse trabalho, buscou-se investigar os efeitos do treino da atenção plena e da escuta no 

engajamento no trabalho de profissionais de saúde em exercício de liderança, por meio das análises de 

suas subdmensões: vigor, dedicação e absorção. O modelo integrativo ilustrado na Figura 2 propõe a 

relação entre os benefícios conhecidos das práticas de mindfulness com os níveis de escuta e as 

subdmensões do engajamento no trabalho. O desenvolvimento da escuta ativa e empática pode ser 

reforçado por meio da atenção plena e facilitado pelo processo de descentramento (BAER, 2003), 

ouvir de modo aberto e sem julgamento e com menor reatividade emocional (KABAT-ZINN, 2003). 

Nesse sentido, a melhor qualidade na comunicação (BECKMAN, 2012) e da qualidade dos 

relacionamentos (BEACH, 2013) advindas do treino da atenção plena tendem a impactar a percepção 

de engajamento no trabalho relacionada às subdimensões de absorção e vigor, em face do aumento da 

resiliência e melhor gerenciamento de estresse (KRIAKOUS, 2021). Em adição a isso, o 

aprofundamento dos níveis de escuta generativa, favorecido pelo treino da atenção plena em práticas 

contemplativas que favorecem a identificação de propósito no trabalho e maior compromisso afetivo 

(ZIVNUSKA, 2016), criatividade (CALIA, OLIVEIRA, et al., 2018) podem apoiar o aumento da 

percepção de dedicação no trabalho - terceira subdimensão do engajamento no trabalho - atribuída às 
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vivências de desafios, entusiasmos, inspiração e senso de significado pelo trabalho (SCHAUFELI, 

2014). 

  

 

Figura 2 – Modelo integrativo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

3 Objetivo 

Avaliar o efeito de uma intervenção baseada em mindfulness na atenção plena individual e no 

engajamento no trabalho em profissionais de saúde em exercício de liderança em um hospital 

universitário terciário em combate à pandemia de COVID-19. 

3.1. Objetivos específicos 

 Avaliar o nível de traço mindfulness de lideranças de saúde antes e depois do 

treinamento baseado em mindfulness organizacional por meio de escala psicométrica validada para o 

português; 

 Avaliar o nível de engajamento no trabalho por meio de escala psicométrica validada 

para o português antes e depois do treinamento em mindfulness organizacional nas subdimensões 

vigor, absorção e dedicação; 
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 Descrever qualitativamente o impacto da intervenção na percepção dos participantes em 

relação aos aspectos do engajamento, níveis de escuta e exercício de liderança no contexto da 

pandemia de COVID-19. 

 

4 Material e métodos 

4.1. Tipo de estudo 

Estudo de métodos mistos sequenciais de coorte prospectivo com intervenção antes e depois. 

A pesquisa de métodos mistos é uma abordagem de investigação que combina ou associa 

ambas as formas qualitativas e quantitativas. Procedimentos de métodos mistos sequenciais são 

aqueles em que o pesquisador busca elaborarou expandir as descobertas de um método com outro 

método. A estratégia de triangulação simultânea foi adotada para análise integrada dos dados 

(CRESWELL, 2017). 

A literatura sobre engajamento no trabalho demonstra claramente o benefício de uma 

exploração qualitativa de como e por que as intervenções funcionam, o que pode permitir, por 

exemplo, uma exploração mais detalhada de qualidade do estudo e grau de implementação da 

intervenção. A avaliação qualitativa das intervenções impedem conclusões errôneas de avaliações 

puramente estatísticas, orientar a análise de mediadores subjacentes e moderadores e podem investigar 

que tipos de componentes da intervenção funcionam em diferentes contextos e porquês (KNIGHT, 

PATTERSON e DAWSON, 2019). 

 

4.2. Aspectos Éticos 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP e 

aprovado no Sistema CEP/CONEP: CAAE 37045820.5.0000.5440. Este preservou a identidade e 

privacidade de todos participantes. Os dados coletados durante o estudo foram obtidos exclusivamente 

com a finalidade de pesquisa e as informações do projeto foram esclarecidas mediante aplicação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) conforme disposto no Anexo A. 
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4.3. Campo de aplicação 

A pesquisa foi desenvolvida em um hospital universitário terciário do interior do Estado de São 

Paulo, ligado à Universidade de São Paulo vinculado ao Sistema Único de Saúde - SUS que atende as 

regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Barretos, além de outras regiões do Estado e do país. 

Realiza Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, o Hospital criou o Gabinete de Crise – GC, 

formado por representantes da administração, com definição da cadeia de comando e coordenação 

unificada dos esforços das unidades do Complexo HCFMRP/FMRP/FAEPA/USP, possibilitando 

agilidade na tomada de decisão, coordenação das equipes envolvidas e otimização dos recursos. Desde 

o início da pandemia, o Hospital se viu obrigado a redirecionar recursos humanos, materiais e estrutura 

física para o combate a essa doença (HCRP, 2022). 

 

4.4.Recrutamento 

Profissionais de saúde em exercício de liderança de um hospital universitário terciário foram 

convidados a realizar um treinamento on-line em 6 sessões de Mindfulness e Gestão Pelo Diálogo para 

Lideranças em Saúde. O recrutamento foi feito por meio de folder enviado para o e-mail institucional 

dos trabalhadores disponível nos anexos, material impresso nos murais das unidades, divulgação em 

reuniões de diretores de enfermagem e interações presenciais para equipes de trabalho durante os 

meses de agosto e setembro de 2020. 

Foram ofertadas 2 opções de turmas em dias e horários distintos e cada sessão durava 

aproximadamente 45 a 60 minutos. Os participantes tinham a opção de acompanhar as aulas em tempo 

real ou acessar o conteúdo gravado no momento de sua melhor conveniência. 

 

4.5. Critérios de Inclusão 

Os critérios de inclusão para o estudo foram:  

 Ser enfermeiro ou profissional de saúde de nível superior em exercício de liderança; 

 Atuar no HC Criança ou HCFMRP-USP Campus; 

 Ter mais de 18 anos; 

 Ter acesso à internet (a plataforma de ensino Google Meet e Google Class), 

preferencialmente com câmera e áudio e em ambiente livre de interferências; 

 Aderir e assinar o TCLE. 
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4.5.1. Critério de não-inclusão 

Os participantes que declararam estar em fase aguda de tratamento psiquiátrico não foram 

incluídos no estudo. 

 

4.6. Coleta de dados 

Após a validação da inscrição por meio da verificação dos critérios de inclusão e exclusão, os 

participantes receberam o termo de consentimento livre e esclarecido e a pesquisadora providenciou as 

anuências presencialmente. Um formulário eletrônico denominado D-30 com a aplicação das escalas 

psicométricas foi enviado para os participantes responderem até 30 dias antes do início das aulas e 

compilados os resultados sob a codificação de lista de espera. 

O mesmo formulário foi aplicado nos 3 dias que antecederam a primeira aula e foram 

acrescidas as questões abertas que avaliavam as percepções dos indivíduos frente ao nível de atenção, 

ao ambiente de trabalho, à qualidade dos diálogos e níveis de escuta e às relações entre líderes e 

liderados no contexto da pandemia de COVID-19. Para essa fase do trabalho, o instrumento de coleta 

de pré-teste foi nomeado como D0. 

A avaliação final, denominada D+45, ocorreu após o 6º encontro e ficou disponível nos 15 

dias subsequentes, na qual os participantes novamente responderam questões relativas às escalas 

psicométricas e suas percepções sobre o impacto do curso nas variáveis descritas acima. Além disso, 

incluíram informações acerca do conhecimento prévio do tema do curso, os tempos dedicados às 

práticas meditativas e puderam acrescentar comentários sobre a intervenção. 

 

4.7. Fonte de dados 

Os dados foram obtidos por meio de aplicação de questionários em formato eletrônico. 

 

4.8. Intervenção 

O treinamento baseado em Mindfulness e Gestão pelo Diálogo para lideranças em saúde foi 

concebido com o objetivo de proporcionar uma perspectiva teórica e aplicada sobre a relevância das 

práticas de mindfulness no desenvolvimento da atenção plena e do desenvolvimento da escuta e do 

diálogo como ferramentas para o exercício da liderança. O conteúdo programático abordou o 

desenvolvimento dos níveis de escuta propostos por Otto Scharmer na Teoria U (SCHARMER, 2020), 

além de exercícios meditativos baseados em mindfulness para incorporar atitudes de escuta qualificada 

e atenta. As práticas meditativas foram selecionadas, desenvolvidas e/ou adaptadas pelo Prof. Dr. 

Rogério Cerávolo Calia a partir de Tan (2012), Demarzo et al. (2015) e Calia (2019), com meditações 
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com foco na respiração e no monitoramento da qualidade da atenção para a redução dos fatores 

dispersores da atenção individual, meditações de compaixão e de conexão com valores genuínos 

(CALIA, OLIVEIRA, et al., 2018), exercícios contemplativos de momentos autobiográficos, 

exercícios de escrita com atenção plena (journaling) sobre momentos de alto significado profissional. 

Foi elaborado um material de apoio com todo o conteúdo do curso e disponibilizado em forma de 

apostila indexada nos apêndices deste trabalho. 

Os temas das aulas foram organizados de modo a favorecer o desenvolvimento dos níveis de 

escuta e proporcionar exercícios de diálogos para o treinamento da escuta: 

1. Mindfulness para a Escuta Ativa 

a. Desenvolver a meta-atenção 

b. Treinar a Escuta Ativa para ampliar a capacidade da escuta de aspectos 

convergentes e divergentes e novo olhar sobre os fatos gerando aumento do senso 

de realidade. 

2. Treino da Compaixão para a Escuta Empática 

a. Treinar a escuta empática com foco nos sentimentos e expressões da outra pessoa.  

b. Ampliar a conexão humana nos relacionamentos no ambiente de trabalho. 

c. Introdução ao diálogo e Teoria U: 4 níveis de escuta e de consciência 

3. Coragem de Reinventar-se como Requisito para a Escuta Generativa 

a) Desenvolver a capacidade de escuta generativa;  

b) Criar espaço de escuta para favorecer a reinvenção (novas ideias, atitudes, nova edição 

sobre ela mesma).  

4. Descentramento para Aprofundar o Diálogo Factual 

a. Aprofundar o descentramento. 

b. Observar as narrativas mentais e como elas impactam a realidade social; 

c. Observar a reflexividade criada pelos comandos da atividade mental: "vivemos na 

realidade que somos capazes de compreender” 

5. Atitude para gerar alívio para aprofundar o Diálogo Empático - Líderes para o Bem maior 

a) Treinar a atitude mental da compaixão e conexão com o todo. 

6. Visão autobiográfica ampla para aprofundar o Diálogo Generativo 

a. Treinar a atenção para as novas oportunidades que estão emergindo para 

contribuição de um todo melhor. 

b. Acolher o novo. 

c. Ativar a intuição, percepção de sentido de vida;  
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d. Compartilhamento de impressões sobre o curso. 

O quadro abaixo representa o cronograma de treinamento com as etapas de desenvolvimento da 

escuta de acordo com a referência da Teoria U e as práticas de Mindfulness usadas como recurso para 

o aprofundamento da qualidade da escuta. 

 

Semana - Tema 

da sessão 

Teoria U:  

Níveis de escuta e 

de conversação 

Práticas na sessão Atividade complementar 

– Escrita com atenção 

plena (journaling) e 

Exercício de Diálogo 

1ª semana - 

Mindfulness para 

a Escuta Ativa 

Escuta factual: 

mente 

aberta/curiosidade 

Mindfulbreathing 

(Técnica de 

Mindfulness) e 

Prática de Escuta 

Ativa 

(MindfulListening) 

Práticas diárias de 

meditação com foco na 

respiração.  

Notar visões 

convergentes e 

divergentes dos fatos no 

ambiente de trabalho.  

Diálogo em duplas com o 

foco da atenção no 

conteúdo da fala e 

expressões faciais do 

interlocutor. 

2ª semana - 

Treino da 

Compaixão para 

a Escuta 

Empática 

Escuta empática: 

coração 

aberto/compaixão 

Meditação da 

Compaixão e da 

Bondade Amorosa, 

Love Kindness 

Meditation, 

(Técnica de 

Mindfulness) e 

Escrita com atenção 

plena 

(GuidedJournaling - 

Teoria U) 

Descrever uma vivência 

sobre diálogo ou 

relacionamento empático.   

Diálogo em duplas com o 

foco da atenção nas 

expressões dos 

sentimentos da pessoa 

(expressões faciais, tom 

de voz, gestos e 

linguagem corporal). 
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3ª semana - 

Coragem de 

Reinventar-se 

como Requisito 

para a Escuta 

Generativa 

Escuta 

generativa: 

vontade 

aberta/coragem 

Meditação de 

Conexão com os 

Valores Genuínos e 

Dialogue interviews 

(Teoria U) 

Descrever um momento 

autobiográfico de 

reinvenção ou cena que 

inspira a conexão com os 

valores e propósitos.  

Diálogo em duplas com 

foco da atenção no novo 

sentido que emerge para a 

outra pessoa e para o 

ambiente que ela atua. 

4ª semana - 

Descentramento 

para Aprofundar 

o Diálogo 

Factual 

Egossistêmica: 

eu-no-

mundo/Debate 

Exercício de 

resiliência cognitiva 

Descrever as narrativas 

mentais negativas no 

ambiente de trabalho que 

podem ser substituídas 

por novas narrativas 

realistas-positivas. 

Diálogo em dupla com 

foco da atenção nas 

próprias narrativas 

internas e sua projeção na 

fala do outro. 

5ª semana - 

Atitude para 

gerar alívio para 

aprofundar o 

Diálogo 

Empático - 

Líderes para o 

Bem maior 

Empático-

relacional: eu-em-

você/ Diálogo 

Meditação da 

Compaixão - 

Tonglen (Técnica 

Contemplativa) 

Descrever um momento 

autobiográfico em que 

você teve um salto 

qualitativo em 

compreender o sentido 

humano da compaixão.  

Diálogo em duplas com 

foco na conexão 

empática. 
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6ª semana - 

Visão 

autobiográfica 

ampla para 

aprofundar o 

Diálogo 

Generativo 

Generativa: eu-

no-agora/ 

Criatividade 

Coletiva e 

presenciamento 

Journaling - Escrita 

Contemplativa 

(Teoria U) 

Escrita contemplativa 

sobre um novo aspecto do 

papel ou atitude 

profissional que sente 

estar emergindo e que 

pode contribuir para a 

melhoria dos 

relacionamentos.  

Diálogo em duplas com 

foco da atenção no novo 

sentido que está surgindo 

para a outra pessoa e para 

o ambiente no qual ela 

atua. 

Quadro: Cronograma de treinamento baseado em Mindfulness e Gestão pelo Diálogo para lideranças 

  

Ao final das sessões, os participantes receberam recomendações e instruções de práticas 

diárias relativas ao programa no ambiente doméstico ou de trabalho com duração média de 10 a 15 

minutos. Tal instrução teve o objetivo de introduzir a prática meditativa no cotidiano dos participantes 

de modo que se tornasse um hábito sustentável. Para tanto, foram recomendados os áudios para 

meditação guiada produzidos pelo Mente Aberta Mindfulness Brasil e disponibilizados em plataforma 

de compartilhamento de vídeos pela internet. Para o exercício dos diálogos, os participantes foram 

instruídos a se organizarem em duplas ou trios de forma presencial ou apoiados por plataformas 

digitais como o Google Meet ou chamadas de vídeo. Era possível também agendar a interação direta 

com o instrutor ou a pesquisadora para exercitar o conteúdo proposto na semana. Um grupo de apoio 

em aplicativo de mensagens foi utilizado para facilitar a comunicação e troca de experiências entre os 

participantes e a pesquisadora. 

 

4.9. Métodos estatísticos  

Os dados obtidos dos formulários foram analisados utilizando o software RStudio® a partir de 

hipóteses elaboradas pela pesquisadora e pelo orientador. Utilizou-se teste de Mann-Whitney pareado 

e as variáveis advindas  das aplicações das escalas psicométricas foram avaliadas no momento basal 

nomeado Lista de Espera (LE), imediatamente antes da intervenção (pré-teste)  e nos 15 dias 
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subsequentes ao término da intervenção (pós-teste).Para a comparação de vários grupos nas variáveis 

contínuas foi utilizado a ANOVA (análise de variância) para variáveis que seguiam a distribuição 

normal (teste de Anderson-Darling)  e para as demais foram utilizados os testes não paramétricos de 

Kruskall-Wallis e Levene, respectivamente, para as variáveis homogêneas e heterogêneas (teste de 

Bartlett).  

O nível de significância adotado nos testes foi de 0,05. Foram consideradas hipóteses bicaudais. 

Todas as análises foram realizadas com o software R versão 4.1.2. 

Variáveis de controle: 

 Tempo de atuação na instituição; 

 Experiência prévia em mindfulness. 

Variáveis dependentes: 

• Mindfulness Individual (MAAS): Versão brasileira da Escala Mindful Attention Awareness 

Scale (BARROS, 2015). Escala original desenvolvida por Brown & Ryan (BROWN, 2003), 

composta por 15 itens elencados no Anexo B, com o objetivo de avaliar a atenção voltada para 

a consciência do momento presente e que avalia, exclusivamente, o aspecto atencional da 

atenção plena (FELDMAN, 2007). Os autores conceituam mindfulness como um atributo da 

consciência relacionado ao bem-estar, composto por dois fatores, consciência e atenção, apesar 

de operacionalizarem o construto unifatorialmente: atenção mindfulness. Os respondentes 

devem indicar o quanto têm experimentado o que está descrito em cada uma das afirmativas, 

usando uma escala de seis pontos, que varia de um (quase sempre) a seis (quase nunca). Altos 

escores refletem maior capacidade de mindfulness; 

• Questionário do Bem estar e Trabalho (Escala de Engagement no Trabalho de Utrecht) 

(Vazquez, 2015): Utrecht Work Engagement Scale (UWES) é um instrumento de autorrelato 

que mede o comprometimento com o trabalho. É composto por 17 itens que o sujeito deve 

responder em uma escala do tipo Likert de seis pontos (0–6) conforme descrito no Anexo 

C. Fornece informações em três dimensões: Vigor, Dedicação e Absorção. As propriedades 

psicométricas da escala foram adequadas para confiabilidade e validade, e tem sido 

amplamente utilizada na comunidade de enfermagem.   

