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RESUMO 
 

AZEVEDO, Creuza da Silva. Sob o domínio da urgência: o trabalho de diretores de hospitais 

públicos do Rio de Janeiro. São Paulo, 2005, 2v. Tese(Doutorado). Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo. 

 

 A presente investigação tem por objetivo analisar a prática gerencial em hospitais 

públicos – hospitais gerais com emergência do município do Rio de Janeiro, vinculados aos 

níveis municipal, estadual e federal. Apoiando-se centralmente na abordagem da Psicossociologia 

francesa de análise das organizações, busca compreender as dimensões sociais, intersubjetivas e 

inconscientes de tais práticas, tendo como principal fonte as narrativa de seus diretores. Do ponto 

de vista metodológico, o estudo adotou a abordagem de narrativas de vida, focalizando a  gestão 

hospitalar pública tanto como um mundo social, como também, expressão dos processos 

imaginários presentes nas organizações  e que atravessam o relato dos entrevistados. A análise do 

material empírico teve como um de seus eixos o estudo do percurso profissional dos diretores, 

especialmente os processos que os levaram à função de direção de um hospital público. A 

designação para a primeira experiência na função de direção hospitalar encontra-se marcada pela 

contingência, em um contexto em que não existe carreira ou qualquer exigência de formação 

gerencial. No momento da pesquisa, no entanto, sete dos oito entrevistados já tinham formação 

adequada no campo da gestão hospitalar e experiências consolidadas. O segundo eixo remete às 

práticas gerenciais. São  examinados  os sentidos que o exercício da função de direção tem para 

os sujeitos, como também as suas estratégias de trabalho. O exame das práticas gerenciais 

norteia-se pela análise das possibilidades e limites para desencadear processos de mudança nesses 

hospitais. Os depoimentos expressam que os diretores de hospitais encontram-se submetidos a 

pressões políticas, escassez de recursos, precárias condições de funcionamento e são alvo das 

resistências, dos ataques, da descrença,  enfim, encontram-se em um contexto de baixa 

governabilidade, expressão das forças instituídas, contra as quais procuram lutar. A partir deste 

quadro, a investigação aprofundou a análise das práticas gerenciais dos diretores revelando três 

modalidades. Uma primeira, em que se vislumbra o desenvolvimento de um processo de 

mudança, ganhando destaque os elementos imaginários que contribuem para a construção de uma 

visão de futuro do hospital,  favorecendo os processos de  ligação na organização Uma segunda 

modalidade de prática é marcada por  projetos específicos que ganham destaque e são objeto de 

investimento da gestão. Um terceiro modelo estaria pautado pela luta para fazer funcionar, tendo 

como motor o imaginário da urgência. Na urgência, não há estratégia, só ato. A ação contínua se 

impõe, não havendo brechas para a reflexão. Nos hospitais a intensa precariedade tem 

implicações de vida ou morte, gerando grande sofrimento entre os profissionais e gestores. A 

crise dos hospitais públicos no Rio de Janeiro em 2004 e 2005 ganha vulto sem precedentes, 

levando a um contexto de “guerra” e de generalização do modelo da urgência. Os hospitais 

tornam-se espaço para manifestação de todo tipo de violência e desvalorização da vida. Os 

processos de mudança, presentes em duas das oito experiências, foram negativamente 

impactados, em um caso, pela exoneração do diretor e no outro, pela crise,  evidenciando a 

fragilidade dos movimentos de mudança  e impondo uma visão mais modesta quanto às 

possibilidades da organizações de saúde no contexto atual.    

 

Palavras-chave: 1.Intersubjetividade e Gestão; 2.Trabalho Gerencial e Imaginário; 3.Gestão 

Hospitalar;  4. Mudança organizacional; 4.Psicossociologia e Gestão em Saúde; 5. Hospitais de 

emergência.  



ABSTRACT 

 

 

AZEVEDO, Creuza da Silva. Under the rule of urgency:  the role of Rio de Janeiro public 

hospital directors São Paulo, 2005, 2v. Tthesis (Doctoral). Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, 2005. 

 

This research aims to analyze management practices in public hospitals – general hospitals 

with emergence service in the city of Rio de Janeiro, under municipal, state and federal 

administration. Based upon French Psychosociological perspectives for organizational 

analysis, the study seeks an understanding of the social, intersubjective and unconscious 

dimensions of such practices. Narratives of hospital directors are the main source of data in 

this investigation. In terms of methodology, this study adopted the life story approach, 

understanding public hospitals’ management in a two-fold perspective: as a social process as 

well as an expression of imaginary processes present in the organization dynamics, which 

permeate the narratives of the directors interviewed. The directors’ professional history, 

mainly the processes that led them to taking up this post, was one of the key aspects selected 

for analysis. Results show the first appointment was usually incidental- characterized by 

contingency - in a period when formal career or specializations of any kind were not required. 

Throughout the course of the research, however, seven among the total of eight directors 

interviewed had already acquired proper specialization in hospital management and a solid 

experience. Apart from describing their professional histories, the analysis discusses the 

directors’ managerial practices, focusing both on the main strategies adopted and on views, 

feelings and meanings attached to the experience of being a hospital director. Key elements 

under analysis are the possibilities and limits in the process of implementing changes in those 

hospitals. Their testimonies reveal that directors work under heavy political pressure, 

insufficient material resources, poor working conditions, and that they are targets of disbelief, 

defiance and aggressive behaviors in a situation of low governability, all of which are 

representative of the power structure they try to oppose. From this point of view, the analysis 

of managerial practices revealed three different patterns. In the first one, there is a glimpse of 

a possibility of change, in which imaginary elements, that help conjure a vision of the 

hospital’s future and open paths for building up organizational links, are strengthened. The 

second style of management practice is characterized by investments in specific projects, 

which concentrate major efforts. The core of the third model is founded on the dedication to 

keep the hospital working and is impelled by the imaginary of urgency. In this scenario of 

urgency, there is no place for strategy, only for action. Imposition of continuous action makes 

reflection impossible. Inside the hospitals, the extremely deficient work basis and its 

implications in terms of life and death, brings almost unbearable suffering to staff and 

directors. The crisis in Rio de Janeiro Public Hospitals has gained, since 2004, unprecedented 

scope, achieving now the status of a “war”. As a consequence, the urgency model spreads. 