• Questionário de perguntas abertas e reflexivas sobre o exercício de liderança e níveis de escuta. 

Os resultados obtidos nas escalas psicométricas MAAS foram avaliados a partir da somatória 

simples das respostas. A escala de Engagement no Trabalho de Utrecht (UWES) foi analisada a partir 

do escore total das respostas (UWES-Total) e das subdimensões: vigor (UWES - Vigor), dedicação 

(UWES - Dedicação) e absorção (UWES - Absorção). De acordo com o manual de interpretação dessa 
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escala (PORTO-MARTINS, 2009), as 17 questões se dividem nessas três subdimensões e o subtotal 

das respostas foi avaliado de forma independente. 

Foram feitas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: a comparação pareada dos resultados obtidos nos escores MAAS; UWES-Total; 

UWES – Vigor; UWES - Dedicação e UWES – Absorção coletados a partir dos formulários aplicados 

na lista de espera (LE) e no pré-teste não apresentaria diferença estatística significativa. 

Hipótese 2: a comparação pareada dos resultados obtidos nos escores MAAS; UWES-Total; 

UWES – Vigor; UWES - Dedicação e UWES – Absorção coletados a partir dos formulários aplicados 

pré-teste e pós teste apresentaria diferença estatística significativa, considerando um efeito positivo da 

intervenção sobre as variáveis de interesse. Foi adotado para o estudo, o nível de significância de 5%.  

Para a análise qualitativa foi usada a lógica indutiva com apoio de procedimentos de 

confiabilidade realizada por meio da verificação cruzada de dados (cross-checking) com 2 

codificadores na revisão da categorização dos códigos extraídos a partir das respostas escritas dos 

participantes (CRESWELL, 2017). 

Nos depoimentos presentes nos resultados, foram efetuadas correções de acordo com a língua 

portuguesa, sem alterar o conteúdo dos significados contido nos relatos. Para preservar o anonimato 

dos sujeitos participantes do estudo, estes foram identificados, ao longo da pesquisa, com a sigla “ID” 

acrescida do número que corresponde à ordem de inscrição no curso.Há depoimentos em que os 

participantes citaram o nome de outros setores. Nesses casos, os locais foram substituídos por uma 

letra do alfabeto escolhida aleatoriamente. 

 

4.10. Estratégias para minimizar fontes de viés 

As estratégias para minimizar fontes de viés consistiram na manutenção do anonimato na 

coleta das respostas dos formulários por meio de codificação dos participantes no ato de cada 

preenchimento; utilização de instrumentos de avaliação validados para o idioma para avaliação dos 

objetivos principais do estudo; recomendação de práticas meditativas guiadas produzidas por instituto 

reconhecido nacional e internacionalmente. 

 

5 Resultados e Discussões 

No total, 46 pessoas se inscreveram para participar do projeto de pesquisa, 1 pessoa foi 

excluída por não se enquadrar nos critérios de inclusão. As demais 45 pessoas preenchiam os critérios 

de inclusão e consentiram em participar (n  = 42 mulheres; n  = 3 homens; M tempo de serviço = 11,2 

anos; intervalo de 0 a 40 anos; n até 5 anos = 14; n de 6 a 10 anos= 12; n > 11 anos = 19). A formação 
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profissional dos participantes incluiu enfermeiros (n = 38); médicos (n = 5); nutricionista (n = 1); 

biolista (n = 1). 

Concluíram o preenchimento dos questionários nas 3 etapas da pesquisa (lista de espera, pré e 

pós-teste) 21 participantes (46,66%). Para efeito de análise pareada dos dados, foram estudados os 21 

participantes que concluíram o preenchimento dos questionários nas 3 fases de aplicação, no entanto, 

os participantes excluídos da análise de dados não foram impedidos de acompanharem as aulas e os 

conteúdos complementares. 

Dos 21 participantes, 12 assistiram a todas as 6 sessões (57,14%), 6 assistiram a 5 sessões 

(28,57%), 4 assistiram a 4 sessões (19,04%) e 2 assistiram a 2 sessões (9,62%). Dos participantes que 

concluíram todas as fases, 16 (76,2%) manifestaram interesse em sessões de manutenção / reforço para 

a prática de mindfulness. 

Com relação à frequência dos participantes, estudos na revisão sistemática indicam taxas de 

conflito de 3 a 57% (KRIAKOUS, 2021). Várias barreiras para a implementação de treinamento de 

mindfulness para profissionais da saúde foram identificadas, o que incluiu tempo limitado para a 

equipe comparecer às sessões de treinamento, demandas de horário de trabalho da unidade, cobertura 

insuficiente para permitir que a equipe participasse das sessões sem usar tempo pessoal e preparação 

inadequada para a nova iniciativa em algumas unidades (BYRON, 2015). Devido às dificuldades 

práticas e restrições de tempo frequentemente enfrentadas pelos profissionais de saúde, programas 

mais curtos incorporados aos horários regulares de trabalho da equipe foram recomendados para 

reduzir as taxas de atrito e aumentar o envolvimento em intervenções baseadas em mindfulness 

(SHAPIRO, 2007). 

A seguir, a Tabela 1 demonstra as comparações que foram feitas para as variáveis já descritas 

anteriormente, considerando as fases de LE e pré-teste, e depois considerando pré e pós-teste. A 

aplicação do teste de Mann-Whitney (pareado) revelou que não há nenhuma diferença significativa, 

visto que todos os p-valores foram maiores do que 0.05 e confirmou a hipótese 1 dessa pesquisa. 

 

Variável Fase Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana Q25% Q75% 

Míni-

mo 

Máxi-

mo 

P 

Valor 

MAAS 

LE 

Pré-

teste 

50.19 

49.76 

11.81 

13.63 

51.00 

52.00 

45.00 

39.00 

59.00 

62.00 

28.00 

21.00 

71.00 

70.00 
0.887 
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UWES 

Total 

LE 

Pré-

teste 

65.05 

64.86 

11.75 

10.57 

70.00 

66.00 

59.00 

57.00 

73.00 

74.00 

37.00 

44.00 

81.00 

77.00 
0.711 

UWES 

Vigor 

LE 

Pré-

teste 

22.19 

21.95 

5.10 

4.53 

23.00 

23.00 

18.00 

20.00 

26.00 

26.00 

12.00 

13.00 

30.00 

28.00 
0.808 

UWES 

Dedicaçã

o 

LE 

Pré-

teste 

20.43 

20.19 

3.98 

4.43 

22.00 

22.00 

19.00 

18.00 

23.00 

23.00 

9.00 

11.00 

25.00 

25.00 
0.878 

UWES 

Absorção 

LE 

Pré-

teste 

22.43 

22.71 

4.19 

3.36 

23.00 

23.00 

22.00 

21.00 

25.00 

25.00 

13.00 

17.00 

28.00 

28.00 
0.611 

Tabela 1. Comparações das variáveis por Lista de Espera e pré -teste 

Porém, ao analisarmos a Tabela 2, notamos que há diferença significativa para todas as 

variáveis nos grupos de comparação pré-teste e pós-teste. 

Variável Fase Média 
Desvio 

Padrão 
Mediana Q25% 

Q75

% 

Míni-

mo 

Máxi-

mo 

P 

Valor 

MAAS 

Pré-teste  

Pós-

teste 

49.76 

59.10 

13.63 

10.79 

52.00 

59.00 

39.00 

54.00 

62.00 

65.00 

21.00 

30.00 

70.00 

78.00 0.001 

UWES 

Total 

Pré-teste  

Pós-

teste 

64.86 

70.76 

10.57 

8.22 

66.00 

73.00 

57.00 

66.00 

74.00 

77.00 

44.00 

51.00 

77.00 

89.00 0.001 

UWES 

Vigor 

Pré-teste  

Pós-

teste 

21.95 

24.29 

4.53 

3.39 

23.00 

25.00 

20.00 

23.00 

26.00 

27.00 

13.00 

15.00 

28.00 

29.00 0.004 

UWES 

Dedicação 

Pré-teste  

Pós-

teste 

20.19 

22.57 

4.43 

2.89 

22.00 

24.00 

18.00 

21.00 

23.00 

25.00 

11.00 

13.00 

25.00 

25.00 0.002 

UWES 

Absorção 

Pré-teste  

Pós-

teste 

22.71 

23.91 

3.36 

3.58 

23.00 

25.00 

21.00 

22.00 

25.00 

27.00 

17.00 

15.00 

28.00 

28.00 0.035 

Tabela 2. Comparações das variáveis por pré-teste e pós-teste 
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Como foi possível ver, a diferença entre o momento da Lista de Espera e o momento pré-testes 

não foi significativa, mas entre o momento pré e pós-teste foi significativa. Dessa forma, foram feitos 

gráficos boxplots para ser possível visualizar como as diferenças se comportam. 

O índice de Atenção Plena obtido pela escala de Mindfulness Individual (MAAS) não alterou 

significativamente entre a lista de espera e o pré-teste como o esperado (pvalor = 0.887). Após a 

intervenção, a melhoria do nível de atenção plena foi significativa na comparação entre pré e pós-teste 

(p-value = 0.001). A Figura 3 demonstra o boxplot resultante da comparação entre os valores pareados 

obtidos da escala MAAS antes e após a intervenção. 

 

Figura 3. Box-Plot para variável MASS das diferenças Lista de Espera e Pré Teste, Pré Teste e Pós 

Teste. 

O ambiente de trabalho moderno da área de saúde premia eficiência, rapidez e produtividade. 

Esses requisitos forçam, em parte, super aprendizados e automatismo em resposta a casos recorrentes, 

sintomas e condições clínicas. No entanto, esses automatismos podem ser perigosamente irracionais, 

levando a estereotipias, monotonia, ineficiência e uma qualidade reduzida dos serviços prestados na 

saúde. Mecanismos semelhantes podem também se aplicam aos pacientes. Na cultura médica, muito 

pouca atenção tem sido investida para o bem-estar dos estudantes e trabalhadores da saúde. Apesar da 

crescente conscientização que o autocuidado e a autoconsciência são competências profissionais de 

saúde, essas questões parecem ser em grande parte negligenciadas no processo de formação desses 
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profissionais. Auto-aceitação é a base de qualquer tipo de cuidado com o outro ser humano. Uma vez 

que as características de mindfulness e autocompaixão devem ser consideradas pelo menos 

parcialmente modificáveis, é necessária mais atenção para moldar ambas tanto em estudantes quanto 

em profissionais experientes (SCHMIDT, 2004). 

A intervenção mostrou-se significativamente relevante no desenvolvimento da atenção plena 

dos participantes e demonstra que as atividades propostas foram efetivas para aumentar o escore de 

Mindfulness individual dos participantes. 

 Com relação ao engajamento no trabalho, nenhuma mudança significativa ocorreu nos escores 

obtidos pelo questionário do Bem estar e Trabalho Escala de Engagement no Trabalho de Utrecht 

(UWES Total) entre a lista de espera e o pré-teste (p-value = 0,711). Conforme o esperado, resultados 

positivos foram evidenciados após a intervenção em comparação ao pré-teste (p-valor = 0.001) e 

ambas as comparações estão representadas na Figura 4. 

 

Figura 4. Box-Plot para variável UWES Total das diferenças Lista de Espera e Pré Teste, Pré Teste e 

Pós Teste 

 

 A análise de cada subdimensão – vigor, dedicação e absorção - detalha mais cuidadosamente as 

contribuições relativas a cada aspecto que compõe o escore de engajamento no trabalho.  

O vigor é mensurado por seis itens que referem-se aos altos níveis de energia e resiliência, a 

vontade de investir esforços, não se fadigar com facilidade, e persistir face as dificuldades. Nesse 
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aspecto, essa subdimensão permaneceu inalterada entre a lista de espera e o pré-teste (p-value = 

0.808). A comparação entre o pré e pós-teste (p-value= 0.004) corroborou a efetividade da intervenção 

em aumentar a percepção dos participantes nessa subdimensão do engajamento no trabalho. Vale 

ressaltar a contextualização temporal dos participantes em relação ao momento vivido pelos 

profissionais de saúde e a pandemia, cuja percepção do vigor e resiliência podem se mostrar oscilantes 

à medida que os trabalhos relacionados ao combate à pandemia se intensificam. Por sua vez, foi 

notório o resgate do vigor nas lideranças de saúde após participarem da intervenção, conforme 

demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5. Box-Plot para variável UWES Vigor das diferenças Lista de Espera e Pré Teste, Pré Teste e 

Pós Teste 

A dedicação é compreendida pelo senso de significado pelo trabalho, entusiasmo e orgulho em 

relação ao labor, na qual o profissional se sente inspirado e desafiado por ele. Os dados representados 

graficamente na Figura 6 evidenciam índices equiparados quando não há a intervenção (p-valor = 

0.878) e mudança significativa no pós-teste quando comparado ao pré-teste (p-valor = 0.002). 
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Figura 6. Box-Plot para variável UWES Dedicação das diferenças Lista de Espera e Pré Teste, 

Pré Teste e Pós Teste 

 

A absorção é medida por seis itens que se referem a um grau de imersão total em seu trabalho, 

incluindo dificuldades em desapegar-se dele, a sensação de que o tempo passa rapidamente, 

esquecendo-se de tudo ao seu redor. As comparações iniciais entre lista de espera e pré-teste e 

posteriormente, entre pré e pós-teste revelam que a diferença estatisticamente significativa ocorre 

somente após a intervenção, com p-valores respectivamente de 0.611 e 0.035 demonstrados no Box-

plot da Figura 7. 
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Figura 7. Box-Plot para variável UWES Absorção das diferenças Lista de Espera e Pré Teste, Pré 

Teste e Pós Teste 

 

Dessa forma, a escala UWES e a análise de todas as suas subdimensões tiveram variação 

significativa após a intervenção.  

Uma revisão sistemática sobre a eficácia das intervenções de engajamento no trabalho 

encontrou o foco específico da intervenção pode moderar a eficácia das intervenções de engajamento 

no trabalho, com a evidência mais forte de intervenções de promoção da saúde, incluindo mindfulness. 

O apoio organizacional e dos gestores interfere positivamente na eficácia das intervenções de 

engajamento no trabalho (KNIGHT, PATTERSON e DAWSON, 2019). 

Uma série de estressores é conhecida no ambiente médico, longas jornadas de trabalho, turnos 

noturnos, dor e sofrimento dos pacientes, cuidando de pacientes com doenças ameaçadoras e as que 

surgiram recentemente: falta de pessoal, aumento do número de pacientes, diversas formas de 

financiamento de saúde, dinâmica mudanças em tecnologia e regulamentos. Há certamente muitas 

razões estão por trás: algumas são devido à falta de uma estrutura adequada de trabalho e formação, 

outros envolvem a escassez de recursos humanos e materiais, bem como remuneração insuficiente. A 

alta demanda de pacientes também exerce impacto nesse conjunto de elementos. Estresse constante 
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experimentado por profissionais de saúde podem levar à síndrome de burnout, conflitos, depressão e 

comportamentos agressivos.  

Profissionais médicos submetidos a um treinamento com foco em comunicação como atenção 

plena relataram que o compartilhamento de experiências da prática médica reduziu a sensação de 

isolamento e as habilidades de atenção plena melhoraram a capacidade de focar a atenção e 

potencializar a escuta atenta com resposta adequada (BECKMAN, 2012). 

As escalas de Mindfulness de Time e Inclusion of Other in Self (IOS), apesar de terem sido 

aplicadas, não foram analisadas no contesto dessa pesquisa, pois não estavam validadas para versão 

brasileira. Além disso, a reestruturação da intervenção, necessária devido às restrições sanitárias 

impostas pela pandemia de COVID-19 determinaram a suspensão da etapa do estudo com os liderados. 

Também foram consideradas para avaliação dos resultados as variáveis de controle: tempo de 

serviço e experiência prévia em mindfulness.  

Para comparar as diferenças por tempo na instituição, foram aplicados os testes estatísticos 

considerando os grupos de até 5 anos, de 6 a 10 anos e mais de 11 anos na instituição. Para a 

comparação de vários grupos nas variáveis contínuas foi utilizado a ANOVA (análise de variância) e 

para as demais foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis. Através da análise da Tabela 

3, não há nenhuma informação significativa, visto que todos os p-valores foram maiores do que 0.05. 

 

Variável Grupo n 
Lista de espera      

(p valor) 

Pré-teste 

(p valor) 

Pós-teste 

(p valor) 

MAAS 

Até 5 anos 5 

0.677 0.206 0.434 De 6 a 10 anos 9 

Mais de 11 anos 7 

UWES 

Total 

Até 5 anos 5 

0.86 0.763 0.672* De 6 a 10 anos 9 

Mais de 11 anos 7 

UWES 

Vigor 

Até 5 anos 5 

0.885 0.914 0.922 De 6 a 10 anos 9 

Mais de 11 anos 7 

UWES 

Dedicação 

Até 5 anos 5 

0.994* 0.539* 0.118* De 6 a 10 anos 9 

Mais de 11 anos 7 
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UWES 

Absorção 

Até 5 anos 5 

0.611* 0.536 0.823 De 6 a 10 anos 9 

Mais de 11 anos 7 

Tabela 3. Comparações dos valores de p das variáveis por tempo na instituição 

Nota: 

*valores obtidos teste não paramétrico de Kruskall-Wallis; os demais foram obtidos pelo teste 

ANOVA. 

Para compararas diferenças por experiência prévia, foram aplicados os testes estatísticos 

ANOVA considerando os grupos segundo a divisão nenhuma experiência em mindfulness, 

conhecimento teórico, participação prévia em cursos práticos, prática esporádica em mindfulness. 

Importante enfatizar que havia a opção de prática regular em mindfulness (> 5 vezes por semana), mas 

nenhum dos 21 participantes declarou esse nível de experiência prévia. Através da análise da Tabela 4, 

também não houve nenhuma informação significativa, visto que todos os p-valores foram maiores do 

que 0.05. 

 

Variável Grupo n Lista de espera      

(p valor) 

Pré-teste 

(p valor) 

Pós-teste (p 

valor) 

MAAS 

Nenhuma  9 

0.74 0.632 0.948 

Conhecimento 

teórico 

5 

Cursos práticos 4 

Prática esporádica 3 

UWES 

Total 

Nenhuma  9 

0.375 0.395 0.596* 

Conhecimento 

teórico 

5 

Cursos práticos 4 

Prática esporádica 3 

UWES 

Vigor 

Nenhuma  9 

0.28 0.255 0.913 

Conhecimento 

teórico 

5 

Cursos práticos 4 

Prática esporádica 3 
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UWES 

Dedicação 

Nenhuma  9 

0.265 0.137* 0.44* 

Conhecimento 

teórico 

5 

Cursos práticos 4 

Prática esporádica 3 

UWES 

Absorção 

Nenhuma 9 

0.651 0.571 0.379* 

Conhecimento 

teórico 

5 

Cursos práticos 4 

Prática esporádica 3 

Tabela 4. Comparações dos valores de p das variáveis por experiência prévia em mindfulness 

Nota: *valores obtidos teste não paramétrico de Kruskall-Wallis; os demais foram obtidos pelo teste ANOVA. 

 

5.1.Análise qualitativa 

Essa análise complementar objetivou ampliar a compreensão sobre a percepção dos 

participantes em relação ao exercício do papel de liderança no contexto da pandemia de COVID-19, os 

níveis de atenção, concentração, foco, vigor, dedicação, absorção e grau de abertura ao diálogo no 

local de trabalho de acordo com os níveis de escuta propostos na Teoria U. 

 

5.1.1. Liderança 

Para análise da compreensão do papel da liderança foi feita a seguinte pergunta: como você 

entende o papel da liderança nas relações entre o time de trabalho e os desafios frente à pandemia da 

COVID-19? 

“A liderança precisa estar segura e dar o exemplo, para isso precisa estudar e estar atualizado frente 

às dinâmicas e exigências dos órgãos governamentais. Também deve estar apta a escutar, a ter empatia e a 

compreender o contexto de trabalho.” (ID32). 

 “A liderança não é instituída, é partilhada, conquistada, trabalhada todos os dias, e as relações como 

o time são um território vivo. A pandemia trouxe mais um componente para estas relações, o da incerteza, 

como se tudo que trabalhamos não fosse incerteza! recuperação, saúde, viva, nada é perene... mas a pandemia 

trouxe isto mais explicito e as relações ficaram mais fortes e ao mesmo tempo mais frágeis, e o time continua 

sendo um território vivo, e muitos agora demonstram sofrimento, ou pela constatação na mobilidade dos ciclos, 

ou pelo distanciamento provocado pelo período e muito instituído a nós profissionais de saúde. O líder é parte 

de tudo isso, assim como cada um do time.” (ID 35). 
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“[O papel da liderança é] Fundamental, pois devemos ser a referência e o "porto seguro" da equipe de 

trabalho, uma vez que orientar a equipe de trabalho quanto a sinais, sintomas, busca ativa para encaminhar 

sintomáticos ao médico do servidor, uso correto de EPI (paramentação e desparamentação) no objetivo de não 

prejudicar o serviço de saúde com absenteísmos e proteger a saúde do trabalhador e seus familiares; 

concedendo com tudo isso materiais e conhecimento suficiente para um atendimento de qualidade e com 

segurança a todos envolvidos.” (ID06). 

“Como um processo desafiador e muito estressante, que necessita de muita paciência e habilidade 

pessoal.” (ID21). 

 

“Ser coerente e tentar proporcionar um ambiente menos hostil.” (ID19). 

 

“Nesse período de pandemia estamos vivenciando muitas incertezas, receio, medo. A liderança nesse 

momento é essencial para manter a equipe centrada, motivada, unida, para que se sintam seguros e amparados 

sempre que necessário.” (ID 11). 

 

Os participantes associaram o papel do líder nas relações entre o time de trabalho e os desafios 

frente à pandemia com a necessidade de transmitir segurança, informações e multiplicar conhecimento 

frente às mudanças nas atividades, manter a motivação, coesão da equipe e o equilíbrio nas relações. 

Mesmo vivenciando sentimentos de receio, medo, incertezas, entendem o papel do líder em equilibrar 

as relações e manter a orientação para os resultados. Estar junto à equipe, mostrar-se disponível, 

dialogar com a equipe e dar o exemplo foram ações citadas como esperadas do líder. 

A liderança trata inerentemente de influenciar os outros (YUKL, 2010) (NORTHOUSE, 

2012) e, portanto, a noção de que a comunicação é central para a liderança está bem estabelecida nesse 

campo de pesquisa. Em particular, as abordagens de liderança transformacional e carismática 

retrataram líderes eficazes como comunicadores eficazes, que transmitem uma visão inspiradora e 

expectativas de alto desempenho para seus seguidores (ANTONAKIS, 2012). Ao mesmo tempo, a 

pesquisa neste campo enfatizou que a natureza da liderança como um processo de influência não é nem 

centrada no líder nem centrada no seguidor, mas relacional (UHL-BIEN, MASLYN e OSPINA, 2012)  

(FAIRHURST GT, 2014). Enquanto os relacionamentos de alta qualidade são caracterizados pela 

comunicação cooperativa, os relacionamentos de qualidade inferior refletem uma supervisão mais 

tradicional com comunicação unilateral de cima para baixo, incluindo níveis mais elevados de 

dominância interpessoal e tomada de decisão autocrática (SPARROWE, SOETJIPTO e KRAIMER, 
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2017). A forma como os líderes moldam sua comunicação com os liderados é fundamental para 

promover a qualidade do relacionamento e resultados de trabalho relevantes, como a satisfação, o 

comprometimento e o desempenho da equipe (FIX e SIAS, 2006)(BAKAR, DILBECK e 

MCCROSKEY, 2010). 

Além das habilidades de comunicação, a tomada de decisão, gestão de relacionamento, escuta, 

liderança, gestão de conflitos, princípios éticos, colaboração e habilidades de gestão de equipes foram 

vistas como competências essenciais para lideranças em enfermagem (GONZÁLEZ GARCÍA A, 

2020)(GUNAWAN, AUNGSUROCH e FISHER, 2018)(KANTANEN K, 2015). Os participantes 

desse estudo enfatizaram essas características da liderança e o quão desafiador é o papel do líder no 

cenário de incertezas acentuado pela pandemia de COVID-19. 

 

5.1.2. Atenção e foco 

Quando questionados sobre a percepção das oscilações da atenção e foco no contexto da 

pandemia, os participantes relataram sentir impacto negativo no nível de atenção com sintomas 

fisiológicos relacionados a aumento do cansaço físico, fadiga, estresse ou diminuição na qualidade do 

sono. As oscilações da atenção também foram percebidas pelo automatismo e pensamento ruminativo. 

 

“Muitas demandas ao mesmo tempo, por telefone, e mail, presencial, reuniões..., a maioria delas 

relacionadas à pandemia do COVID 19, além das demandas habituais, acabam por dispersar a atenção e 

concentração.” (ID 28). 

 

Para outros participantes, as demandas extras determinaram uma maior necessidade de foco e 

de atenção, mas também refletida em cansaço, sobrecarga na atenção e aumento da sensação de fadiga. 

 

“Não percebi oscilações no meu nível de atenção no trabalho, percebo o cansaço e a dor no corpo para 

que isso não aconteça” (ID35). 

 

Após a intervenção, houve o predomínio de relatos de aumento da atenção e do foco, 

consciência dos fatores dispersores da atenção e contribuição na sensação de segurança na tomada de 

decisões. 

 

“Ajudou na atenção. Conversar sem fazer outras coisas ao mesmo tempo.” (ID 09). 

 

“Tenho conseguido perceber melhor quando estou desfocando da atividade que eu estou realizando e 
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isso tem me auxiliado a manter a minha concentração. Percebo que estou realizando meu trabalho com maior 

agilidade e segurança.” (ID12). 

 

“Posso afirmar que melhorou minha atenção e concentração, fiquei mais feliz com meu trabalho e me 

sinto mais confiante nas condutas que tomo” (ID35). 

 

“Após o curso percebi que muitas vezes, principalmente em momentos estressantes, me pego respirando 

e me conectando novamente para superar esses momentos.” (ID37). 

 

Alguns participantes entenderam que o tempo de prática de mindfulness não foi suficiente para 

alterar o nível de percepção da atenção ou por considerarem-se atentos previamente à intervenção. 

 

“Me mantenho atenta quando estou no trabalho, não vi muita diferença do que era antes do curso.” 

(ID 32). 

 

A maioria das definições sobre o constructo mindfulness compartilham dois elementos 

principais: atenção e aceitação (BISHOP, 2004). Especificamente, com relação a esses elementos-

chave, atenção plena significa prestar atenção total ao que está acontecendo no momento presente, 

tanto aos estímulos internos (isto é, emoções e pensamentos) quanto aos externos, com uma atitude 

aberta e sem julgamento. Assim, mindfulness é definido como “a observação sem julgamento do fluxo 

contínuo de estímulos internos e externos à medida que eles surgem” (BAER, 2003). Os relatos dos 

participantes apoiam os achados da escala psicométrica MAAS e indicam que a intervenção se 

mostrou eficaz em reforçar esses aspectos da atenção. Ao perceberem a dispersão, relatam conseguir 

retomar o foco da atenção, retornando a atenção ao momento presente. 

 

5.1.3. Vigor e resiliência 

O vigor ou a resiliência para superar as adversidades que surgem no trabalho durante o 

enfrentamento da pandemia estava reduzida para a maioria dos participantes. Após a intervenção, os 

participantes puderam experenciar melhora datolerância, empatia e foco na solução e menor 

reatividade emocional, mesmo aqueles que na fase controle relataram a percepção de resiliência 

inalterada ou até aumentada por exigência das demandas do novo cenário. 

 

“Percebo uma melhora significativa nesse sentido, consigo trabalhar melhor os efeitos que as 

adversidades me trazem, fazendo com que não interfira tanto no meu emocional como antes.” (ID32). 
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“O curso me auxiliou a enxergar as pessoas que tenho maior dificuldade de desenvolver o serviço, de 

uma forma diferente. Hoje consigo manter uma maior empatia e procuro compreender melhor a reação do 

outro, durante os momentos de maior estresse.” (ID12). 

 

“Mais tranquila e mais consciente. As adversidades vêm e faço minhas respirações conscientes e 

consigo desenvolver melhor as situaçoes que são apresentadas.” (ID20). 

 

“Percebo que estou mais resiliente, me colocando mais no lugar do outro: paciente e funcionário” 

(ID30). 

 

Neste ponto, é importante enfatizar que o aspecto da atenção plena sem julgamentos não 

implica que os indivíduos conscientes não façam nenhum julgamento. Em vez disso, refere-se à 

capacidade de prestar atenção e observar com equanimidade a experiência atual, em vez de se deixar 

levar pelas próprias reações imediatas (DREYFUS, 2011). Assim, a atitude de não julgamento não 

deve ser mal interpretada como indiferente, mas descreve uma forma de equanimidade que permite aos 

indivíduos agir com cautela em vez de reagir com automatismo. Em conexão com isso, um processo-

chave de atenção plena, postulado por vários estudiosos, é a capacidade de "recuar" mentalmente de 

suas próprias experiências, o que permite a um indivíduo "observar em vez de se identificar com 

pensamentos e emoções" (HÜLSHEGER, FEINHOLDT e NÜBOLD, 2015). A atenção plena pode 

promover o bem-estar no local de trabalhoaumentando o recurso pessoal, como a resiliência. Por meio 

da plena atenção, os indivíduos podem reinterpretar cognitivamente as situações de trabalhoe, 

portanto, vivenciar eventos negativos no local de trabalho de forma diferente. Aspectos do ambiente de 

trabalho anteriormenteavaliados como estressores podem ser reavaliados como desafios, motivando os 

indivíduos e permitindo-lhes aumentar o engajamentoem tarefas de trabalho (KNIGHT, PATTERSON 

e DAWSON, 2019). A proposta de abordagem da atenção plena promovida na internvenção desse 

estudo foi capaz de aumentar o vigor dos participantes, especialmente no compotente cognitivo que 

permeam a empatia nas relações do trabalho. Ao se perceberem menos reativos às demandas 

profissionais, os participantes experimentaram melhor capacidade de manejar as situações que lhe são 

apresentadas. 

 

5.1.4. Dedicação 

Para avaliação qualitativa da dedicação no trabalho relacionada à fonte de inspiração e o grau 

de conexão e coerência do trabalho com seus valores pessoais, os respondentes manifestaram alta 
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conexão e identificação com a área de atuação. A assitência direta ao paciente também foi mencionada 

como algo significativo. Para avaliar essa dimensão, foi realizado o seguinte questionamento: O quão 

seu trabalho está conectado e é coerente com seus valores pessoais? O que te inspira no teu trabalho? 

 

“Muito. Ajudar meus pacientes e as famílias no momento que eles estão passando.” (ID04). 

 

“Altamente conectado, pois utilizo da empatia para as relações no trabalho com a equipe e com os 

pacientes e acompanhantes. No meu trabalho obtenho inspiração em conhecer e trabalhar com profissionais 

altamente capacitados, que se utilizam da pesquisa e ensino para aplicarem (da maneira que conseguem e da 

estrutura existente) na assistência direta e indireta a pacientes.” (ID06). 

 

“Acho meu trabalho importante uma vez que acredito nele como importante para o cuidado de pessoas. 

O que mais me inspira é poder desenvolver pessoas e tratar de questões organizacionais e resolução de 

problemas.” (ID27). 

 

Após a intervenção, os relatos sobre a maior consciência desses valores e clareza no próposito 

no trabalho refletiram na percepção de influência do líder no grupo e no ambiente de trabalho. Ao 

reduzir o automatismo, os líderes experimentaram maior conexão com o momento presente e com suas 

fontes de inspiração. 

 

“Influenciou totalmente porque me trouxe a consciência de que ainda não havia deixado claro aos 

meus subordinados minha visão de trabalho x meus valores pessoais e também me ajudou a identificar minha 

fonte de inspiração!” (ID04). 

 

“percebo uma conexão mais forte do trabalho com meus valores, tornando assim um ambiente menos 

desgastante” (ID06). 

 

“Influencia bastante, parece que com o curso de Mindfulness a mente fica mais livre, consigo dividir 

melhor e priorizar as coisas! Em relação à fonte inspiração, percebo que consigo observar e valorizar melhor 

um dia de sol, um arco íris. Outro dia parei o carro para admirar um arco-íris... rsrs” (ID 27). 

 

As práticas de atenção plena ajudam os indivíduos a ter uma visão mais clara e autêntica de seu 

próprio senso profissional de propósito e são sinérgicas com reflexões metacognitivas baseadas nos 

modos de atenção da Teoria U, proporcionando uma maior percepção de clareza, foco e autenticidade 
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pelos participantes do curso em relação à declaração pessoal de propósito profissional (CALIA, 

OLIVEIRA, et al., 2018).Os dados quantitativos obtidos na subescala de dedicação indicaram aumento 

significativo desse componente do engajamento no trabalho. Profissionais imbuídos de valores e 

propósitos no trabalho podem potencializar suas equipes em torno de um processo mais genuíno de 

liderança. Sob o aspecto organizacional, especialmente no contexto de assistência à saúde, o 

treinamento da atenção plena e práticas metacognitivas, a fim de aumentar a clareza individual em 

relação ao próprio senso de propósito sugeriu maior conexão dos profissionais com seus valores e 

minimizou a percepção do desgaste decorrente das atividades do trabalho. 

5.1.5. Níveis de escuta 

No campo da escuta factual e abertura para o diálogo sobre visões diferentes dos fatos, houve 

um predomínio de avaliações negativas no ambiente profissional. A superficialidade e individualismo 

nas relações tornam o ambiente de diálogo restrito ao campo “eu-com-eu”, geram a sensação de falta 

de respeito e potencializam a existência de conflitos no trabalho. 

 

“Sempre gera conflitos, pois o egoísmo e a certeza absoluta de ter a razão querem prevalecer e aceitar 

as ideias do outro torna-se quase impossível.” (ID07). 

 

“Visões diferentes às vezes geram conflitos.” (ID 09). 

 

 

“As tentativas de dialogo existem, e são muitas. Mas não há escuta - portanto não há comunicação. 

Observo que a dificuldade de comunicação dentro da equipe acaba sendo um aliado para os que não desejam 

mudanças.” (ID 35). 

 

“As pessoas aparentemente tem abertura, porém não gostam de ser contrariadas.” (ID 27). 

 

A qualidade de conexão humana foi predominantemente avaliada como frágil e individualista. 

A falta de empatia e de diálogo foi associada a maior potencialização de conflitos entre os integrantes 

da equipe. 

 

“Infelizmente percebo que a qualidade das conexões humanas e dos diálogos no meu ambiente 

profissional ainda está pautada em sua maior parte, no individualismo, na manutenção de pequenos poderes 

adquiridos, em pré-conceitos e pré-julgamentos.” (ID 38). 
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“Apesar de ser uma equipe unida nos momentos difíceis, no dia a dia o dialogo é ruim. Há muita 

incompreensão de falas.” (ID07). 

 

“As conexões humanas são inevitáveis e necessárias num ambiente hospitalar e multiprofissional, 

porém percebo que a qualidade dos diálogos estánociva às equipes multiprofissionais, com cada equipe não 

dialogando e prevalecendo o egoísmo, com cada um visando apenas a sua necessidade, sem perceber (pois não 

tem dialogo) o todo.” (ID 06). 

 

Ao passo que alguns respondentes, ao considerarem o entrosamento na equipe, relataram que a 

boa qualidade nas relações e nos diálogos evitam conflitos internos. 

 

“De modo geral temos uma boa relação interpessoal e conseguimos resolver nossos pequenos 

desentendimentos com diálogos” (ID 32) 

 

“No meu ambiente há uma boa qualidade de conexão e diálogo num grupo muito pequeno que 

pertenço.” (ID 20). 