Hospitals have turned into a space where every sort of violence and depreciation of human 

life takes place. Attempted changes observed in two of the eight experiences were seriously 

affected either by the director’s dismissal or by the mounting of a crisis, revealing the 

weakness of the movement toward change and casting doubt on the possibilities of the public 

health institutions at the present time.  

 

Key words: 1-Intersubjectivity and Management; 2- Management and Imaginary; 3- Hospital 

Management; 4- Organizational Change; 5- Psycho sociology and Health Management; 5- 

Emergency Hospital. 

 



RESUMÉ 

 

AZEVEDO, Creuza da Silva Sous le domaine de l'urgence : le travail des directeurs 

d'hôpitaux publics du Rio de Janeiro. São Paulo, 2005, 2v. Thèse (Doctorat). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, Brésil. 

 

La présente étude a pour objectif analyser la pratique administrative dans les hôpitaux publics 

- hôpitaux généraux avec service d'urgence de la ville du Rio de Janeiro relié aux niveaux 

municipal, état et fédéral - à travers la narrative de leurs directeurs. L'approche de la 

psychosociologie française d'analyse des organisations est utilisée pour chercher à 

comprendre les dimensions sociales, intersubjectifs et inconscients de tel pratique. Du point 

de vue méthodologique, l'étude a adopté l'approche de narrative de vie, en misant en évidence 

la gestion hospitalière publique autant qu'un monde social, aussi bien qu'une expression des 

processus imaginaires présents dans les organisations et qui traversent le rapport des 

interviewés. L'analyse du matériau empirique avait comme une de leurs axes l'étude de la 

trajectoire professionnelle des directeurs, surtout les processus que les ont emmenés à la 

fonction de direction d'un hôpital public. La désignation pour la première expérience dans la 

fonction de gestionnaire hospitalier est marquée par la contingence, dans un contexte où 

n'existez pas cette carrière ou quelque demande de formation administrative. Cependant, dans 

le moment de la recherche, sept des huit interviewés avaient déjà eu de formation adéquate et 

expériences professionnelles en l'administration hospitalière. Le deuxième axe d’analyse est 

relié à la pratique administrative. On a examiné le sens que l'exercice de la fonction 

d'administration a pour les sujets, aussi bien que leurs stratégies de travail. L'examen de la 

pratique administrative a été orienté par l'analyse des possibilités et limites de la mise en 

pratique des processus de changement dans ces hôpitaux. Les récits expriment que les 

directeurs d'hôpitaux se rencontrent soumis à de pressions politiques, pénurie de ressources, 

conditions précaires de fonctionnement et qu’ils sont témoin des résistances, des attaques, de 

l'incrédulité. Enfin, ils se rencontrent dans un contexte de bas pouvoir, expression des enjeux 

e et des intérêts contre lesquels essaie lutter. Cette recherche a approfondi aussi l'analyse de la 

pratique administrative des directeurs, qui ont révélé trois modalités. À la première modalité 

est caractérisée par le développement d'un processus de changement, en gagnant importance 

les éléments imaginaires que contribuent à la construction d'une vision de futur de l'hôpital et 

en favorisant les processus de liens dans l'organisation. La deuxième modalité est marquée par 

les projets spécifiques que gagnent d'importance et qui sont objet d'investissement de 

l'administration. La troisième modalité serait caractérisée par la lutte pour faire fonctionner, 

par l'imaginaire de l'urgence. Dans l'urgence, il n'y a pas de stratégie, il y a seulement l'action. 

L'action continue s'impose, en n'ayant pas de brèches pour la réflexion. Dans les hôpitaux la 

précarité intense a des implications de vie et mort, en produisant une grande souffrance entre 

les professionnels et directeurs. La crise des hôpitaux publics à Rio de Janeiro en 2004 et 

2005 gagne d'importance considérable, sans précédent, en conduisant vers un contexte de 

«guerre» et de généralisation du modèle de l'urgence. Les hôpitaux deviennent d’espace pour 

la manifestation de tout type de violence et dépréciation de la vie. Le processus de 

changement présente en deux des huit expériences, avaient d’effets négatifs. Dans un cas, le 

directeur a été déchargé de la position et dans l’autre, la crise a contribue pour manifester la 

fragilité des mouvements de changement, en imposant une vision plus modeste des 

possibilités des organisations de santé dans le contexte courant. 

 

Mots-clés: 1. Intersubjectivité et gestion  2. Travail du gestionnaire et Imaginaire  3.Gestion 

hospitalier  4.Changement organisationnel  5. Psychosociologie et Administration de la Santé  

6. Hôpitaux d'urgence. 
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INTRODUÇÃO 

______________________________________________________________ 

 

 

O presente trabalho procura estudar a prática gerencial em hospitais públicos – hospitais 

gerais com emergência do município do Rio de Janeiro, através da narrativa  de seus diretores, 

apoiando-se centralmente na perspectiva psicossociológica de análise das organizações, buscando 

compreender as suas  dimensões sociais,  intersubjetivas e inconscientes . 

Essa investigação tem como um de seus eixos  o estudo do percurso profissional dos 

diretores, os processos que os levam à função de direção de um hospital público  e os caminhos 

de  construção de suas identidades profissionais. 

Quanto às práticas gerenciais, este trabalho procura examinar as visões, vivências e os 

sentidos que o exercício da função de direção têm para os sujeitos. Procuro, ao mesmo tempo, 

compreender, à luz de relatos individuais, o universo da gestão hospitalar pública em hospitais de 

emergência. Assim, é fundamental compreender tais práticas como expressão do mundo social da 

gestão de hospitais públicos. O exame das práticas gerenciais norteia-se pela análise das 

possibilidades e limites de desencadear processos de mudança nesses hospitais, este  

constituindo-se, então, o  objetivo mais ambicioso do estudo. 

Essa investigação, por seu objeto e as questões que suscita,  situa-se  na fronteira entre 

dois campos de conhecimento que têm pouca articulação e diálogo: o da Saúde Pública/ Saúde 

Coletiva, particularmente a área de Planejamento e Gestão em Saúde e, por outro lado, o campo 

da Psicologia Social, especialmente o da Psicossociologia de base psicanalítica. 