 

O reconhecimento crítico e consciente de sentimentos de empatia é favorecido pelo aumento da 

atenção plena. Isso, por sua vez, está associado à redução dos efeitos adversos da demanda 

profissional, aumentando o comprometimento com o trabalho. Da mesma forma, mindfulness, gera 

uma redução na reação emocional às experiências internas ao prestar atenção de uma maneira sem 

julgamentos, indivíduos conscientes são mais capazes de "reter informações e, assim, ver seu 

verdadeiro significado, em vez de se deixar levar por suas reações" (DREYFUS, 2011). Nesse 

entendimento, os líderes conscientes não estão livres de fazer julgamentos e avaliações. No entanto, 

antes de fazer isso, eles dão a seus liderados a oportunidade de comunicar plenamente sua mensagem e 

não permitem que sua atenção seja influenciada por reações automáticas e interpretações precipitadas 

(ARENDT, ARMIN e KUGLER, 2019). 

As impressões relativas à sensação de pertencimento no ambiente e nas relações no trabalho e o 

favorecimento de ambiente colaborativo foram compreendidas como necessárias, mas nem sempre 

presentes. Os relatos trazem situações percebidas como condição para facilitar o potencial genuíno das 

equipes. 

“quando existe abertura e respeito, alem de uma postura ética, essa relação é facilitada.”      (ID 22). 
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“Quando um profissional aprender a ouvir a necessidade para desenvolvimento do trabalho do outro e 

a conhecê-lo antes de julgar ou colocar impedimentos. Pois o objetivo final é um melhor cuidado ao paciente e 

seus familiares (pensando em pediatria) além de ‘se criar’ um ambiente de trabalho que seja potencializador e 

seguro ao profissional que nele se insere.” (ID06). 

 

“Acredito que um ambiente de trabalho receptivo e agradável, com relações de 

trabalho saudáveis, seja essencial para que as pessoas doem o seu melhor, de forma 

gratuita. No meu ambiente de trabalho atual, sinto que isso não ocorre.Porém, acredito 

que essa situação possa levar algumas pessoas a se sentirem incomodadas e a buscarem 

novos conhecimentos na tentativa de diminuir esses efeitos.” (ID38). 

 

“Quando as pessoas dialogam e entram em um consenso sobre condutas e processos de trabalho todos 

se sentem motivados e contribuem de forma impar para o melhor tratamento e recuperação do paciente.” (ID 

32). 

 

No entanto, limitações de recursos e baixa qualidade nos relacionamentos também foram 

destacadas e associadas à diminuição da sensação de pertencimento e de potencial criativo e 

colaborativo. Percebe-se que os participantes entendem a promoção de condição adequada de trabalho, 

investimento em recursos humanos e materias são fatores que dificultam o alcance dos resultados 

esperados. 

 

“Acho que numa medida ruim porque no meu ambiente de trabalho as pessoas pensam muito 

individualmente por tratar-se de cuidados de enfermagem. Não tem um resultado objetivo a ser alcançado. 

Além de parecer que muitos estão ali por não ter outra oportunidade na vida.” (ID27). 

 

“A organização e estrutura do serviço atrapalham mais do que colaboram, assim como a situação 

financeira dos pais nos limita a fazer o que sabemos de forma mais adequada e melhor para todos.” (ID 20). 

 

“Quando o número de profissionais é coerente com o numero de pacientes.” (ID19). 

 

Líderes que compartilham do sentimento de pertencimento com sua equipe entendem que há 

espaço colaborativo e participativo no ambiente de trabalho. 

 

“No meu ambiente de trabalho eu me sinto e sinto que a equipe em geral se sente parte do todo, todos 

colaboram juntos nas situações vividas no ambiente.” (ID11). 
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Os indivíduos que têm suas necessidades de relacionamento satisfeitas sentem-se seguros e 

protegidos em seu ambiente e em seus relacionamentos com outras pessoas. Quando os líderes estão 

prestando atenção integral com uma atitude de aceitação e não julgamento, é provável que gerem um 

sentimento de valorização e respeito em seus subordinados (REB, 2014). 

Ao exercitarem a escuta factual, os líderes perceberam uma abertura às novas possibilidades de 

visão dos fatos, melhor regulação da voz do julgamento e das narrativas internas, além do 

favorecimento do campo social para geração de ideias inovadoras. 

 

“Acredito que aprendi a ouvir as pessoas sem pré-conceitos da situação, sem tentar deduzir o que 

ocorreu.” (ID 12). 

 

“... entendi que uma idéia pode surgir sem tanta estrutura ou argumentos, mas com a devida atenção e 

apoio pode se tornar em uma grande obra” (ID 06). 

 

“Tenho tentado melhorar a escuta, nao deixando que meus dialogos internos interfiram na escuta. 

Nada disso é facil. Mas estou em processo.” (ID 20). 

 

A capacidade de suspender suas opiniões para favorecer a mente aberta também foi destacada. 

“lidar com as diferentes visões sem ficar contrariado” (ID 19) 

 

“... Saber ouvir e não colocar a minha percepção, e simplesmente não concordar, tentar ser imparcial 

para uma melhor qualidade no trabalho.” (ID 10). 

 

A escuta ativa é uma forma de ouvir o outro para obter uma compreensão mais profunda da 

mensagem e do contexto. É também a habilidade de responder efetivamente para a outra pessoa e a 

mensagem com inteligência emocional (JONSDOTTIR IJ, 2020). 

O treinamento em mindfulness e diálogo foram associados à melhoria intrínseca da qualidade 

da escuta e disposição para conexão e relação empática, diminuindo a ocorrência de conflitos 

interpessoais, desgaste de relacionamento e reatividade emocional. Exercícios dedicados à amplitude 

da qualidade da escuta e aspectos de empatia e potencial generativo despertaram uma consciência 

maior dos valores pessoais depositados no trabalho, incluindo o grau de conexão humana, a clareza de 

propósito e qualidade dos relacionamentos. 
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“Sempre tive um pensamento acelerado, pensando mil coisas juntas e ouvindo pouco e com dificuldade. 

Treinando a escuta empatica tem me ajudado a ouvir melhor e tenho percebido diferença nos relacionamentos 

profissionais.” (ID 20). 

 

“Acho que também pelo treinamento da escuta empática! Com esse treino, acredito que fico menos 

reativa, o que provavelmente geraria algum conflito.” (ID 27). 

 

“Aprendi a escutar cada profissional com bastante atenção, entender suas emoções, seus momentos de 

cansaço, e isso tornou o trabalho mais leve e produtivo” (ID 35). 

 

“Consigo em uma conversa ouvir melhor e somente depois reagir. Anteriormente não deixava as 

pessoas falarem já me defendia, hoje consigo ouvir bem melhor!” (ID 38). 

 

“Já me peguei parando e respirando várias vezes para, por exemplo, conversar com a equipe em 

crise.” (ID 37). 

 

A empatia cognitiva, como fator individual, mostrou ter um efeito mediador entre mindfulness 

e os fatores de engajamento dos profissionais de saúde e pode aumentar o compromisso e o bem-estar 

dos profissionais gerando benefícios para os trabalhadores e para os seus doentes (PÉREZ-FUENTES, 

2020). 

O suporte no processo de comunicação é um elemento-chave do apoio social e a escuta ativa é 

uma característica fundamental da comunicação da liderança (BROWNELL, 2010)(LLOYD, BOER, 

et al., 2015). O suporte na comunicação, por meio de escuta ativa-empática pode melhorar a 

compreensão mútua e reduzir a insegurança de indivíduos e equipes de trabalho e ajudá-los a sentir 

que têm controle sobre seu trabalho (JONSDOTTIR IJ, 2020). 

A gestão criativa de conflitos é um dos elementos de um tripé, juntamente com a escuta ativa e 

a autoconsciência emocional. Os três elementos, cada um sustentando e dependendo da prática do 

outro, nos permitem uma atuação à altura das demandas e desafios da complexidade contemporânea. 

Conceitualmente, a gestão criativa de conflitos implica a assunção consciente da complexidade do real, 

enquanto intrínseca diversidade dos pontos de vista dos sujeitos. Uma vez dado esse passo e aberta a 

porta à possibilidade de se escutar as verdades dos outros com mente aberta e sem julgamentos 

prévios, também emerge a possibilidade de se enxergar criativamente pontos de encontro, atendendo 

ao grande desafio da contemporaneidade, isto é, a realização das possibilidadesde convivência 

(SCLAVI, 2003). 
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O potencial generativo foi percebido como limitado em função de problemas de estrutura ou de 

motivação intrínseca dos funcionários. Ainda assim, houve uma relação positiva do treino em 

mindfulness com a melhoria da empatia, resiliência e inovação. 

 

 “Não há facilidades porque há um desgaste diário muito grande! Faltam funcionários (vagas não repostas); 

há limitações ambientais (falta espaço para atender ao aumento de demandas; falta mão-de-obra para 

higienização adequada das instalações) e estruturais (equipamentos antigos, que se quebram com facilidade e 

dificuldade de conserto/reposição); enfim, uma série de problemas que dificultam as pessoas a se sentirem 

parte do todo e contribuir com seu melhor potencial. Poucas são essas pessoas, que o são, por seus próprios 

princípios, ou seja, desde que entraram, entenderam o seu papel e se dedicam com zelo a ele. 

O treino em Mindfulness pode abrir portas para maior empatia, resiliência e busca de soluções mais criativas 

para problemas crônicos.” (ID 04). 

 

 “Acredito que a direção da Unidade ainda é muito engessada para aceitar novos projetos, porém vejo que o 

empenho da maior parte da equipe em fazer algo novo, traz uma vontade de contribuir com o melhor que 

podem oferecer. Acredito que o treino de mindfulness ajudou no sentido de conhecer melhor a realidade e agir 

com mais consciência frente a essa situação.” (ID 12). 

 

“Trabalho em equipe depende muito da relação entre as pessoas e o ambiente, para que todas tenham 

vontade de contribuir e melhorar o potencial, acredito que todos devemos estar motivados ter um ambiente 

mais tranquilo harmonioso. Sim [o treinamento] faz muito sentido uma vez que nós colocamos no lugar do 

outro aprendemos ter empatia; aprendemos a ter diálogo.” (ID 38) 

 

A escuta estimula uma cultura participativa e democrática, tanto no seio da sociedade 

quanto de suas mais diversas organizações. A prática da escuta é um dos requisitos para o 

desenvolvimento de processos participativos e colaborativos. Tais processos tendem a emperrar, 

em maior ou menor medida, na perspectiva epistemológica que reafirma a legitimidade de apenas 

uma visão de mundo, em vez de aceitar a hipótese e fomentar a prática da exploração e 

convivência entre visões distintas. Essa perspectiva, ainda hegemônica, está entranhada em 

nossos modelos mentais, memórias e comportamentos  (MOURA e GIANNELLA, 2017). 

Aspectos positivos na gestão de pessoas foram reforçados pelo treinamento da atenção plena, 

proporcionando relações de trabalho mais saudáveis e empáticas. A melhoria na qualidade da 

comunicação, conexão humana e clareza de propósito foram associadas à potencialização do ambiente 

colaborativo no trabalho. 
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“quando uma só pessoa consegue praticar o mindfulness a relação dela com o todo da equipe ou de 

cada um e consigo mesma melhora, devido uma comunicação eficaz e real, os níveis de segurança e 

produtividade ficam inteiramente ligados e aumentados. Produtividade engloba aqui, diminuição de erros, 

detecção de problemas, e produção de possíveis soluções, pois as pessoas se sentem mais aceitas, se sentem 

compreendidas. Mesmo com idéias ou visões diferentes as pessoas através do mindfulness não se tornar rivais, 

mas colaboradores.” (ID 06). 

 

“Percebo que quando somos elogiados, escutados com empatia, corrigidos com críticas construtivas e 

diálogos com certeza sentiremos cada vez mais vontade em contribuir com o nosso máximo. O treino em 

mindfulness fez com que eu procurasse cada vez mais ser assertiva em minhas condutas, principalmente dando 

exemplos positivos ao meu time, bem como considerando cada profissional no contexto do trabalho, suas 

demandas, anseios e ideias. Estimulando-os cada vez mais com elogios e escuta empática.” (ID 35). 

 

Uma maneira dos líderes ajudarem a garantir que os subordinados experimentem o sentimento 

de pertencimento é dar voz, ouvir com atenção e tratar as solicitações com seriedade. Dessa maneira, 

os líderes sinalizam que estão abertos às contribuições da equipe e valorizam o que têm a dizer 

(ASHFORD, 2009). Além disso, ao mostrar uma atitude aberta e sem julgamento, os líderes 

demonstram disposição para ver as coisas da perspectiva de seus liderados e oferecem-lhes 

oportunidades de voz (LLOYD, BOER, et al., 2015), que permite aos seguidores abordar e falar 

abertamente sobre problemas organizacionais. 

Da mesma forma, a atenção plena na comunicação e no exercício da liderança provavelmente 

contribui com a necessidade de sentimentos de crescimento, habilidade e realização dos 

liderados. Especificamente, com os atributos relativos à escuta com atenção plena e um alto grau de 

aceitação e calma, os líderes mostram a seus liderados que sua opinião e pontos de vista são 

considerados importantes e valiosos para serem considerados, refletindo uma apreciação genuína de 

seus pontos fortes e habilidades únicas (VAN QUAQUEBEKE e FELPS, 2016)(DECI, 2017). 

Esses resultados também foram confirmados em estudos prévios e podem ser interessantes do 

ponto de vista do empregador, assim como a descoberta de que os funcionários experimentaram um 

senso maior de posicionamento e funcionamento dentro da empresa. Foi observa que a comunicação e 

os relacionamentos entre colegas e com seus supervisores foram melhorados, assim como os 

sentimentos de competência no trabalho, criatividade, reconhecimento no trabalho e um sentimento de 

pertencimento mais amplo. Com relação aos estilos de comunicação, os participantes aumentaram em 

características como tomar decisões rápidas, falar sobre sentimentos e ideias, ser mais criativos e ouvir 

e ser gentil com os outros (DEBRUIN, 2020).  
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6 Conclusões 

Este estudo avaliou o impacto de um treinamento em mindfulness e diálogo com base nos 

níveis de atenção e escuta propostos pela Teoria U para engajamento no trabalho e atenção plena. Os 

resultados de nosso estudo empírico apoiaram nossas hipóteses de que o desenvolvimento da atenção 

plena e aprofundamento da escuta favoreceriam o aumento do engajamento no trabalho de líderes no 

contexto da gestão hospitalar. 

A primeira hipótese desse estudo considerou que os participantes não teriam diferença no nível 

de atenção plena e de engajamento no trabalho nas avaliações do momento basal (30 dias antes da 

intervenção) e antes da intervenção (pré-teste). A segunda hipótese previa que o treinamento baseado 

em mindfulness e no diálogo afetaria positivamente o nível de atenção plena e de engajamento no 

trabalho de lideranças em saúde após a intervenção. Ambas as hipóteses foram apoiadas pela análise 

quantitativa dos resultados obtidos por meio das escalas psicométricas avaliadas nesse estudo (MAAS 

e UWES) e pela análise qualitativa de conteúdo feita a partir dos relatos dos participantes em 

perguntas estruturadas. 

O programa educacional proposto (seis encontros semanais de quarenta e cinco minutos com 

treinos complementares de diálogos e exercícios de mindfulness) melhorou a percepção da amostra de 

21 profissionais que atuam em posições de liderança em um hospital universitário terciário em relação 

ao “nível de atenção plena individual”, “engajamento no trabalho”, “vigor”, “dedicação” e “absorção”.  

As técnicas aplicadas para o aprofundamento da escuta e a prática da atenção plena voltada 

para diálogos factuais, empáticos e generativos fortaleceram o desenvolvimento da escuta e sugerem 

um aumento na percepção de empatia, resiliência e inovação que podem estar relacionados ao 

desenvolvimento da atenção plena: atenção ao momento presente, atitude aberta e sem julgamento. 

As lideranças em saúde, mobilizadas em um forte contexto de pandemia, relataram as pressões 

vivenciadas no período e os desafios enfrentados para a condução das atividades. A resiliência foi um 

dos fatores mais exigidos das lideranças, principalmente nos momentos de incerteza e escassez de 

recursos.  O programa apresentado nessa pesquisa mostrou-se eficaz em relação ao aumento de 

resiliência, vigor e dedicação. As lideranças treinadas com técnicas que auxiliam a percepção da sua 

qualidade de escuta ampliaram a percepção do potencial generativo e criativo de suas equipes, ainda 

que fatores organizacionais limitem algumas iniciativas. A tomada de decisão e a gestão de conflitos 

assumiram um caráter menos reativo e mais genuíno, configurando um aumento da conexão das 

lideranças com o seu próprio senso de propósito no trabalho (dedicação) e abrindo espaço para a 

empatia nas relações profissionais de acordo com os depoimentos e reflexões dos participantes. 
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Em relação ao engajamento no trabalho, a subdimensão do vigor foi potencializada por 

melhores avaliações após a intervenção alcançadas pelo aumento da resiliência e diminuição do 

automatismo segundo o relato dos participantes. A dedicação intensificada pelo compartilhamento de 

experiência e o apoio entre os pares por meio da escuta e diálogo com atenção plena também foi 

demonstrada nessa intervenção, na qual os participantes mencionaram melhor identificação com seu 

propósito e senso de significado no trabalho. A absorção também foi impactada positivamente pela 

intervenção; o foco no momento presente e as técnicas de descentramento favoreceram a concentração, 

minimizando a dispersão provocada pelas múltiplas tarefas desempenhadas pelas lideranças em saúde 

que participaram da pesquisa. 

Como implicações gerenciais, a menor reatividade emocional aliada ao aumento da resiliência 

desenvolvidos a partir do treinamento baseado em mindfulness pode ter contribuído para despertar nas 

lideranças em saúde melhor capacidade de compreensão do contexto e subsidiar melhoria na tomada 

de decisão, especialmente no cenário de turbulência e incertezas vivenciadas pela pandemia de 

COVID-19.  

As pressões inerentes ao trabalho do exercício de liderança foram particularmente atenuadas 

pela atenção no momento presente, pela menor reatividade emocional e pela diminuição do 

automatismo, abrindo espaço para que esses profissionais experimentassem o descentramento, 

ampliassem oportunidades de atitudes contemplativas e de relacionamentos mais compassivos consigo 

mesmo e com suas equipes. A estratégia de conciliar o aprofundamento dos níveis de escuta – factual, 

empática e generativa, baseado nas definições da Teoria U, com as técnicas de atenção plena permitiu 

uma revisitação e reavaliação da qualidade da comunicação e diálogo, visto que os relatos dos 

participantes indicaram que a abordagem desse treinamento interferiu positivamente na interação com 

a equipe e no gerenciamento e prevenção de conflitos. Além disso, os participantes puderam identificar 

padrões de escuta que enfraquecem a qualidade dos relacionamentos, com destaque para a atenção aos 

narradores internos, juízo taxativo e ruídos internos que prejudicavam a fluidez no processo de 

comunicação. 

As implicações teóricas sustentam que o treinamento foi eficaz em aumentar o engajamento no 

trabalho em todas as subdimensões, favorecendo as possibilidades de explorar o senso de propósito 

como uma força motriz do exercício de liderança. A reconexão com o senso de significado no trabalho 

pode potencializar a dedicação e a produção de resultados mais coerentes e autênticos no âmbito 

organizacional. 
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Os pontos fracos foram que nenhum grupo de controle ativo ou randomização foi usado. A 

intervenção foi destinada a partir do recrutamento de profissionais que manifestaram interesse na 

temática, ou seja, uma amostra autoselecionada. As escalas psicométricas aplicadas foram 

autorrelatadas e isso pode influenciar nos resultados obtidos pelo caráter subjetivo e circunstancial das 

respostas. A amostra numericamente restrita a 21 indivíduos também configura um fator de limitação 

no que diz respeito à expansão das conclusões obtidas nesse estudo. Porém, a avaliação qualitativa dos 

resultados permitiu maior profundidade e exploração nas análises de cada variável. 

A adaptação da intervenção para o modo remoto em virtude das restrições impostas pela 

pandemia de COVID-19 implicou em menor controle dos pesquisadores em relação à freqüência da 

participação e execução dos exercícios. No entanto, os esforços para viabilizar o treino da atenção 

plena e da escuta e diálogo com atenção plena a partir de oportunidades vivenciadas no convívio 

profissional favoreceu a imersão dos participantes para experenciar as técnicas promovidas durante a 

intervenção com uso de tecnologia remota e plataformas de ensino à distância. 

Para estudos futuros, sugerimos maior pactuação do apoio institucional para a participação dos 

profissionais, sugerimos também a introdução do tema por meio de material de divulgação ou 

workshops que conceituem mindfulness e suas possibilidades de aplicação em diferentes contextos. 
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8 Anexos 

 

8.1. Anexo A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a), você está sendo convidado(a) para participar como voluntário da pesquisa intitulada: 

“Análise de engajamento no trabalho antes e depois de treinamento baseado em Mindfulness para 

equipes de saúde em serviços hospitalares em combate ao COVID-19”. Após ser esclarecido(a) sobre 

as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte da pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias originais. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Informamos que essa pesquisa está sob 

coordenação do Prof. Dr. Rogério Cerávolo Calia da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.  

O objetivo desta pesquisa é investigar os efeitos do treinamento baseado em práticas de 

mindfulness e em técnicas de gestão pelo diálogo para lideranças e profissionais da saúde de serviços 
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em combate ao COVID-19. O treinamento baseado em mindfulness ocorrerá virtualmente, em 

encontros on-line e gravado para acesso em momento oportuno e atividades de apoio com conteúdo 

gravado. Antes, durante e depois de participar das atividades com práticas baseadas no diálogo e em 

Mindfulness, você responderá questionários em formulários eletrônicos que buscam avaliar o seu nível 

de atenção plena e engajamento no trabalho e outros parâmetros relacionados à sua percepção do 

trabalho em equipe. A participação no treinamento deve ser feita em horário diferente da jornada de 

trabalho. As atividades trarão como possíveis benefícios o aumento do nível de regulação atencional e 

emocional, redução do estresse, assim como aumento da consciência corporal. Os riscos relacionados à 

participação podem advir de sensações desagradáveis ao focar a atenção, ao perceber sentimentos e 

emoções. Os pesquisadores manterão uma rede de apoio para compartilhamento de experiências 

relacionadas ao treinamento para facilitar a compreensão dos efeitos de mindfulness.  

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa que tem como princípios 

defender os interesses dos sujeitos em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos (Resolução no 466, de 12 de Dezembro de 

2012).  

Um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é composto por um grupo de pessoas que são 

responsáveis por supervisionarem pesquisas em seres humanos que são realizadas na instituição e tem 

a função de proteger e garantir os direitos, a segurança e o bem-estar de todos os participantes de 

pesquisa que se voluntariam a participar da mesma. O CEP do Hospital das Clínicas e da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto é localizado no subsolo do hospital e funciona de segunda a sexta-feira, 

das 8:00 às 17:00hs, telefone de contato (016) 3602-2228. 

 Se concordar em participar da pesquisa, queremos esclarecer que: A sua participação nesta 

pesquisa é voluntária, tendo o(a) senhor(a) a liberdade de se recusar a participar. Não haverá despesas 

por sua participação. O senhor (a) tem direito à indenização conforme as leis vigentes no país caso 

ocorra dano decorrente da sua participação nesta pesquisa. Os resultados da pesquisa poderão ser 

divulgados e neste caso seus dados separadamente não serão identificados e seu nome ficará em 

segredo, não aparecendo em qualquer etapa da análise dos dados assim como nos resultados da 

pesquisa, de forma a manter seu sigilo e privacidade. Você poderá também desistir a qualquer 

momento e retirar seu consentimento, sem penalização alguma. Para resguardar sua privacidade e 

anonimato, os materiais e documentos de pesquisa serão armazenados em computadores protegidos 

por senha e de posse dos pesquisadores deste estudo, com acesso restrito a estes, não sendo divulgado 

a outras pessoas. 
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Agradecemos sua colaboração e se desejar informações adicionais, você poderá contatar os 

pesquisadores através dos dados acima, ou através do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone 16-3602-2228. 

Após ter lido o documento e esclarecido as dúvidas, caso concorde em participar, deve-se colocar 

nome por extenso, assinar e datar o termo de consentimento em duas vias, além de rubricar todas as 

páginas do documento. 

 

Nome por extenso do Participante:___________________________________ 

Assinatura:______________________________________ Data: ___/___/___ 

 

Pesquisadora Principal: Bel. Renata Frateschi de Andrade  

Assinatura:______________________________________ Data: ___/___/___ 

rfrateschi@hcrp.usp.br 16-3602-2005 

 

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Rogério CerávoloCalia 

Assinatura:______________________________________ Data: ___/___/___ 

rogeriocalia@gmail.com 16-3315-4482 

 

 

8.2. Anexo B: Escala MAAS 

Escala de Atenção e Consciência Plenas (MAAS) 

Instrução: Há um conjunto de sentenças abaixo sobre a sua experiência diária. Usando a escala 

de 1-6, por favor, indique a frequência com que você tem cada experiência, atualmente. Por 

favor, responda de acordo com o que realmente reflita a sua experiência, ao invés do que você 

pensa que a sua experiência deveria ser. Por favor, pense em cada item separadamente dos 

outros. 

1- Quase sempre 

2- Muito Frequentemente 

3- Relativamente Frequente 

4- Raramente 

5- Muito Raramente 

6- Quase nunca 

mailto:rfrateschi@hcrp.usp.br
mailto:rogeriocalia@gmail.com
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1-Eu poderia experimentar alguma emoção e só tomar consciência dela algum tempo depois.* 

2- Eu quebro ou derramo as coisas por falta de cuidado, falta de atenção, ou por estar 

pensando em outra coisa.* 

3-Eu tenho dificuldade de permanecer focado no que está acontecendo no presente.* 

4-Eu costumo andar rápido para chegar ao meu destino, sem prestar atenção ao que eu vivencio 

no caminho.* 

5-Eu não costumo notar as sensações de tensão física ou de desconforto até que elas 

realmente chamem a minha atenção.* 

6-Eu esqueço o nome das pessoas quase imediatamente após eu tê-lo ouvido pela primeira vez.* 

7-Parece que eu estou “funcionando no piloto automático”, sem muita consciência do 

que estou fazendo.* 

8-Eu realizo as atividades de forma apressada, sem estar realmente atento a elas.* 

9-Eu fico tão focado no objetivo que quero atingir, que perco anoção do que estou fazendo 

agora para chegar lá.* 

10-Eu realizo trabalhos e tarefas automaticamente, sem estar consciente do que estou 

fazendo.* 

11-Eu me percebo ouvindo alguém falar, fazendo outra coisa ao mesmo tempo.* 

12-Eu dirijo no “piloto automático” e depois penso porque eu fui naquela direção.* 

13-Encontro-me preocupado com o futuro ou com o passado.* 

14-Eu me pego fazendo coisas sem prestar atenção.* 

15-Eu como sem estar consciente do que estou comendo.* 

 

 8.3 Anexo C: Escala UWES 

Questionário do Bem Estar e Trabalho - Escala de Engajamento no Trabalho de Utrech 

Instruções: Engagement é um estado positivo da mente, realizador e relacionado ao trabalho que é 

caracterizado pelo vigor, dedicação e absorção. Mais do que um estado momentâneo e específico, o 

engagement refere-se a um estado mais persistente e afetivo-cognitivo que não é focado em um objeto, 
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evento, indivíduo ou comportamento específico. Nas questões abaixo, indique qual o seu nível de 

concordância com as frases citadas, numa escala de 1 a 5,onde: 

1- Discordo Fortemente 

2- Discordo parcialmente 

3- Nem concordo, nem discordo 

4- Concordo parcialmente 

5- Concordo Fortemente 

 

1-Em meu trabalho, sinto-me repleto (cheio) de energia.* 

2-Eu acho que o trabalho que realizo é cheio de significado e propósito.* 

3-O “tempo voa” quando estou trabalhando.* 

4-No trabalho, sinto-me com força e vigor (vitalidade).* 

5-Estou entusiasmado com meu trabalho.* 

6-Quando estou trabalhando, esqueço tudo o que se passa ao meu redor.* 

7-Meu trabalho me inspira.* 

8-Quando me levanto pela manhã, tenho vontade de ir trabalhar.* 

9-Sinto-me feliz quando trabalho intensamente.* 

10-Estou orgulhoso com o trabalho que realizo.* 

11-Sinto-me envolvido com o trabalho que faço.* 

12-Posso continuar trabalhando durante longos períodos de tempo.* 

13-Para mim meu trabalho é desafiador.* 

14-“Deixo-me levar” pelo meu trabalho.* 

15-Em meu trabalho, sou uma pessoa mentalmente resiliente (versátil).* 

16-É difícil desligar-me do trabalho.* 

17-No trabalho, sou persistente mesmo quando as coisas não vão bem.* 

 

8.4 Anexo D: Formulário eletrônico 

"Análise de engajamento no trabalho antes e depois de treinamento baseado em Mindfulness para 

equipes de saúde em serviços hospitalares em combate ao COVID-19" 

Queremos que você se sinta tranquilo para responder esse questionário. Para nós, é importante o 

acompanhamento das respostas nas diferentes fases da pesquisa, mas não precisamos de sua 

identificação nominal. Para favorecer esse anonimato, pedimos a gentileza de responder as 3 próximas 

questões da mesma maneira como feita anteriormente. 

As demais questões buscam compreender sua percepção sobre o diálogo e as conexões humanas no 
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ambiente de trabalho, além de uma nova aplicação das escalas psicométricas relacionadas ao nível de 

atenção plena individual, do time e engajamento no trabalho. 

Estima-se que o tempo para o preenchimento seja em torno de 20 a 25 minutos. Obrigada 

*Obrigatório 

• Em qual mês você foi admitido na instituição? (MM)* 

• Em qual ano você foi admitido na instituição? (AAAA)* 

• Quais os primeiros 4 dígitos do seu RG? (XXXX)* 

• Qual a sua experiência com Mindfulness antes de participar desse curso?(marque quantas opções 

forem necessárias)* 

• Nenhuma 

• Conhecimento superficial e teórico (palestras, textos, etc) 

• Participação em cursos práticos de mindfulness 

• Prática meditativa esporádica 

• Prática meditativa regular (mais de 5x na semana) 

• Qual a quantidade de aulas (on-line ou gravada) você participou?* 

• Qual a sua estimativa de tempo médio (em minutos) de práticas de mindfulness durante a primeira 

metade do curso (03a25/11/2020)?* 

• Qual a sua estimativa de tempo médio (em minutos) de práticas de mindfulness durante a segunda 

metade do curso (26/11/2020 até hoje)?* 

• Após o curso, de que modo você percebe oscilações no seu nível de atenção e o impacto disso na 

sua vida no trabalho durante a pandemia de COVID-19?* 

• Depois do curso, de que modo você percebe a tua atual resiliência para superar as adversidades que 

surgem no trabalho?* 

• Em que aspecto o treino em mindfulness influenciou na sua percepção de conexão e coerência 

entre o trabalho e seus valores pessoais? E em relação à sua fonte de inspiração?* 

• Houve mudança na sua concentração e foco durante as atividades laborais após participar do 

curso? Explique.* 

• Quais novos aspectos o Mindfulness trouxe para sua compreensão do papel da liderança nas 

relações entre o time de trabalho e os desafios frente à pandemia?* 

• O treino em mindfulness influenciou na qualidade das conexões humanas e dos diálogos no seu 

ambiente profissional? Como?* 



74 
 

 

• Sua percepção do grau de abertura para o diálogo sobre visões diferentes dos fatos nas relações 

de trabalho modificou após o curso? Explique.* 

• Em que medida o ambiente e asrelações no trabalho facilitam para que você e as pessoas se 

sintam parte do todo e à vontade para contribuir com o melhor potencial delas? O treino em 

mindfulness fez algum sentido para você em relação a isso?* 

• Aplicação da Escala MAAS 

• Aplicação da Escala UWES 

• Percepçãodeinclusãodooutro(other)no"eu"(self) 

• Aplicação da escala de Mindfulness de time 

 

Percepção de inclusão do outro (other) no"eu"(self). 

 

“Na figura acima, qual opção melhor representa a sua relação com os colegas no seu time de 

trabalho?” * Opções de 1 a 7 

 

Mindfulness de time – Team Mindfulness Scale (Yu&Zellmer-Bruhn,2018) 

Instruções: Nessa última escala, pedimos que você avalie o grau de concordância com as frases 

abaixo, analisando o seu time de trabalho. 

 É difícil para o time manter-se focado no que está acontecendo no presente.* 

 O time se apressa pelas atividades sem estar realmente atento para elas.* 

 Dentro do time, nós escutamos um ao outro com um ouvido, enquanto fazemos 
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alguma outra coisa ao mesmo tempo.* 

 O time está preocupado com o futuro ou o passado.* 

 O time faz coisas sem prestar atenção.* 

 O time critica os membros por terem pensamentos ou emoções irracionais ou 

inapropriados.* 

 Alguns dos pensamentos ou emoções do time são inapropriados.* 

 O time está consciente dos pensamentos ou emoções sem se identificarem demais com eles.* 

 Esse time é amigável aos membros, quando as coisas não dão certo.* 

 O time experiência momentos de paz e tranquilidade, mesmo quando as coisas ficam agitadas e 

estressantes.* 
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8.5 Anexo E: Apostila “CURSO DE MINDFULNESS E GESTÃO PELO DIÁLOGO” 

 

 

 

 

Curso 

MINDFULNESS E GESTÃO PELO 

DIÁLOGO 

PARA LIDERANÇAS EM SAÚDE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rogério Calia, Prof. Dr. 

Novembro de 2020 
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1. Mindfulness para a Escuta Ativa 

No seu dia a dia profissional, você conversa com muitas pessoas. Você considera que a maioria 

destas pessoas lhe oferece plena atenção quando escuta o que você está falando? Ou você tem a 

impressão de que algumas destas pessoas estão parcialmente dispersas e não captam direito o 

conteúdo do que você quer expressar? 

O que poderia ser feito para que uma maior proporção das pessoas do nosso dia a dia profissional 

nos ofereça plena atenção ao nos ouvir? 

Não temos controle sobre as outras pessoas, mas temos algum controle sobre nós mesmos. Será que 

se nós nos esforçarmos para dar um salto qualitativo na nossa capacidade de escutar as outras 

pessoas com plena atenção, pelo princípio da reciprocidade, haveria uma chance maior das pessoas 

também começarem a se esforçar mais para nos ouvir com atenção? 

Talvez sim. Talvez não. Só há um jeito de descobrirmos: tentarmos melhorar a qualidade da nossa 

escuta ativa sistematicamente e observarmos os frutos no médio prazo. 

Mas antes de praticarmos a capacidade da atenção na escuta, é interessante treinarmos para 

fortalecer a capacidade da atenção de modo mental, por meio de técnicas com comprovada eficácia: 

as meditações mindfulness. 



2 

 

 

 

 

O que é mindfulness? 

Mindfulness é um treino mental para desenvolvermos a capacidade de monitorar a qualidade da 

nossa atenção no momento presente (meta atenção). 

Essa capacidade pode proporcionar menos ansiedade, mais calma interior, mais discernimento e 

maior disposição para a escuta ativa e a empatia. Em síntese, trata-se de desenvolvermos um maior 

senso de presença em relação aos fatos, em relação ao nosso próprio ser genuíno e em relação às 

outras pessoas. 

 

 

 

Prática de mindfulness no Parlamento Britânico 
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Jon Kabat-Zinn 

Há cerca de 40 anos, Jon Kabat-Zinn, docente de biologia na faculdade de medicina da 

Universidade de Massachusetts, teve uma ideia: Levar a meditação budista sem o budismo para 

dentro da medicina convencional. A partir dessa ideia, ele desenvolveu um curso de 8 semanas de 

redução de estresse baseada em mindfulness para as pessoas aprenderem técnicas de meditação. 