Este  trabalho se insere em uma linha de pesquisa que vendo sendo desenvolvida desde 

1999 em conjunto com outros dois pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública(ENSP) da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),  voltada para a analise das relações entre o indivíduo e a 

organização, particularmente para os  processos intersubjetivos no âmbito das organizações 

públicas de saúde. 
1
 Desta perspectiva destacam-se os processos de mudança e os limites e 

                                                           
1
  Em 1998 através de Francisco Campos Braga Neto,  colega do Departamento de Administração e Planejamento em 

Saúde da ENSP/FIOCRUZ, conheci alguns trabalhos sobre a  temática das relações dos indivíduos e as organizações. 

Posteriormente iniciamos uma linha de estudos que envolveu também Marilene da Castilho Sá,  também colega de 

departamento, voltada para a análise das organizações a partir da perspectiva psicossociológica francesa. Esta linha 

de trabalho tem sido incluída em alguns cursos da Ensp e tem originado alguns trabalhos. (SÁ, ,1999) (AZEVEDO; 

BRAGA  NETO; SÁ, 2002) (AZEVEDO, 2002)  (SÁ; AZEVEDO, 2002) 



 

 

18 

 

possibilidades da construção de projetos coletivos. Neste contexto, desenvolveu-se o Laboratório 

de Práticas Gerenciais em organizações públicas de saúde, uma experiência piloto,  de grupo, que 

representou um esforço de renovação na formação de gerentes em saúde da ENSP, desenvolvida 

por dois anos (2000-2002), destinada particularmente a ex-alunos  do Curso de Especialização 

em Gestão Hospitalar, que se mantiveram no exercício de funções de direção em hospitais. O 

Laboratório objetivou  refletir sobre a dinâmica organizacional e explorar as vivências dos 

diretores na condução cotidiana dessas organizações, enfocando particularmente as dificuldades 

dos processos de mudança,  as incertezas quanto aos processos e resultados e as dimensões 

afetiva, imaginária e inconsciente das relações entre os indivíduos e as organizações (SÁ; 

AZEVEDO, 2002)
2
  Esse trabalho com os diretores permitiu minha reaproximação ao campo da 

Psicologia, no qual cursei minha graduação, e da clínica, e fez emergir o meu desejo de abrir 

outras possibilidades de prática em pesquisa que favoreçam a articulação da pesquisa com a 

abordagem clínica. 

 O Laboratório evidenciou os limite da governabilidade dos diretores, as vivências de 

descontrole e desamparo, as dificuldades do exercício da autoridade e da liderança. Algumas 

imagens indicavam a enormidade da tarefa de dirigir hospitais, parecendo por vezes, tratar-se de 

algo no limite das forças de cada um. Assim, disse uma diretora “Trabalhar no hospital X é 

matar um dragão por dia” (SÁ;AZEVEDO, 2002 p.514). Em muitos momentos esses diretores 

expressaram sofrimento pela falta de apoio do nível central e também pela falta de 

reconhecimento do trabalho por eles realizado.  Foi particularmente essa experiência que me 

suscitou o desenvolvimento da  atual pesquisa que tem por base as narrativas de diretores de 

hospitais. O Laboratório me despertou o desejo de, através da minha pesquisa, dar a palavra aos 

diretores, dar visibilidade ao trabalho por eles realizado, intermediando, de certo modo, o 

reconhecimento desse lugar e do esforço que empreendem cotidianamente. 

 O trabalho com dirigentes de hospital vem sendo central em minha prática profissional 

desde o final dos anos 80, quando passei a integrar a coordenação do curso de Especialização em 

Gestão Hospitalar da Ensp. Minha dissertação de mestrado (Azevedo, 1993)  também foi um 

estudo com diretores de hospitais públicos, um estudo do perfil e de suas visões sobre a gestão 

hospitalar, adotando, no entanto, referenciais teórico-metodológicos muito distintos, 

exclusivamente do campo da gestão. 

                                                           
2
 Este trabalho foi supervisionado por Jorge Valadares – psicanalista e também professor da Ensp. 
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 O meu trabalho na área de gestão hospitalar pública se deve, em parte, à minha inserção no 

projeto da Saúde Coletiva, à minha identidade com o projeto militante que se conforma  através 

da realização do curso de residência em Saúde Pública em 1984, na Escola Nacional de Saúde 

Pública/ Fiocruz,  representando, em minha vida profissional, a abertura de uma nova 

perspectiva, de um novo campo de práticas, mas ao mesmo tempo uma ruptura com a prática da 

Psicologia e particularmente com a experiência clínica. 

 No entanto,  essa escolha representou, em parte,  a busca de um certo lugar na minha 

“novela familiar”. Meu pai vem de uma família com uma importante história de militância no 

Partido  Comunista. Ele era médico, radiologista e trabalhou toda sua vida no setor público de 

saúde e na universidade,  procurando, a meu ver,  fortalecer o papel das instituições públicas. 

Meu primeiro livro de saúde pública  - A Expropriação da Saúde, de Ivan Illich - na verdade, foi 

uma herança deixada por ele. Minha mãe, também médica, formada em um período em que 

poucas mulheres seguiam uma carreira profissional, também, trabalhou toda sua vida em 

instituições públicas de saúde, sendo seu primeiro trabalho na Fiocruz. Assim, me encaminhar 

para o campo da Saúde Coletiva e buscar uma prática profissional militante representou me 

inserir, adotando a perspectiva de Carreteiro(2001a), na transmissão familiar - dando 

continuidade ao projeto familiar, particularmente ao de meu pai, já  falecido naquele momento. 

 Vivíamos no Brasil, na década de 80, um período de redemocratização do país, contexto 

no qual foi ganhando organicidade o ideário da Saúde Coletiva e da Reforma Sanitária. O curso 

de Residência na Fiocruz -  instituição que simboliza a  própria luta heróica  da Saúde Pública – 

me trouxe grande entusiasmo, significando o meu engajamento no projeto sanitarista   de 

construção de um Sistema de Saúde mais digno e mais igualitário. Após a residência surge, então, 

a oportunidade de me inserir em um projeto da própria Ensp/Fiocruz, no campo da Gestão 

Hospitalar,  iniciando-se então, minha trajetória nesta área.  

Além de me envolver na formação de dirigentes hospitalares e de participar de algumas 

experiências de consultoria a hospitais, entre 1995 e1997 me inseri em uma equipe de direção de 

um hospital público, procurando então, contribuir e participar de um processo de mudança 

concreto  em uma unidade hospitalar. 
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Embora registrem-se avanços quanto à descentralização e constituição do Sistema Único 

de Saúde, 
3
 observa-se no entanto, uma grande distância entre as propostas reformistas e a 

realidade  do sistema e  dos serviços de saúde, como hospitais e centros de saúde. Estes vem 

enfrentando uma crise  de governabilidade, de eficiência e resolutividade que tem impulsionado 

inúmeras iniciativas de reformatação dos seus sistemas de gestão, bem como o desenvolvimento 

de  novos instrumentos gerenciais. 

Na verdade, a ênfase na problemática da gestão,  é recente no Brasil, particularmente na 

esfera da administração pública. A temática da  gestão foi paulatinamente entrando em cena  na 

área de saúde, tanto como decorrência das tentativas de implementação  de modelo de 

administração pública gerencial, no contexto  de reforma do Estado, como também por seu 

reconhecimento pelo Movimento Sanitário como fator estratégico na construção do SUS, dando 

origem então a experiências que buscam, por um lado,  absorver ferramentas gerenciais - ênfase 

em informações, definição de metas, apuração de custos  e, por outro,  maior democratização dos 

processos decisórios e  visibilidade dos projetos institucionais. 

 Um grupo de pesquisadores ligados ao Departamento de Medicina Preventiva e Social da 

Universidade de Campinas - Gastão Wagner de Souza Campos, Luiz Carlos Cecílio, Emerson 

Mehry vem sendo protagonistas  da busca de formas de gestão mais democráticas no interior das 

instituições públicas de saúde voltadas para o bem-estar público. A gestão passa a ser vista como 

forma de descentralização e divisão de poder, a privilegiar equipes e coletivos de trabalho. 

(CECÍLIO, 1994).  Esses autores foram a fonte de novas abordagens à gestão em saúde,  

particularmente inspiradoras de diversas experiências de mudança “inventadas”  nos hospitais. 

A implementação de mudanças vem se apresentando na agenda dos dirigentes das 

organizações públicas de saúde tanto como fruto  das preocupações com os princípios do SUS 

como também com a modernização da gestão,   incluindo aspectos relativos à organização da 

assistência, como sua humanização e também a busca de maiores níveis de desempenho  e 

responsabilidade institucional  para com os  resultados alcançados. Os dirigentes vem apontando 

o desafio de gerar compromisso, participação e “adesão” dos funcionários  a um  determinado 

projeto institucional. No entanto, apesar dos inúmeros esforços, a crise dos serviços de saúde e 

                                                           
3
 Sobre as propostas de reformulação dos modelos assistenciais se destacam a persperctiva  de organização de  

Distrititos Sanitários   (entre outros livros podemos citar Mendes, E.V “.Uma agenda para a Saúde.” São Paulo, 

Hucitec/Abrasco, 1996) e a proposta de um modelo técno-assistencial de saúde ëm defesa da vida” (destaca-se nesta 

perspectiva, Campos,G.W.S. Reforma da Reforma: Repensando a saúde. São Paulo , Hucitec,1997). 
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dos hospitais em particular, prossegue. Embora tenha diagnóstico de longa data (AQUINO, 

1987), vem tornando-se crônica sem gerar qualquer reação da sociedade:  

 

“A cronicidade da crise vem provocando , ao contrário do que se poderia 

esperar, uma monumental indiferença da sociedade. Hospitais públicos, 

programas sanitários respeitabilíssimos, se derretem frente aos olhos de 

um país adormecido...” (CAMPOS, 1994 p.33)   

 

Além disso, no âmbito das organizações de saúde nos deparamos com um contexto de 

resistência, descrédito e apatia por parte dos funcionários: 

 

“A maioria dos funcionários públicos tem oscilado entre a apatia 

burocrática e espasmos de corporativismo, raramente incluindo no rol de 

suas reinvidicações qualquer defesa da Saúde Pública. Em particular, a 

postura dos médicos tornou-se paradigmática da grosseria, indiferença e 

insensibilidade de uma categoria frente ao sofrimento humano”  

(CAMPOS, 1994 p.42) . 

 

Assim, a crise dos serviços de saúde nos faz deparar com a complexidade dos processos 

de mudança e nos leva a procurar compreendê-los como processos sociais e organizacionais 

pouco controláveis, para os quais a racionalidade político-estratégica encontra limites,  impondo 

a todos nós uma atitude mais modesta e ao mesmo tempo de abertura a outras perspectivas. 

No campo da Saúde Coletiva a inspiração teórico-metodológica dominante tem sido de 

base marxista, tendo predominado portanto análises estruturalistas. Acompanhando o movimento 

das ciências sociais caracterizada por  um certo “retorno do ator”,  surgem  algumas abordagens, 

particularmente de cunho fenomenológico que reconhecem o papel da subjetividade na 

construção da cooperação e na construção dos processos coletivos. (SÁ,2004) 

Em torno das dificuldades de implementação de processos de mudança nas organizações 

públicas de saúde, e particularmente nos hospitais, progressivamente temos procurado novas 

“lentes”  que possam nos auxiliar a compreender outras dimensões dos processos de mudança, 

particularmente os aspectos micro-sociais e o papel dos sujeitos. Esse tem sido o sentido da 

pesquisa do grupo ao qual me vinculo na Ensp - linha de pesquisa sobre as relações entre o 

indivíduo e a organização, apoiada particularmente na perspectiva da Psicossociologia francesa, 

que inclui entre as suas preocupações a análise das organizações. 
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  No campo da Saúde Coletiva, encontra-se também com as mesmas preocupações, o grupo 

de Campinas que vem desenvolvendo uma abordagem à gestão, apoiada em parte, na perspectiva 

da análise institucional,  apontando também como central a questão do sujeito e da autonomia e 

suas repercussões na gestão. (CAMPOS 2000; 2003) (CECÍLIO,1999) 

O fenômeno organizacional passa a ser por nós tratado a partir da dimensão imaginária, 

intersubjetiva e grupal, como compreendido pela psicossociologia francesa, particularmente 

através da leitura de Eugène Enriquez  (AZEVEDO; BRAGA NETO; SÁ, 2002). A organização 

é considerada  nesta visão, uma realidade viva , onde os sujeitos vivem seus desejos de afiliação, 

onde se instaura não somente o jogo do poder, mas também o do desejo (ENRIQUEZ, 1997a) 

apresentando-se como cenário para paixões presididas pelo amor e  também pela violência. É 

central nesta perspectiva a teoria psicanalítica  de Freud, incorporando também elementos da 

filosofia e sociologia contemporânea, com destaque para o pensamento de Cornelius Castoriadis. 