Esse curso de meditação mindfulness não contém conteúdos sobre religião, nem sobre tradições 

espirituais. 

O curso de Kabat-Zinn conta com uma grande quantidade de pesquisas científicas de validação e 

inspirou a criação de dezenas de cursos similares nas áreas de saúde, educação e no ambiente 

corporativo. 

 

 

 

Jon Kabat-Zinn 
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Um Programa Corporativo de Mindfulness 

No mundo corporativo, mindfulness contou com uma expressiva difusão a partir da experiência da 

matriz da empresa Google na Califórnia. 

O chinês Chade Meng-Tan fez graduação nos EUA, foi um dos primeiros engenheiros contratados 

pela Google e coordenou a criação de um programa corporativo de mindfulness na empresa com o 

apoio de Jon Kabat-Zinn, Daniel Goleman (especialista em inteligência emocional), mestres 

budistas de meditação, um docente de neurociência de Stanford e instrutores de mindfulness. 

Essa experiência é documentada no livro “Busque Dentro de Você” de Chade Meng-Tan (“Search 

Inside Yourself”) e serviu de base para a criação do Instituto “Search Inside Yourself”, um instituto 

independente da Google e que difunde mindfulness em empresas e universidades internacionalmente. 
 

Livro sobre mindfulness no ambiente corporativo 
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Meditação Mindfulness com Foco na Respiração 

A meditação com foco na respiração segue a seguinte lógica: Por alguns minutos, o indivíduo 

mantém o foco intencional da sua atenção nas sensações físicas da própria respiração natural (sem 

forçar a respiração). 

Durante esse tempo, os dispersores da atenção surgirão 

repetidamente e de modo não intencional. O surgimento dos 

dispersores da atenção não é algo “ruim”, porque é natural que 

ocorra muitas vezes. 

Quando surgem os dispersores da atenção sem que 

seja a intenção do indivíduo, ele não se opõe contra os dispersores, mas, simplesmente, percebe-os, 

permite-lhes virem à sua consciência e permite-lhes irem embora (let come and let go). 

 
 
O meu supervisor de pós doutorado na Medicina UNIFESP, Prof. Dr. Marcelo Demarzo oferece essa 

meditação guiada com foco na respiração: https://youtu.be/XTeL-81Nnlk 

 

 
A meditação com foco da atenção na respiração é uma excelente técnica atencional. Mas alguns 

dos meus alunos se adaptam melhor com essa outra técnica atencional que tem mais ênfase no 

relaxamento: a técnica do “escaneamento corporal”. A instrutora de mindfulness Sônia Beira 

Antonio oferece essa meditação guiada: https://youtu.be/KsAr-Ss1qIg 

https://youtu.be/XTeL-81Nnlk
https://youtu.be/KsAr-Ss1qIg
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Escrita com Plena Atenção (Journaling) 

A escrita com plena atenção (journaling) é um exercício de dar plena atenção ao surgimento dos 

pensamentos e emoções conforme eles surgem durante a escrita sobre algum tópico. 

Essa técnica pode contribuir para obter maior clareza sobre o significado que o indivíduo atribui ao 

assunto em foco. 

A principal instrução é deixar os pensamentos fluírem durante a escrita para que a pessoa perceba o que 

surge. 

 

 
Escrita com plena atenção como preparo para a escuta ativa 

No nosso ambiente de trabalho, vários colegas podem ter a mesma visão sobre alguns aspectos dos 

fatos. No entanto, algumas visões sobre outros aspectos dos fatos são bem individuais e nem 

sempre são compreendidas pelos demais colegas. Escreva sobre os tópicos abaixo: 

● Qual é uma visão individual 

sua sobre os fatos do ambiente de 

trabalho que você considera que já 

está sendo bem compreendida pelos 

colegas? 

● Qual é uma outra visão 

individual sua sobre os fatos que 

você considera que os demais 

colegas ainda não 

compreenderam muito bem? 
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Treino da Escuta Ativa 

Do mesmo modo que podemos focar a atenção na nossa respiração pelo procedimento da meditação 

mindfulness, também podemos focar a atenção no conteúdo da fala do colega, suas expressões faciais, 

tom de voz e linguagem corporal. E toda vez que percebermos que nossa atenção divaga, podemos 

voltar o foco da nossa atenção para essa escuta ativa. 
 

 

Exercício em duplas 

Passo 1 - Uma pessoa fala por alguns minutos (monólogo) sobre um tema definido e a 

outra pessoa só escuta com atenção mindfulness (sem anotar; confie na sua atenção). Foco 

da atenção no conteúdo da fala, expressões faciais, gestos e linguagem corporal da outra 

pessoa. Passo 2 - Em seguida, quem ouviu reproduz com as suas palavras o que 

compreendeu do conteúdo da fala do outro. “Eu ouvi você dizer tais e tais conteúdos 

durante a sua narrativa.” 

Passo 3 - Na sequência, a pessoa que falou primeiro faz uma avaliação devolutiva 

(feedback) sobre o que o outro compreendeu corretamente, o que faltou e o que estava 

meio deturpado. 

 
- Trocar de papéis e repetir os três passos do processo acima. 
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2. Treino da Compaixão para a 

Escuta Empática 

A escuta empática pode criar maior confiança e conexão humana nos relacionamentos no ambiente 

de trabalho. 

Nós vimos, no capítulo anterior, que a escuta ativa pode aumentar as chances de que a outra pessoa 

sinta que nós compreendemos o conteúdo do que ela quis nos dizer. A escuta empática pode 

aumentar as chance de que a outra pessoa sinta que nós nos esforçamos para lhe compreender como 

pessoa, ou seja, compreender como ela se sente diante das situações. 

Muitos praticantes de mindfulness notam um significativo obstáculo à escuta empática: o nosso 

negativismo mental. A clareza mental ativada pelo mindfulness pode nos ajudar a perceber ainda 

mais as nossas próprias narrativas mentais negativas em relação aos fatos, às outras pessoas e a nós 

mesmos. 

Podemos criar um contraponto a esse negativismo mental não intencional, ao treinarmos positividade 

e gentileza mental de modo intencional. 
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Treino Mental da Empatia 

As práticas mentais que favorecem a empatia são estudadas por pesquisadores de mindfulness com 

a denominação de “práticas da compaixão” ou “treinos mentais afetivos”. Uma técnica de 

meditação utilizada com frequência nesse sentido é denominada de “bondade amorosa” (loving 

kindness). 

Essa técnica consiste basicamente em criarmos uma atitude mental positiva em relação às outras 

pessoas e em relação a nós mesmos. Isso é feito, ao nos concentrarmos em narrativas mentais 

positivas e ao tentarmos ativar uma afetividade genuína de conexão humana com a outra pessoa. 

Nas pesquisas científicas sobre a compaixão, essa variável é denominada de percepção da nossa 

“humanidade compartilhada”. 
 

Cena do filme “Patch Adams” 

 

Na meditação guiada deste link, o Prof. Dr. Marcelo Demarzo da Medicina UNIFESP apresenta 

essa meditação da compaixão também conhecida como meditação da “bondade amorosa”: 

https://youtu.be/EP327Iv-jsU 

https://youtu.be/EP327Iv-jsU
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Treino da Escuta Empática 

Nós já treinamos a escuta ativa ao enfocar nossa atenção no conteúdo da fala da outra pessoa. 

Agora vamos desenvolver ainda mais a capacidade de escuta empática ao enfocarmos a atenção nas 

expressões dos sentimentos da outra pessoa. 

 
Escrita com plena atenção como preparo para a escuta empática Descreva 

um diálogo ou relacionamento que gerou diretamente ou indiretamente alguns 

desses atributos no seu ambiente de trabalho atual ou do passado (escreva apenas 

sobre os tópicos que fizerem sentido para você): 

● maior conexão humana 

● cada um passou a compreender como o outro se sente em relação aos 

desafios profissionais e pessoais 

● conseguir ver a situação a partir dos “olhos” (ou da perspectiva) da outra 

pessoa 

● ter uma melhor visão do ambiente de trabalho como um todo formado pelas 

conexões intersubjetivas entre pessoas com diferentes papéis e diferentes 

mentalidades 

● sentir-se corresponsável pelo ambiente de trabalho como um todo 
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Exercício de escuta empática em duplas 
 

Cena do filme “Invictus” - Nelson Mandela em escuta empática com o capitão do time de rugby 

 

 
Passo 1 - Uma pessoa fala por alguns minutos (monólogo). Durante esse tempo, o outro só 

escuta com atenção empática. Foco da atenção na expressão dos sentimentos da outra pessoa 

durante a fala dela: tom de voz, construção da narrativa, expressões faciais, gestos e 

linguagem corporal. 

Passo 2 - Em seguida, quem ouviu diz algo como: “Eu tive a impressão que você 

sentiu tais e tais sentimentos durante a sua narrativa.” 

Passo 3 - Na sequência, a pessoa que falou primeiro faz uma avaliação devolutiva (feedback) 

sobre o que o outro detectou corretamente, o que faltou e o que estava meio deturpado. 

- Trocar de papéis e repetir os três passos do processo acima. 



12 

 

 

 

Diálogo Gera Mais Sentido 

Diálogo significa “sentido em fluxo” (“dia” em grego é “através de” e “logos” é “sentido”). Podemos 

entender o “diálogo” como um processo para gerar ainda mais sentido ao nosso trabalho, aos nossos 

relacionamentos profissionais e às nossas instituições. Portanto, a prática do diálogo não se limita ao 

ato de conversar e comunicar-se, mas também inclui o ato de compreender e realizar a presença 

potencial de um sentido mais amplo. 

Somos gratos a tudo que vemos que faz sentido no nosso ambiente de trabalho. Mas também temos 

opiniões bem claras sobre alguns aspectos que não fazem muito sentido na nossa instituição e no 

sistema de saúde. De onde surgem esses aspectos sem sentido do nosso trabalho? De que modo 

podemos praticar diálogos que nos fazem ver as “sementes” de ainda mais sentido nas situações 

profissionais? 
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Otto Scharmer 

Os resultados do nosso trabalho (tanto os resultados positivos como os resultados que não fazem 

sentido) são gerados pelos padrões de pensamento, os padrões de comunicação e os padrões de 

organização nos nossos times de trabalho, na nossa instituição, no sistema de saúde e também nos 

sistemas econômico, político e cultural mais amplos. 

E esses padrões de pensamento, comunicação e organização são gerados de acordo com a 

qualidade das relações entre os indivíduos, grupos e instituições, os quais, por sua vez, são 

decorrência da qualidade do nosso estado mental, da nossa consciência e da nossa atenção que 

utilizamos para nos relacionar com as outras pessoas. 

Portanto, o tipo de consciência gera os tipos de relacionamentos que geram os padrões de pensamento, 

comunicação e organização que geram os efeitos com sentido e os efeitos sem sentido na nossa 

realidade no dia a dia profissional. 
 

Essas são as ideias do Professor Otto Scharmer que 

leciona no Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(M.I.T. - Massachusetts Institute of Technology). Otto 

Scharmer criou um método de gestão colaborativa 

baseado em mindfulness e em quatro níveis de 

consciência chamado de “Teoria U”. 
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Os 4 Níveis de Escuta e de Consciência 

Otto Scharmer investigou 4 tipos diferentes de escuta que geram resultados diferentes no trabalho. 

Cada um destes tipos de escuta é fundamentado num tipo diferente de consciência. 

Escuta Habitual - O foco não está em ouvir a outra pessoa, mas o foco é “ouvir” as suas próprias 

“certezas” e opiniões mentais sobre o assunto, para reconfirmar o que você já sabe. A escuta habitual 

é baseada no tipo de consciência por “downloading” com foco em “baixar”, o que Raul Seixas 

cantaria como “a velha opinião formada sobre tudo”. 

Escuta Factual - Você está realmente disposto a aprender aspectos novos (“mente aberta”) a partir 

do que está ouvindo da outra pessoa. Você está interessado em mudar as suas próprias “certezas” e 

opiniões, se necessário, caso a fala do outro demonstre alguns fatos significativos e argumentos 

pertinentes. A escuta factual é fundamentada na consciência com foco nos fatos objetivos. 

Escuta Empática - Você consegue se colocar na posição da outra pessoa para aprender a “ver” as 

situações na perspectiva dela. Um passo decisivo para isso, é você se conectar com a outra pessoa de 

ser humano para ser humano (“coração aberto”). A escuta empática é baseada na consciência que 

tem foco no todo formado pelas conexões intersubjetivas no ambiente social. 

Escuta generativa - A qualidade da sua escuta se aprofunda e você cria um ambiente de mais 

confiança para que novos aspectos genuínos da outra pessoa possam se manifestar e para que vocês 

possam captar a direção de possíveis novas ideias sobre como melhorar a situação como um todo. 

Você não se limita aos objetivos e possibilidades de ação visualizados pelo seu ego, mas você 

observa profundamente os fatos e as perspectivas das várias pessoas envolvidas para ter o insight 

e se colocar a serviço da melhor 
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possibilidade de desenvolvimento do todo (“vontade aberta”). A escuta generativa é embasada no 

tipo de consciência que enfoca a atenção no pleno potencial humano (pessoal e coletivo) do 

desenvolvimento futuro do ambiente social em questão como um todo. 

 

 

 

 

 

 

Nesse vídeo, o Professor Otto Scharmer explica sobre os 4 níveis de escuta: 

https://youtu.be/CJPRKAksUXM 

https://youtu.be/CJPRKAksUXM
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3. Coragem de Reinventar-se como 

Requisito para a Escuta Generativa 

A escuta ativa aumenta a chance da outra pessoa sentir que você compreendeu o conteúdo do que 

ela está falando e a escuta empática aumenta a chance da outra pessoa considerar que você 

compreende como ela se sente. Mas, para desenvolvermos melhorias na qualidade dos 

relacionamentos de trabalho, nem sempre a escuta ativa e a escuta empática são suficientes. 

Com frequência, melhorias na qualidade dos relacionamentos de trabalho requerem também a 

capacidade de abrir algum “espaço livre” para que as outras pessoas possam contribuir com novas 

ideias, novas atitudes e novas compreensões sobre qual é o papel delas. Esse “espaço livre” pode ser 

gerado pela “escuta generativa” proposta pelo Professor Otto Scharmer. 

A escuta generativa é a capacidade de escutarmos e darmos atenção para novas ideias (inclusive 

novas ideias sobre como melhorar os relacionamentos no trabalho), novas atitudes e novas edições 

do próprio senso de identidade. A escuta generativa é uma escuta cautelosa e paciente, porque, com 

frequência, a outra pessoa ainda não consegue verbalizar com clareza essas novas ideias, atitudes e 

reinvenções pessoais por estarem em fase de desenvolvimento. 

Reinventar-se requer coragem tanto para se livrar de ideias, atitudes e autodefinições desatualizadas 

e disfuncionais como para abrir-se às novas oportunidades mais genuínas. 
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Autoconhecimento de Valores Essenciais e Propósito 

Quando um líder conquista um salto qualitativo de clareza sobre os seus próprios valores genuínos 

e propósito maior, ele está criando boas condições para renovar-se e ser ainda mais coerente 

consigo mesmo. E é justamente isso que pode potencializar significativamente o intuito de renovar 

a qualidade dos relacionamentos no trabalho. 

A reflexão sobre momentos de renovação pessoal ocorridos no passado é um treino mental que nos 

ajuda a ativar um pouco mais a capacidade de observar oportunidades atuais de gerar novas versões 

de nós mesmos no momento presente. 

Renovar-se ao desenvolver “uma nova versão” de alguns aspectos de si mesmo é o que proporciona 

uma sensibilidade pessoal mais aguçada para diagnosticar como estão os relacionamentos no 

trabalho. Além disso, gerar uma nova versão de si mesmo também é uma fonte poderosa de novas 

ideias de como melhorar os relacionamentos no trabalho e de como “dar espaço” para que as outras 

pessoas também possam desenvolver novas versões de si mesmas. 
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Reflexão Autobiográfica Prática 

Em breve vou lhe convidar para um exercício de escrita com atenção plena sobre uma situação do seu 

passado em que você reinventou-se e sobre uma situação presente que você vê como uma 

oportunidade para reinventar-se. Antes disso, vou contar para você sobre situações como essas na 

minha biografia. 

Em 2016, percebi uma necessidade de reinventar-me e tive a ideia de ser um docente e pesquisador 

de mindfulness e meditação, mas fiquei inseguro em dar esse passo. Uma meditação que me ajudou a 

ter coragem rumo à nova edição de mim mesmo foi baseada na reflexão do seguinte momento 

biográfico da minha infância. 

Eu tinha nove anos de idade; estava com minha família, indo de carro, à noite, de 

São Paulo para a nossa casa em Campos do Jordão. Ao subirmos a Serra da 

Mantiqueira, eu sentei no colo da minha mãe em um longo abraço. Então, olhei 

pela janela e visualizei o amplo panorama do céu estrelado. Parecia que dava para 

tocar a via láctea. 

 

Contemplei a 

amplidão das 

estrelas. 

Contemplei        a 

interioridade de 

coração no amor de 

mãe e filho. 

De repente, uma 

intuição.        Uma 

intuição que 
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preencheu toda a minha alma e o meu corpo com um profundo estado 

melancólico. 

– “As estrelas ficam e a gente não”. 

“Eu e a minha mãe vamos morrer. Talvez ela morra antes de mim. Talvez eu morra 

antes dela. Mas o certo é que ambos vamos morrer um dia. As estrelas ficam”. 

Essa melancolia foi, ao menos, atenuada pela vivência: “Ao contemplar as estrelas 

e ao contemplar o amor de mãe e filho, este momento, de algum modo, se torna 

mais do que um momento”. 

Hoje, quando reflito sobre os sentimentos 

existenciais desta vivência que tive aos nove 

anos, obtenho maior clareza conceitual para 

definir a mim mesmo como um pesquisador de 

práticas contemplativas de meditação e 

mindfulness. 