A Psicossociologia se interessa pelo indivíduo em situação, recusando separar o indivíduo 

e o coletivo, o afetivo e o institucional, os processos inconscientes e os processos sociais. Procura 

em sua análise, articulações entre os condicionantes sociais e psíquicos. Compreender a 

organização é, para essa abordagem, reconhecer que nela se articulam simultaneamente projetos 

conscientes, racionais, mas também fantasias, desejos que são operantes e afetam  a vida psíquica 

dos indivíduos e grupos, conformando a outra cena:  a do imaginário e do inconsciente. Os 

indivíduos se ligam portanto à organização por vínculos afetivos, imaginários e inconscientes.   

Compreendida como uma  microsociedade por execelência, a organização, nesta 

perspectiva, encontra-se atravessada pelos mesmos problemas que caracterizam o vínculo social:  

ambivalência, contradição, desconhecimentos, ilusões e ainda pela violência, ataque aos vínculos, 

o que impõe uma visão mais modesta quanto às possibilidades de regulação e 

governabilidade.(ENRIQUEZ, 1997a,b; 2001) 

Nesta perspectiva proponho tratar  a gestão e o trabalho gerencial, em analogia à leitura 

de Merhy (2002) sobre a natureza do trabalho em saúde - como “trabalho vivo em ato” , como 

trabalho com o outro, um trabalho que se realiza entre sujeitos, emergindo portanto no contexto 

intersubjetivo. Partindo desta compreensão, os processos de mudança apoiam-se nas 

possibilidades de fala e da escuta, no favorecimento da maior circulação da palavra e da 

autonomia dos sujeitos e da possibilidade de construção de outros imaginários na organização 

que possam abrir brechas no imaginário dominante. Os dirigentes ocupam supostamente uma 
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função estruturante, de intermediação, também de apoio e sustentação nas organizações. 

Potencialmente,  os dirigentes  seriam capazes de articular o laço psíquico e social entre os 

membros do grupo (KAËS,1989). 

Interrogamos, no entanto, sobre a função possível de ser exercida pelo diretor de um 

hospital público, considerando o contexto da sociedade brasileira, das políticas públicas e 

particularmente de crise que vivem as organizações públicas de saúde. A meu ver, é dominante 

nos serviços públicos de saúde um imaginário que envolve a descrença, a desilusão e a inércia.  

 

Nessa investigação procuro  explorar algumas perguntas: 

 

Quem são os diretores dos hospitais públicos? Que processos os levaram a este lugar?  

O que os prende neste lugar? Que vínculos estabelecem nos hospitais públicos? 

 

É possível engendrar equipes e favorecer a construção de um outro imaginário 

organizacional  como base para transformações possíveis ? 

 

Qual o papel desses dirigentes na concepção/construção da gestão pública? Que tipo de 

mudança é possível engendrar? 

 

Fatores mais gerais, relacionados às condições contemporâneas e  pós-modernas tais 

como déficit de ideais, o recrudescimento do domínio privado em detrimento do público, o 

individualismo, o narcisismo, a intolerância, o imediatismo trazem restrições às possibilidades de 

construção de processos coletivos e de mudança que estejam voltados para a construção de 

organizações públicas mais responsáveis e efetivas.  

No âmbito da sociedade brasileira, segundo Costa (2001), o conformismo domina, as 

elites voltam-se exclusivamente para seus projetos privados, negando a violência de todo tipo que 

vem marcando a realidade brasileira.  Quanto ao mundo do trabalho, encontra-se atravessado pela 

precarização,  desemprego, competição, e perda de proteção. Os serviços públicos,  por sua vez, 

tem sido alvo de desinvestimento, sucateamento e desvalorização de seus trabalhadores. Parte de 

sua força de trabalho já é terceirizada. E quanto aos funcionários públicos, os baixos salários têm 

favorecido a inércia, a apatia e o corporativismo. 
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Neste contexto, procurar analisar as possibilidades de construção de processos mais 

coletivos e de mudança é acreditar no potencial das experiências locais, como possibilidade de 

resistência. As “mini-racionalidades” que permeiam  o âmbito  local poderiam  permitir a  

construção de uma pós-modernidade de resistência: 

 

A tarefa é agora  de... reconstruir um arquipélago de racionalidades 

locais, nem mínimas, nem máximas, mas tão-só .adequadas às 

necessidades locais, quer existentes quer potenciais, e na medida em que 

elas forem democraticamente formuladas pelas comunidades 

interpretativas.” (SANTOS, 2001 p.110)  

 

 

Entendo que a  autonomia será sempre uma possibilidade do sujeito, sempre capaz de se 

exercer como criador da história e da sociedade. Frente ao imaginário social instituído, haverá 

sempre, segundo as idéias de Castoriadis (2004) a possibilidade de emergir a potência da criação 

e assim,  um imaginário social instituinte e o desafio de desenvolvimento do imaginário motor 

(ENRIQUEZ,1997b).  

Essas questões atravessarão o universo teórico do trabalho, como também a análise das 

narrativas dos diretores de hospitais . Esses são os pressupostos e as lentes a partir das quais 

procuro examinar o trabalho gerencial nos hospitais públicos  do Rio de Janeiro.  

Do ponto de vista metodológico, a abordagem qualificada como narrativas de vida 

orientou a investigação da prática gerencial dos diretores de hospital. Este estudo voltou-se para 

narrativas da vida profissional dos diretores de hospitais  pautando-se tanto pela perspectiva da 

Etnossociologia de Bertaux (1997), buscando compreender a gestão hospitalar pública no Rio de 

Janeiro como um mundo social e as narrativas como práticas em situação, como também, pela 

abordagem psicossociológica, e assim, procurando tratar os processos inconscientes e 

imaginários que atravessam o relato dos entrevistados, tratando-o não apenas como um discurso 

singular mas também como expressão da cena organizacional e institucional. 

O universo da investigação foi delimitado a diretores de hospitais gerais com emergência 

vinculados à rede pública de assistência nas diferentes esferas de governo – federal, estadual 

(Secretaria Estadual de Saúde- SES) e municipal (Secretaria Municipal de Saúde –SMS). 

A importância dos hospitais gerais com emergência no sistema de saúde é indubitável, 

particularmente pelo fato de funcionarem “portas abertas vinte quatro horas por dia”  
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representando, assim, importante forma de acesso ao atendimento público em saúde, prestando 

assistência aos casos de urgência, mas também a muitos que deveriam ser absorvidos por outros 

níveis do sistema de saúde. 

A delimitação do estudo em hospitais com emergência permite tratar de experiências 

gerenciais em hospitais com perfis e dinâmicas de funcionamento que impõem o mesmo tipo de 

demanda gerencial: administrar uma atividade que se realiza ininterruptamente envolvendo uma 

assistência, na porta de entrada, que deve ser realizada de forma imediata.  

A seleção dos entrevistados seguiu não apenas critérios relativos ao perfil dos hospitais e 

sua vinculação institucional, como também outros relativos à experiência gerencial anterior do 

diretor. Foram selecionados prioritariamente diretores com ao menos uma experiência anterior 

como diretor de hospital público. Em um universo de 12 hospitais, entrevistamos 8 diretores de 

hospitais: 

 

-SMS -   2 hospitais originalmente de sua rede de hospitais gerais de emergência  

2 hospitais municipalizados- historicamente vinculados ao INAMPS e       

posteriormente ao Ministério da Saúde  

 

-SES -  3 hospitais de Emergência da SES 

 

MS – A única unidade hospitalar com emergência do Rio de Janeiro. 

 

 

Definimos como objetivos da pesquisa: 

 

1- Conhecer/compreender o percurso profissional de diretores hospitalares, suas trajetórias 

individuais e sociais e os processos que os levaram à função diretiva.  

 

2- Caracterizar a prática gerencial de dirigentes de hospitais públicos, buscando : 

• Identificar o âmbito de suas ações e os focos de atenção; 

• Compreender as visões sobre o trabalho gerencial; 

•  Considerar tais práticas  no contexto das políticas públicas e de saúde 
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3- Possibilitar a reconstrução das práticas gerenciais permitindo acesso aos sentidos que 

atravessam essa experiência, as interpretações dos indivíduos sobre seu  exercício 

profissional. 

 

4- Analisar as práticas gerenciais dos diretores de hospitais dos diversos níveis institucionais – 

SMS,SES,MS,  quanto à possibilidade de desencadearem processos de mudança nos  

respectivos hospitais. 

 

Por fim, cabe apresentar a organização da tese e seus capítulos. No capítulo 1 – A Sociedade 

Contemporânea e a Gestão Hospitalar Pública no Brasil -  examino o contexto atual e as 

principais questões oriundas da dinâmica das sociedades contemporâneas e suas possíveis 

implicações para a gestão hospitalar pública e para as possibilidades de construção de projetos 

coletivos, entre as quais se destacam, os déficits  de referências e ideais, as transformações na 

relação entre as esferas pública e privada, como também a supervalorização das organizações e 

da gestão pela sociedade.   

Posteriormente procuro trabalhar o contexto no qual a questão gerencial  ganha visibilidade  

no setor público – o processo da reforma de Estado no Brasil. Por fim, procuro tratar os caminhos 

do Sistema Único de Saúde e o investimento em novas formas de gestão, voltadas 

particularmente para os princípios da gestão democrática, identificando as abordagens teórico-

metodológicas que têm alimentado as experiências inovadoras em hospitais públicos no Brasil. 

O capítulo 2 – Os Processos Intersubjetivos nas Organizações - aborda o fenômeno 

organizacional particularmente através da leitura da psicossociologia francesa, em especial 

através da visão de Eugène Enriquez,  enfatizando a  dimensão imaginária, intersubjetiva e grupal 

das organizações. Também ganha destaque a contribuição de Cornelius Castoriadis quanto à 

função imaginária na sociedade.  A perspectiva psicanalítica norteará a compreensão das 

organizações e, particularmente quanto ao funcionamento dos grupos e o exercício da  liderança, 

ganham destaque a leitura de W. Bion e René Kaës.   A problemática da mudança terá um 

destaque especial tendo em vista sua relevância neste trabalho.  

No capítulo 3 – A Gestão de Hospitais Públicos através de seus Diretores: os 

Caminhos da Investigação - são abordados os caminhos metodológicos do estudo e assim os 
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pressupostos e as características da abordagem metodológica de narrativas de vida que 

orientaram a investigação sobre a prática gerencial dos diretores de hospitais. Em um segundo 

momento do capítulo serão tratadas as características da rede de hospitais do Rio de Janeiro, bem 

como os critérios para definição do recorte do estudo, seu foco nos hospitais de emergência, 

como também os critérios de constituição do grupo de entrevistados. Procuro também explicitar 

os procedimentos de pesquisa empregados. O olhar psicossociológico e psicanalítico apoiará 

também a compreensão dos conteúdos  emergentes na situação de entrevista.  

O capítulo 4 – Trajetórias e Identidade Profissional – está voltado então para uma 

primeira parte dos resultados da pesquisa empírica,  tratando dos percursos profissionais vividos 

pelos entrevistados, os caminhos de suas práticas profissionais e, particularmente, os processos 

que os levaram à direção de hospitais públicos. Também são retratadas as experiências gerenciais 

anteriores vividas por esses diretores, descortinando o mundo social da gestão hospitalar pública. 