Ao contemplar essa cena, vive em mim, de 

modo mais intenso e genuíno, meus valores 

essenciais “contemplar a conexão com o 

universo e contemplar as conexões genuínas 

entre as pessoas”. 

O trecho acima foi extraído do meu livro “O Pensar Intuitivo 

na Ação e no Diálogo: Uma Introdução à Filosofia da 

Liberdade de Rudolf Steiner”. 

E agora vou compartilhar com você uma reflexão mais recente que tenho praticado para gerar, no 

momento presente, uma nova edição de mim mesmo. 
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Considero que a minha atividade como docente é significativa e que proporciona autorrealização. 

Amo o meu trabalho. Mas existe uma situação que me preocupa muito em minha atividade 

profissional: em nossa faculdade, quase todo ano ao menos um aluno ou ex-aluno morre devido a 

acidentes automobilísticos ou devido a comportamentos potencialmente autodestrutivos. 

Entre amigos professores e amigas professoras compartilhamos nossas preocupações e tristeza. 

Mas o que fazer? Falar diretamente com os alunos para conscientizá-los dos riscos e alertá-los sobre 

quais são os comportamentos e atitudes potencialmente autodestrutivos? 

Mas, se eu falar com eles a partir do meu papel de docente, isso não seria visto como um moralismo 

normativo e autoritário que aumenta ainda mais o abismo entre professores e alunos em situações e 

temas assim? Impasse. 

Não me sinto culpado. Mas me sinto omisso. Aqui tenho uma clara oportunidade de buscar maior 

coerência futura pessoal e profissional com os meus valores e propósito no contexto específico dos 

riscos que têm abatido vidas na universidade. 

Onde posso buscar inspiração para obter mais coerência e menos omissão? Que novos “pacotes” de 

aspectos dos meus valores e propósito podem ser mais efetivos diante desse desafio específico? 

Vou lhe contar um outro breve momento autobiográfico que me inspira para ativar um novo “pacote” 

de aspectos dos meus valores e propósito para eu buscar ser mais coerente e menos omisso em 

relação aos comportamentos potencialmente autodestrutivos dos meus alunos. 

Em dezembro de 2004, eu estava indo de São Paulo-SP para Campinas com um carro velho. 

Saindo da Bandeirantes e chegando na Anhanguera o 
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carro teve um pane elétrico total. Parou completamente. Todas as luzes do carro se apagaram. Era noite. 

Numa curva. Em uma pista de alta velocidade. 

Num primeiro 

momento, pensei que eu 

deveria salvar a minha pele 

e simplesmente sair do local 

e abandonar o carro já que 

não foi minha  culpa 

intencional o carro parar lá. 

Logo em seguida, senti que 

seria muito injusto pessoas 

se 

machucarem por causa do meu carro. Sai do carro, tirei a camiseta e me posicionei diante do carro 

movimentando fortemente a camiseta para sinalizar o perigo aos demais motoristas. 

Uns três automóveis passarem em alta velocidade por um triz da minha pele ao desviarem 

repentinamente do meu carro. Nesses momentos, senti um indescritível fluxo de amor muito intenso 

pela vida. Um amor pela vida que poderia se interromper em qualquer milésimo de segundo seguinte. 

Felizmente fui socorrido. Num ato de grande generosidade, alguns indivíduos vieram me ajudar e 

empurramos manualmente o carro para fora da pista. 

Ao contemplar essa cena retrospectivamente, vive em mim o amor e a gratidão pela vida aqui e 

agora de modo mais intenso e genuíno. 

Desse modo, descobri que faz sentido reinventar-me ao ativar ainda mais a presença desse meu valor 

essencial que é o amor pela vida. Isso tem me 
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trazido uma disposição mental e uma atitude para conduzir a minha disciplina de mindfulness na 

graduação com ainda mais amorosidade. Fico feliz de ler os relatos dos alunos sobre como essa 

disciplina os tem ajudado a diminuir significativamente a ansiedade e a reatividade emocional que 

deflagrava comportamentos compulsivos neles. 

Essa é uma tentativa de sair da omissão e dar um pouco mais de sentido ao meu papel de docente. 

Para isso, tive que me esforçar para superar o medo de reinventar-me. Foi necessário ativar a coragem 

para ser mais coerente com meus valores essenciais e com meu propósito maior. 

 

 

 

Treino da Escuta Generativa 

Nos capítulos anteriores, nós treinamos a escuta ativa e a escuta empática ao enfocar nossa atenção 

no conteúdo da fala da outra pessoa e nas emoções dela. Agora vamos desenvolver nossa 

capacidade de escuta generativa ao enfocarmos nossa atenção em como a outra pessoa se conecta 

com o seu potencial mais genuíno para gerar novas versões pessoais e profissionais que dão mais 

sentido para ela mesma e para o todo onde ela atua. 

 

 

 

 
Nelson Mandela ajudou o 

capitão do time de rugby a 

reinventar-se 
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Escrita com plena atenção para preparar a escuta generativa 

A. Descreva uma situação do seu passado em que você gerou uma nova versão 

de você mesmo. Isso proporcionou algum benefício ou nova oportunidade 

para você e ou para o ambiente onde você atuava? 

B. Passos para descrever uma oportunidade atual de criar uma nova versão de 

você mesmo com ainda mais sentido: 

● Olhe para o seu futuro próximo e pense em uma nova oportunidade 

para você ser ainda mais coerente com os seus valores e propósito. 

Defina o assunto e o desafio. 

● Agora olhe para o seu passado e selecione uma cena autobiográfica 

com valor simbólico que lhe inspira nessa busca para ser ainda 

mais coerente com os seus valores e propósito. 

●  Escreva para você mesmo algumas linhas para reconstruir essa 

cena, ao responder perguntas como, por exemplo: 

○ Qual foi a situação inspiradora? Onde e quando foi? 

○ Qual foi a situação antes, durante e depois? 

○  Quem eram as pessoas envolvidas? O que foi dito pelas 

pessoas? Quais foram os sentimentos e reações em jogo? 

○  Essa cena me inspira para viver mais genuinamente que 

aspectos dos meus valores e propósito numa ação no futuro 

próximo? 
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Exercício de escuta generativa em duplas 

- Uma pessoa fala por alguns minutos (monólogo) sobre um tema relacionado 

a uma situação de reinventar-se e gerar novas ideias para dar mais sentido às 

situações pessoais e ou profissionais. Durante esse tempo, o outro só escuta 

com atenção generativa. Foco da atenção no novo sentido que está surgindo 

para a outra pessoa e para o ambiente no qual ela atua. 

 
- Em seguida, quem ouviu diz algo como: “Eu tive a impressão que você 

gerou ou está tentando gerar tal e tal sentido novo para você e tal e tal 

sentido novo para o ambiente no qual você atua.” 

 
- Na sequência, a pessoa que falou primeiro, faz uma avaliação devolutiva 

(feedback) sobre o que o outro detectou corretamente, o que faltou e o que 

estava meio deturpado. 

 
- Trocar de papéis e repetir os três passos do processo acima. 
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4. Decentramento para Aprofundar o 

Diálogo Factual 

A Nossa Realidade Social é Objetiva ou Subjetiva? 

Você considera que o comportamento geral dos seus funcionários está numa tendência de melhorar 

ou de piorar? E você considera que o comportamento geral dos colegas dos outros departamentos 

do hospital está numa tendência mais colaborativa ou numa tendência de cada vez menos 

comprometimento? 

Será que o modo como você avalia a sua realidade social é neutro ou será que ele pode causar 

algumas mudanças reais? A resposta para essa última pergunta depende da sua opinião sobre o grau 

de objetividade e o grau de subjetividade da sua “realidade social” no ambiente de trabalho. 

Certamente, a realidade social tem componentes objetivos, porque o modo do seu funcionamento 

define muitos dos fatos no dia a dia. Mas será que essa realidade social também não tem aspectos 

subjetivos? 

Em que medida as narrativas mentais que o pessoal da enfermagem tem dos médicos afetam os 

comportamentos dos médicos? Em que medida as narrativas mentais que os médicos têm da 

enfermagem afetam os comportamentos dos profissionais da enfermagem? 
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Dom Quixote olhava moinhos de vento e via gigantes 

 

 

A atitude mental denominada de “decentramento” do ego (decentering) ativa o nosso “observador 

interno”. E o nosso observador interno pode observar mais objetivamente as nossas narrativas 

mentais positivas ou negativas que esculpem a nossa realidade social de modo funcional ou 

disfuncional. 

Exercitar a capacidade de decentramento (que dá espaço ao nosso “observador interno”) pode 

melhorar significamente o nosso desempenho na meditação mindfulness. E a meditação 

mindfulness fortalece a atitude mental do decentramento dando ainda mais espaço ao nosso 

“observador interno”. Decentramento e mindfulness são sinérgicos. 
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“Vivemos na realidade que somos capazes de 

compreender” 

Eu tinha 16 anos, quando dois homens assaltaram a nossa casa no bairro Interlagos na cidade de São 

Paulo. Eles nos amarraram na sala. 

O bandido mais mandão tinha um tom de voz agressivo e ele parecia nervoso ao beber 

compulsivamente o whisky do meu pai. Ao observar o forte tremor na mão dele que segurava o 

revólver, fiquei com medo de que o dedo trêmulo causasse um disparo não intencional. 
 

A situação piorou quando o bandido perguntou ao meu pai se havia arma em casa, meu pai mentiu 

e o bandido encontrou a arma do meu pai num fundo falso de armário. Para castigar, o bandido deu 

um soco no peito do meu pai. Apesar de ter tomado um soco, meu pai estava em plena calma 

interior, em pleno autodomínio, enquanto o meu corpo tremia de medo fortemente. 
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O filósofo brasileiro Marcelo da Veiga (reitor da 

Alanus University na Alemanha) considera que 

“vivemos na realidade que somos capazes de 

compreender”. De fato, nesse momento do assalto, 

a narrativa mental sobre minha compreensão 

daquela realidade social era: “esse bandido é 

agressivo e nervoso”. Portanto, eu vivia naquela 

realidade como uma “vítima dominada pelo 

medo”. 

 

 

 

Marcelo da Veiga, reitor da Alanus University 

 

 

 

Em seguida, eu tirei a minha atenção do meu medo e da agressividade do bandido e direcionei a 

atenção para contemplar o autodomínio do meu pai. Admirei a calma interior dele. Curiosamente, ao 

prestar atenção na calma paterna, eu também consegui articular o sentimento de calma interior 

dentro de mim. 

Preenchido de calma, eu voltei a observar o bandido mais atentamente e tive a impressão de que 

aquela agressividade e aquele nervosismo poderiam estar sendo causados por uma insegurança 

dele. Será que ele está inseguro? 

Nesse momento, tive insights num panorama de ideias diante de mim. Foi como se o meu 

“observador interno” visse um painel de ideias geradas pelo pensar intuitivo. “Será que se nós 

facilitarmos para que esse sujeito possa manifestar aspectos mais genuínos da pessoa dele, em 

reciprocidade, ele poderá nos tratar com mais respeito?” 
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Para validar essas ideias, primeiro eu puxei papo com o bandido. Curiosamente ele descontraiu, 

retribuiu e conversou comigo sobre o ambiente onde ele morava e sobre música. “Esse bandido é 

comunicativo” 

Tomei coragem e testei um pouco mais. Falei para ele que o relógio de pulso que ele tirou de mim 

é um presente que a minha avó me deu, que amo muito ela e que o relógio é uma lembrança que 

tenho dela. E disse que seria muito bom se ele pudesse me devolver o relógio. 

Momentos de suspense. Parecia que o tempo parou e a respiração congelou. Então, ele tirou o 

relógio do bolso dele e me devolveu. 

Nesse momento, ele acalmou, o tom de voz ficou mais gentil e menos agressivo, ele deixou as 

amarras menos apertadas nos nossos pulsos e parou de tremer na mão que segurava o revólver. Eles 

levaram muitas coisas nossas, mas a experiência de assalto foi mais tranquila e respeitosa a partir 

desse momento. 

Portanto, agora a minha narrativa mental mudou: “Esse é um bandido agressivo e nervoso, mas que 

também é comunicativo e colaborativo”. E eu passei a viver aquela realidade de modo diferente. Eu 

não me sentia mais como uma vítima dominada pelo medo, mas eu me percebia como “um 

facilitador de um diálogo potencialmente autotransformador”. 

Realmente, “vivemos na realidade que somos capazes de compreender”. As nossas narrativas mentais 

podem piorar ou podem melhorar a nossa “realidade social”. 

 

 
Narrativas Mentais no Mercado Financeiro 

O investidor húngaro radicado nos EUA, George Soros, analisou a fundo como as narrativas 

mentais mudam a realidade social nos mercados 
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financeiros. Ele considera que esse conhecimento ajudou a gerar a sua fortuna. 

Para explicar a ideia básica do que ele chama de sua “teoria da reflexividade”, ele dá o exemplo 

didático de como a opinião da sociedade sobre pessoas viciadas em drogas pode mudar e piorar o 

comportamento delas. 

Imagine que uma certa pessoa viciada em drogas nunca matou nem roubou. No entanto, a 

sociedade tem a narrativa mental “todo viciado em drogas é um criminoso”. Por isso, a sociedade 

coloca o viciado em drogas na cadeia e lá ele convive com gente que roubou e matou. Ao sair da 

cadeia, o viciado em drogas tem mais propensão para escolher a profissão do crime e pode começar a 

roubar e matar. Profecia auto-realizada. 

A narrativa mental que a sociedade têm sobre os viciados em drogas tende a piorar o comportamento 

deles. 
 

George Soros 
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George Soros considera que uma lógica semelhante também acontece na política. Se a população 

tem narrativas mentais expressando a opinião que os governantes são incompetentes, isso pode 

reforçar uma tendência dos governos terem um desempenho cada vez pior. 

E no nosso ambiente de trabalho? Será que as narrativas mentais que os profissionais de 

enfermagem e os médicos têm um dos outros e as narrativas mentais que esses dois grupos têm dos 

pacientes ou dos profissionais de escritório, ajudam a melhorar ou piorar a tendência dos 

comportamentos? 

Podemos escolher por continuar a seguir os comandos da negatividade mental que tende a “fabricar 

monstros”. Mas também podemos escolher por mudar o foco da atenção para novas narrativas 

mentais mais realistas e mais otimistas, que libertam as pessoas das caricaturas e dão espaço para 

comportamentos mais funcionais e colaborativos. 

 
 

Decentramento do Ego (Decentering) 

Para que a meditação mindfulness flua melhor e seja mais produtiva, podemos treinar a atitude 

mental do decentramento do ego (decentering) que nos ajuda a dar mais espaço ao nosso 

“observador interno”, o qual identifica as nossas narrativas mentais mais sutis. 

Pesquisadores em uma universidade holandesa realizaram experimentos e constataram que o treino 

mental do decentramento diminui narrativas mentais hostis (que podem gerar conflitos e agressões) 

em situações sociais desagradáveis. 

Nessa pesquisa, os participantes de um grupo foram solicitados para imaginar uma cena 

socialmente desagradável como, por exemplo, a pessoa entra num ônibus e identifica o único assento 

disponível, mas logo em seguida o indivíduo ao lado coloca a mala dele em cima e ocupa aquele 
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assento. Os participantes, então, praticam um exercício de decentramento imaginando que os seus 

pensamentos e sentimentos são como uma cachoeira e a pessoa tem duas opções: ou seguir o 

fluxo do rio e cair, ou 

 

então, sentar-se num banco próximo à cachoeira dos pensamentos e sentimentos e simplesmente 

observá-los virem e observá-los irem embora junto com o fluxo incessante. Esse treino mental 

resultou numa diminuição significativa de narrativas mentais hostis. 

Em outra pesquisa realizada nos EUA, os pesquisadores falaram para os participantes que eles 

iriam realizar uma tarefa estressante como causar uma boa primeira impressão a alguém ou fazer 

um discurso que seria gravado. Alguns participantes foram instruídos para refletir sobre os 

sentimentos deles de modo auto-distanciado ao realizarem uma mudança 
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de linguagem (enquanto que os outros participantes refletiram sobre a situação do modo usual que 

eles estão acostumados). 

Por exemplo, imagine que a Ana está envergonhada e ela percebe a narrativa mental “eu estou com 

vergonha”. Ao perceber essa narrativa, ela muda apenas o pronome e substitui a narrativa em 

primeira pessoa pela 

narrativa como “você” ou “ela”, ou então, utiliza 

o próprio nome como se estivesse se referindo a 

outra pessoa. Portanto, a Ana diz mentalmente 

para si mesma: “A Ana está com vergonha” ou 

então, ela diz para si mesma “Você está com 

vergonha”. 

Os participantes que praticaram essa auto-

observação e esse 

auto-distanciamento desenvolveram narrativas 

mentais mais positivas 

sobre a tarefa estressante considerando-a como um desafio válido e não como uma ameaça. Além 

disso, esses participantes tiveram um melhor desempenho (de acordo com avaliadores), se 

recuperaram mais rapidamente da ansiedade, sentiram menos vergonha e tiveram menos 

ruminações mentais. 

 
 

Narrativas Mentais e Resiliência Cognitiva 

Para o psicólogo Martin Seligman, o que diferencia pessoas negativistas das pessoas realistas-

positivas é o modo como explicam para elas mesmas situações de fracasso em suas vidas. 

Pessoas negativistas explicam uma própria situação de fracasso com narrativas mentais que dizem 

que aquele tipo de fracasso sempre ocorre na vida delas, que situações assim não podem ser 

mudadas e que essas 
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situações são causadas por algum defeito e inadequação permanentes na pessoa delas. 
 

As pessoas realistas-otimistas explicam 

os seus momentos de fracasso com 

narrativas mentais bem diferentes: elas 

identificam causas do fracasso e 

consideram ser viável mudar algumas 

dessas causas no futuro. Portanto, essas 

pessoas acreditam que aquele fracasso 

é temporário e não atribuem a “culpa” a uma limitação pessoal permanente. 

Para aumentar a resiliência cognitiva e gerar narrativas mentais realistas-positivas, podemos utilizar o 

seguinte treino mental: 

A pessoa lembra de uma cena de percepção de fracasso em seu próprio passado. Em seguida, ela 

mentaliza essa cena com a maior riqueza de detalhes possível. O que aconteceu? Onde e quando 

aconteceu? Haviam pessoas envolvidas além de mim? Quem? O que disseram e como reagiram ao 

longo da cena? O que eu pensei e senti durante a cena? O que foi que deflagrou em mim a 

percepção de fracasso? Quais foram os sentimentos negativos que surgiram? 

Depois disso, a pessoa pratica a meditação com foco na respiração por alguns minutos para 

desenvolver ainda mais a atenção plena do mindfulness e a atitude mental de decentramento do ego. 

Em seguida, a pessoa tenta ativar o seu “observador interno” para identificar quais são as narrativas 

mentais negativistas presentes nela ao tentar explicar aquele momento de fracasso para si mesma. 

Por fim, a pessoa muda intencionalmente a narrativa mental e explica novamente a cena de fracasso, 

mas agora de modo mais realista e otimista 
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identificando as causas do fracasso que são passíveis de serem mudadas. Além disso, ela substitui 

as narrativas mentais negativistas e autoboicotadoras que rotulam os próprios defeitos pessoais, 

trazendo contra-exemplos realistas e otimistas que demonstram que, em outras situações, aquela 

suposta falha pessoal não ocorreu, portanto ela não é permanente. 

Por exemplo, uma pessoa se autoboicota e se rotula “sou disperso demais, só fracasso ao tentar 

meditar e eu nunca vou conseguir”. No exercício, ela identifica essa narrativa negativista, ela lembra 

de contra-exemplos dados por situações do passado em que ela teve uma boa capacidade de 

concentração e, com base nestes contra-exemplos, ela troca a narrativa mental negativista por uma 

nova narrativa como, por exemplo, “para assuntos que dou muito valor, eu tenho sim um bom 

poder de concentração”. 

 

 

Escrita com plena atenção como preparo para o diálogo factual 

Praticar alguns minutos da meditação com foco na respiração para ativar o estado mental de atenção 

plena e, em seguida, manter esse estado mental de plena atenção para deixar a escrita fluir sobre os 

seguintes tópicos: 

● Quais narrativas mentais negativas sobre o ambiente de trabalho você já 

transformou em narrativas mentais realistas-positivas? Isso trouxe algum 

benefício observável? 

● Quais narrativas mentais negativas atuais das pessoas (ou as suas próprias) 

no ambiente de trabalho você considera que podem ser trocadas por quais 

novas narrativas realistas-positivas? 

● Quais foram aprendizados significativos ou surpreendentes que você obteve 

sobre o que funciona e o que não funciona em abordagens para melhorar a 

qualidade dos relacionamentos no trabalho? 
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Treino do Diálogo Factual 

 
Exercício em duplas 

Passo 1 - Uma pessoa fala por alguns minutos (monólogo) sobre o(s) tema(s) do exercício 

de escrita acima e a outra pessoa só escuta com atenção mindfulness (sem anotar; confie na 

sua atenção). Foco da atenção no conteúdo da fala, expressões faciais, gestos e linguagem 

corporal da outra pessoa. 

Passo 2 - Em seguida, quem ouviu reproduz com as suas palavras o que 

compreendeu do conteúdo da fala do outro. “Eu ouvi você dizer tais e tais 

conteúdos durante a sua narrativa.” 

Passo 3 - Na sequência, a pessoa que falou primeiro faz uma avaliação devolutiva 

(feedback) sobre o que o outro compreendeu corretamente, o que faltou e o que estava 

meio deturpado. 

 
- Trocar de papéis e repetir os três passos do processo acima. 
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5. Atitude de Gerar Alívio para 

Aprofundar o Diálogo Empático 

Líderes para o Bem Maior 

O pesquisador norte americano Jim Collins identificou que os líderes das empresas com picos 

passageiros de excelência de desempenho são líderes bastante ambiciosos e egocêntricos. Nas falas 

desses líderes em publicações sobre suas empresas, eles utilizam com muita frequência a palavra 

“eu” para falar de sucesso e a palavra “nós” para tematizar falhas. 

Já os líderes com períodos muito duradouros de excelência de desempenho são líderes que 

paradoxalmente 

conciliam humildade e ambição. 

Esses líderes são exigentes e ambiciosos, porém não para o 

benefício do próprio ego, mas para o benefício do bem maior. As 

contagens das falas em publicações desses líderes indicam que 

eles utilizam com elevada incidência a palavra “eu” para assumir 

a responsabilidade por falhas e utilizam prioritariamente a 

palavra “nós” para relatar sucessos. Estudos em profundidade 

sobre o comportamento desses líderes indicam que eles são 

pessoas genuinamente humildes. 

Jim Collins 

 

Para desenvolver mais humildade e mais vontade pelo bem maior, o programa de mindfulness 

corporativo “Busque Dentro de Você” (criado por especialistas de mindfulness para a sede da 

empresa Google na Califórnia) 
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inclui uma técnica de treino mental da compaixão denominada tonglen, que no idioma tibetano significa 

dar e receber, no sentido de acolher sofrimento e oferecer alívio. 

 

 

Uma Técnica Avançada para a Compaixão - Tonglen 

Um dos grandes obstáculos ao objetivo de desenvolvermos habilidades sociais avançadas é a nossa 

tendência de negar e não encarar as nossas insatisfações mais profundas e sofrimentos. 

Liderar em prol do bem maior é um desafio que pode ser muito gratificante, porque, ao longo do 

caminho, encontramos momentos de sucesso. No entanto, também nos confrontamos com 

momentos de percepção de fracasso e frustração ao longo dessa trajetória, os quais geram 

sentimentos de insatisfação e sofrimento. Isso é natural e faz parte da realidade. 

O problema é que temos a tendência de negar esse fato simples e desenvolvemos aversão a futuras 

insatisfações e sofrimentos. E é justamente essa aversão ao sofrimento inevitável (que se intercala 

com o prazer proporcionado pelos momentos de sucesso) que pode tirar o ímpeto e a vontade de ousar 

novos passos para liderar o time rumo ao bem maior. 

Para superar o bloqueio mental da aversão ao sofrimento e à frustração, a meditação tonglen nos 

ajuda a encarar frente a frente toda essa negatividade com a atitude mental positiva para transformá-la. 

Portanto, tonglen é um treino mental para desenvolver a disposição mental de encarar e acolher o 

sofrimento (nosso e de outras pessoas) a fim de transformá-lo e oferecer alívio, bem estar e paz. O 

intuito é criarmos uma disposição mental de profunda conexão com as pessoas e de posicionamento 

humano mais enfático pelo bem maior. 
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Tonglen (Ilustração de Carole Henaff) 

 

 

 
Tonglen Passo a Passo 

● Foco na respiração 

● Com generosidade, mente e coração abertos imagine você mesmo sentado 

diante de si 

○ Observe os seus próprios problemas e sofrimentos atuais 

○ Simbolicamente, inspire isso tudo como se fosse uma nuvem 

carregada de negatividade 

○ Imagine essa negatividade sendo transformada pela atenção plena e 

pela compaixão dentro de você. Simbolicamente, expire a positividade 

resultante da transformação como raios de luz e força de alívio. 
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○ Repita esse ciclo de inspirações e expirações algumas vezes 

○ Observe se surge mais compreensão e calor humano em relação a 

você mesmo 

● Imagine uma pessoa que participa da sua vida sentada diante de você e pense 

nos sofrimentos dela 

○ Ao inspirar esteja com abertura para a experiência dela ou dele 

○ Perceba se surge uma intenção em você de aliviar essa pessoa das 

dificuldades dela 

○ Inspire isso como uma nuvem carregada entrando em seu coração 

onde dissolve o seu auto-interesse e ativa a sua positividade e a sua 

intenção para o bem maior 

○ Simbolicamente, expire raios de luz com a intenção de aliviar o 

sofrimento. Vamos passar um tempo inspirando e expirando desse 

modo 

● Voltar o foco na respiração para concluir o exercício 

 

 

 
Aprofundar o Exercício de Diálogo Empático 

 
Escrita com plena atenção como preparo para o diálogo 

empático 
Descreva um momento biográfico em que você obteve uma compreensão mais significativa sobre o 

sentido humano da compaixão 

 
Exercício de diálogo empático em duplas 

Passo 1 - Uma pessoa fala por alguns minutos (monólogo). Durante esse tempo, o outro só 

escuta com atenção empática. Foco da atenção na expressão dos sentimentos da outra pessoa 

durante a fala dela: tom de voz, construção da narrativa, expressões faciais, gestos e 

linguagem corporal. 
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Passo 2 - Em seguida, quem ouviu diz algo como: “Eu tive a impressão que você 

sentiu tais e tais sentimentos durante a sua narrativa.” 

Passo 3 - Na sequência, a pessoa que falou primeiro faz uma avaliação devolutiva (feedback) 

sobre o que o outro detectou corretamente, o que faltou e o que estava meio deturpado. 

- Trocar de papéis e repetir os três passos do processo acima. 
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6. Visão Autobiográfica Ampla para 

Aprofundar o Diálogo Generativo 

Muitas pessoas que participam de treinamentos de mindfulness consideram que o mindfulness 

proporcionou benefícios pessoais e profissionais tangíveis. Apesar disso, muitas delas acabam 

abandonando o hábito de meditar e de praticar mindfulness. Com essa interrupção, em geral, os 

benefícios “evaporam” depois de algum tempo. 

É um desafio criar o hábito de meditar. 

Para criar e manter hábitos saudáveis é necessário que a pessoa consiga ver claramente como esses 

hábitos se relacionam com o que há de mais profundo e duradouro nela: seus valores pessoais, ou 

seja, os aspectos da vida aos quais a pessoa realmente dá importância. 

Se você quiser compreender os reais valores de uma pessoa, nem sempre o melhor indicador são as 

palavras que ela utiliza para proclamar os valores que ela diz ter. Muitas vezes um indicador mais 

realista é a quantidade e a qualidade do tempo que ela dedica aos diferentes aspectos da vida prática 

dela relacionados aos seus valores. 

O que acontece com uma pessoa que dá novos passos para conseguir compreender os seus valores 

genuínos mais a fundo e que sabe explicar como o hábito de praticar mindfulness tem relação com 

essas valores? Essa pessoa vai conseguir manter o hábito de meditar e ela vai considerar que o tempo 

diariamente dedicado à meditação mindfulness é um tempo que lhe faz sentido e lhe faz bem. Essa 

pessoa vai pensar “mindfulness tem um sentido mais amplo para mim, portanto vou continuar a 

praticar”. 
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No nosso encontro (aula) 3, nós aprendemos uma técnica para termos mais clareza sobre os nossos 

valores. Agora, no encontro (aula) 6, nós veremos outras técnicas complementares para esse mesmo 

objetivo. 

 

 

Sentido de Vida e Valores 

Para que o líder se interesse de modo ainda mais autêntico pelo potencial de desenvolvimento do 

seu ambiente de trabalho como um todo, é necessário que ele ou ela aprofunde e amplie o interesse 

pelos aspectos que dão mais sentido para a sua própria vida como um todo. 

Além disso, ter maior clareza dos próprios valores também ajuda a aumentar a percepção de sentido 

de vida. Isso é significativo, porque vários estudos científicos indicam que pessoas com maior 

percepção de sentido de vida (em inglês, meaning in life) contam com melhores indicadores de 

saúde física e mental. 

Inspirado por Viktor Frankl (médico que desenvolveu a terapia de sentido de vida), Michael Steger 

define “sentido de vida” como “o grau em que um indivíduo atribui sentido e vê importância em sua 

vida, e acredita que ela tem um propósito”. 

 

 

Uma Prática de Mindfulness para Identificar Valores Genuínos 

Marcelo Demarzo da Faculdade de Medicina da UNIFESP e Javier García Campayo da Faculdade 

de Medicina da Universidade de Zaragoza na Espanha recomendam o treino mental abaixo para 

você ter ainda mais 
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clareza sobre os valores que são realmente importantes para você (adaptado por mim aqui). 

● Foco da atenção na respiração por alguns minutos 

● agora imagine uma tela de cinema à sua frente e dedique alguns minutos 

para imaginar que você vê o seguinte filme sendo projetado nessa tela: 

● você está dirigindo sozinho de carro 

em uma estrada de alta velocidade. Seu carro 

perde o controle e o carro tem uma grave 

colisão. Você sente que está gravemente 

ferido e tem poucos minutos de vida 

● O que você gostaria de fazer nesses 

poucos minutos finais de vida? Gostaria de 

falar com alguém? O que gostaria de falar? 

Gostaria de resolver alguns assuntos 

pendentes? Quais assuntos? De que modo 

gostaria de resolvê-los? 

● Se você morresse nesse momento, 

quais seriam as questões importantes 

para você que ficariam sem terem sido resolvidas? Que aspectos da sua vida e de seus 

relacionamentos você gostaria de modificar? 

● A boa notícia é que você não vai morrer agora 

Reflita: 

● Quais assuntos importantes da sua vida você quer resolver no próximo ano, 

nos próximos 5 anos e nos próximos 10 ou 20 anos? 
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● No dia da sua morte, que imagem sobre a sua vida você gostaria de deixar 

para as 4 a 7 pessoas mais importantes da sua vida? Por quais aspectos da sua 

vida você gostaria de ser lembrado por elas? 

● De que modo você gostaria de marcar essas pessoas? 

● Que valores seus você gostaria de viver de modo ainda mais coerente para 

deixar uma marca mais significativa a essas pessoas? 

● Que grau de coerência você já atingiu com esses valores e quais passos 

são necessários para você atingir uma coerência maior? 

● Para fechar o exercício, foco da atenção na respiração por 1 minuto 

 

 

 
 

Exercício de Autoconhecimento da Teoria U 

Para obter um autoconhecimento aprofundado, o Professor Otto Scharmer do Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts (M.I.T. - Massachusetts Institute of Technology) recomenda a pessoa dedicar uns 3 

ou 4 minutos para escrever sobre cada um dos tópicos abaixo. Deixar a escrita fluir e observar quais 

pensamentos e emoções surgem sobre os tópicos: 

1. Nos últimos dias e semanas, o que você notou sobre o seu eu em surgimento 

(sobre oportunidade de reinventar-se) e o que deseja nascer em você? 

2. O que você notou sobre o que quer nascer no seu contexto ou em sua 

comunidade? 

3. Frustração: O que mais o deixa frustrado em seu trabalho atual e / ou vida pessoal? 

4. Felicidade: O que mais lhe inspira e energiza em seu trabalho e em sua vida 

atuais? 
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5. Helicóptero I: observe-se de cima (como se estivesse em um helicóptero). O que 

você está fazendo? O que você está tentando fazer nesta etapa de sua jornada 

profissional e pessoal? 

6. Helicóptero II: Observe sua jornada coletiva de cima: o que você está tentando 

fazer coletivamente no estágio atual de sua jornada coletiva? 

7. Seu eu mais jovem: Olhe para sua situação atual do ponto de vista de você como 

quando você era jovem, no início da sua jornada: o que aquele jovem tem para lhe 

dizer? 

8. Pegada (marca): Imagine que você poderia avançar para os últimos momentos 

de sua vida, no momento da sua morte. Agora, analise a jornada de sua vida como 

um todo. O que você gostaria de ver nesse momento? Que pegada (marca) você 

deseja deixar no planeta? 

9. Deste ponto de vista futuro: Que conselho você daria ao seu eu atual? 

10. Agora volte ao presente e cristalize o que você deseja criar: sua visão e intenção 

para os próximos 3-5 anos. Que visão e intenção você tem para você e para o seu 

trabalho? Quais são alguns dos principais elementos essenciais do futuro que você 

deseja criar em sua vida pessoal, vida profissional e vida social? Descreva ou 

desenhe o mais concretamente possível as imagens e os elementos que lhe 

ocorrerem. 

11. Sinta a conexão com as outras pessoas atuantes no hospital que também buscam 

trabalhar com ainda mais consciência e diálogo para gerar relacionamentos de 

trabalho de boa qualidade: Qual é a nossa maior possibilidade coletiva de futuro? 

Para que possibilidade nós poderíamos ser um instrumento? O que poderíamos criar 

coletivamente nos próximos 3 a 5 anos? 

12. Deixar ir: O que você teria que abrir mão para tornar sua visão realidade? Quais 

são os aspectos envelhecidos que devem morrer? Qual é a pele antiga 

(comportamentos, suposições, etc.) que você precisa se livrar? 
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13. Deixar chegar: Onde você encontra AGORA as sementes do amanhã em seu 

contexto e ambiente? 

14. Prototipagem: Ao longo dos próximos três meses, se você criasse um protótipo 

(protótipo é uma ação prática para começar a validar uma nova ideia promissora e 

aprender fazendo) como um microcosmo do futuro para que você pudesse descobrir 

"o novo" fazendo algo, como seria esse protótipo? 

15. Pessoas: Que pessoas podem ajudá-lo a tornar realidade suas maiores 

possibilidades de futuro? Que pessoas podem ser seu núcleo de apoiadores, 

ajudantes e parceiros? 

16. Ação: Se você fosse assumir o projeto de tornar sua intenção realidade, quais são 

os próximos passos práticos que você executaria nos próximos 3 dias? 

 
Exercício de escuta generativa em duplas 

- Uma pessoa fala por alguns minutos (monólogo) sobre “um novo aspecto do 

papel ou atitude profissional que sente estar emergindo em você mesmo e 

que pode contribuir para a melhoria dos relacionamentos”. Durante esse 

tempo, o outro só escuta com atenção generativa. Foco da atenção no novo 

sentido que está surgindo para a outra pessoa e para o ambiente no qual ela 

atua. 

 
- Em seguida, quem ouviu diz algo como: “Eu tive a impressão que você está 

tentando gerar tal e tal sentido novo para você e tal e tal sentido novo para o 

ambiente no qual você atua.” 

 
- Na sequência, a pessoa que falou primeiro, faz uma avaliação devolutiva 

(feedback) sobre o que o outro detectou corretamente, o que faltou e o que 

estava meio deturpado. 

- Trocar de papéis e repetir os três passos do processo acima. 
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