São ainda exploradas  algumas questões relativas à construção da identidade profissional 

oriundas do deslocamento  da prática médica  no sentido da prática gerencial. 

No capítulo 5 – Analisando o Trabalho Gerencial –  trato a prática gerencial dos 

diretores a partir da experiência atual. Inicialmente serão enfocados os desafios e crises 

enfrentados no exercício da direção, sendo realçado o contexto  político institucional e gerencial 

em que se inserem os hospitais em que os entrevistados exercem a direção. Assim, características 

da gestão municipal (SMS) estadual (SES) e federal (MS) serão inicialmente destacadas.  

Diante do universo de problemas enfrentados, procuro em seguida mostrar como se 

movem os diretores. Assim,  busco identificar  estratégias de trabalho dos diretores,  focos de 

atenção da ação gerencial, analisados a partir da importância atribuída à problemática interna ao 

hospital e sua gestão e, por outro lado, ao contexto interinstitucional e às articulações externas. 

Em seguida, abordo particularmente o sistema de direção - as bases organizativas,  políticas e os 

dispositivos coletivos desenvolvidos no processo gerencial.  

A compreensão da organização como construção imaginária, como espaço para o jogo do 

poder e do desejo, permeará toda a análise. São particularmente ressaltadas as dimensões 

interativa e  intersubjetiva do trabalho gerencial,  considerando-se os conflitos internos, o 

imaginário sobre a autoridade do diretor, como também,  a expressão da violência nos hospitais 

públicos e ainda o contexto de precariedade associados aos caminhos de sofrimento psíquico 

vivido pelos entrevistados 
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O capítulo 6 –As Modalidades de Prática Gerencial: Construindo a Mudança ou 

Vivendo Sob o Domínio da Urgência?  - corresponde à tentativa de construir modelos de análise 

do trabalho gerencial. Os depoimentos, considerados a partir da abordagem teórica adotada 

sugerem haver três modalidades ou tipos de prática gerencial. Uma primeira em que se vislumbra 

o desenvolvimento de um processo de mudança organizacional, ganhando destaque na análise os 

elementos imaginários, os processos coletivos e a construção de uma visão de futuro do hospital; 

um segundo tipo em que alguns projetos específicos ganham destaque e são objeto de 

investimento dos diretores; Por fim, estão aquelas experiências centradas exclusivamente no 

plano operacional, dominadas pela lógica da urgência, sem possibilidades de pensar a 

organização nem construir qualquer imagem para seu futuro. 

A aguda crise da assistência hospitalar vivida no âmbito da SMS expressa nos 

depoimentos dos diretores entrevistados,  ganhando contornos particularmente dramáticos em 

dois casos, foi se expandindo  nos hospitais públicos do município do Rio de Janeiro,  se 

generalizando, abrangendo toda a rede de hospitais da prefeitura (SMS), representando uma 

situação de “guerra” e de crise na saúde, nunca antes vivida. O último ítem deste capítulo 

descreve e procura compreender, a partir do referencial psicanalítico, os efeitos da situação de 

colapso e total domínio do modelo da urgência que vem associado, neste caso, à violência, 

ameaças e muito sofrimento.  

 

. 
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1- A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E A GESTÃO HOSPITALAR PÚBLICA NO 

BRASIL 

 

 

 

“Somos feitos de todo papel que lemos...” 

 (Escritor José Saramago em entrevista sobre 

 o bibliográfo brasileiro José Mindlin) 

 

Neste capítulo procuro refletir sobre o contexto, tanto em um sentido mais amplo, no 

plano societário, como no sentido mais específico, no âmbito da organização do Sistema Único 

de Saúde e das políticas de saúde, em que se insere a problemática da gestão hospitalar pública 

no Brasil. Assim, inicialmente procuro examinar as principais questões advindas da dinâmica das 

sociedades contemporâneas e suas possíveis implicações para a gestão hospitalar pública, entre as 

quais se destacam, os déficits de referências e ideais, as repercussões para constituição das 

subjetividades, as transformações na relação entre as esferas pública e privada, como também a 

supervalorização das organizações e da gestão pela sociedade.  Posteriormente procuro trabalhar 

o contexto no qual a questão gerencial  ganha visibilidade no setor público – o processo da 

reforma de Estado no Brasil e o novo modelo de administração pública gerencial. Por fim, 

procuro tratar os caminhos do Sistema Único de Saúde, e o investimento em novas formas de 

gestão voltadas particularmente para os princípios da gestão democrática. Por este percurso 

procuro identificar as abordagens teórico-metodológicas que têm alimentado as experiências 

inovadoras em hospitais públicos no Brasil. 

 

1.1. A dinâmica da Sociedade Contemporânea 

 

A sociedade ocidental contemporânea é marcada, na leitura de diversos autores (Bauman, 

Birman, Enriquez, Ehremberg, Santos), por um déficit de ideais e referências, pelo abandono do 

discurso de emancipação, pela desregulamentação, pelo recrudescimento do domínio privado em 

detrimento do público, pelo individualismo, pelo enfraquecimento do laço social, entre outras 

características,  conformando, quando pensamos nas organizações públicas de saúde, um 

contexto, a princípio, desfavorável à cooperação, às construções coletivas, à solidariedade, à 
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maior responsabilidade social. Examinemos então, de forma mais detalhada, o que vem a ser o 

chamado momento pós-moderno,  para compreendermos suas possíveis implicações no âmbito 

das organizações públicas de saúde, particularmente sobre a governabilidade e os modos de 

gestão.   

Boaventura de Souza Santos é uma das referências para compreender a situação social 

contemporânea. Para este autor (2001), vivemos uma transição, que por si só impõe uma certa 

cegueira, dificultando até mesmo de nomeá-la. Segundo Santos(2001) a modernidade cumpriu 

algumas de suas promessas, algumas até mesmo em excesso, por outro lado, mostrou-se  incapaz 

de cumprir outras, estabelecendo-se uma situação que o autor caracterizou como de excesso,  e de 

déficit, ao mesmo tempo.  

 

Tanto o excesso no cumprimento de algumas promessas como o défice no 

cumprimento de outras são responsáveis pela situação presente, que se 

apresenta superficialmente como de vazio ou de crise,  mas que é , a nível 

mais profundo, uma situação de transição. Como todas as transições são 

simultâneamente semicegas e semi-invisíveis, não é possível nomear 

adequadamente a presente situação. Por esta razão lhe tem sido dado o 

nome inadequado de pós-modernidade. Mas, a falta de melhor, é um 

nome autêntico na sua inadequação.(SANTOS,2001 p.77) 

 

 

Analisando a modernidade, Santos(2001) define um certo trajeto histórico e uma 

periodização. Em sua compreensão estaríamos vivendo o terceiro período da modernidade, que se 

inicia nos finais da década de 70 ou um pouco mais tarde em alguns países, designado como o 

período do capitalismo financeiro ou  do capitalismo desorganizado. Caracteriza esse período 

através de dois eixos fundamentais: o da regulação e o da  emancipação. 

No campo da regulação, as mudanças teriam sido muito profundas, considerando-se o 

curto espaço de tempo em que ocorreram. O mercado adquiriu um vigor sem precedentes, 

expandindo-se para além da esfera econômica, “colonizando” o Estado e a  comunidade, 

atravessados então, pela crença neoliberal. A nível econômico há uma crescimento explosivo do 

mercado mundial orientado pelas empresas multinacionais limitando a capacidade de regulação 

nacional da economia.  Houve uma crescente diferenciação dos produtos de consumo  e  estímulo 

ao aumento de escolhas, ao lado de um crescimento desmesurado do setor de serviços. Do ponto 

de vista político, o Estado nacional perde em parte sua capacidade e também sua vontade política 



 

 

31 

 

para continuar a regular a produção e a reprodução social.  Neste contexto, ganham peso as 

privatizações, há uma retração das políticas sociais expandindo-se, particularmente nos países 

centrais, a crise do Estado-providência. A internacionalização da economia se instaura e 

enfraquece o Estado que tem por tendência  tornar-se “mínimo” e, portanto, pouco sensível aos 

problemas e sofrimentos dos indivíduos. Todos esses aspectos apontam, segundo Santos (2001), 

para a constituição de um contexto de desregulação global da vida econômica, social e política, 

caracterizando uma situação de intensa volatilidade e, ao mesmo tempo, de impotência:  

 

Tudo parece negociável e transformável ao nível da empresa ou da 

família, do partido ou do sindicato, mas ao mesmo tempo nada de novo 

parece possível ao nível da sociedade no seu todo ou da nossa vida 

pessoal enquanto membros da sociedade.” (SANTOS, 2001 p.89) 

 

 

Zygmunt Bauman(1998) é também um autor fundamental na análise da condição pós-

moderna. Suas idéias reforçam as de Santos sobre a fluidez contemporânea, apontando então para 

a constituição de uma situação que chamou de mal-estar da pós-modernidade. Para este autor a 

absoluta falta de estabilidade e descontinuidade constituem um contexto de “incerteza radical” da 

vida pós-moderna:  

 

A imagem do mundo diariamente gerada pelas preocupaçôes da vida 

atual é destituída da genuína ou suposta solidez e continuidade que 

costumavam ser a marca registrada das ‘estruturas’ modernas. O 

sentimento dominante agora, é a sensação de um novo tipo de incerteza, 

não limitada à própria sorte e aos dons de uma pessoa, mas igualmente a 

respeito da futura configuração do mundo, a maneira correta de viver 

nele e os critérios pelos quais julgar os acertos e erros da maneira de 

viver. O que também é novo em torno da interpretação pós-moderna da 

incerteza(...) é que ela já não é vista como um mero inconveniente 

temporário, que com o esforço devido possa ser ou abrandado ou 

inteiramente transposto. O mundo pós-moderno esta-se preparando para 

a vida sob uma condição de incerteza que é permanente e irredutível. 

(BAUMAN,1998 p.32) 

 

Os autores nos alertam ainda que, paralelamente ao aumento das possibilidades de 

escolhas, se assiste paradoxalmente à diminuição da capacidade de escolher. Assim, o  fim dos 

“monopólios” de interpretação (da família, do Estado, da Igreja)  não é seguido por uma maior 
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capacidade de interpretação, mas sim, nas palavras de Santos(2001) “por uma renúncia à 

interpretação”, conformando uma situação de excesso e déficit ao mesmo tempo. No mesmo 

sentido, Enriquez e Carreteiro indicam uma tendência à massificação e ao conformismo, de modo 

que os indivíduos, embora acreditem-se livre, encontram-se cada vez mais incapazes de um 

pensamento individual  e responsável. (ENRIQUEZ; CARRETEIRO, 2003) . 

Analisando  a condição contemporânea  pelo eixo da emancipação, Santos(2001) ressalta 

que com a crise da idéia de revolução social e o domínio do neoliberalismo, os princípios 

emancipatórios parecem se esgotar ou mostram-se domesticados. Para este autor, à medida que 

houve uma identificação da trajetória da modernidade com a do capitalismo, houve uma 

fragilização do eixo emancipatório, claro que num processo histórico não linear e contraditório.  

Tal diagnóstico se aproxima do realizado por Enriquez. Para este autor, encontramos, 

como quadro mais geral nas sociedades contemporâneas, a perda progressiva de referências 

ideológicas, o fim  da referência a toda transcendência, e por outro lado, a constituição de  novos 

sagrados, especialmente o dinheiro, como medida para todas as coisas, e o desenvolvimento da 

ciência, da técnica e tecnologia, representando a possibilidade de um progresso indefinido, 

ilimitado do homem. (ENRIQUEZ,1994a; 1997c).  

Vivemos, segundo Nicole Aubert (2003)uma mutação radical em nossa relação com o 

tempo, impondo-se novas exigências, especialmente a cultura do imediato, levando-nos à 

trabalhar na urgência permanente para ganhar eficácia. O presente gera  grande fascinação, 

saindo de foco a temática da memória e do passado. Assim, emergem novas formas de expressão 

de nossa relação com o tempo que são a urgência, a  instantaneidade e a velocidade. Essas  

noções foram geradas na internacionalização econômica e financeira  a partir da década de 1980. 

Neste sentido, expressa  Aubert : “Todas as análises econômicas e sociais atuais referem-se à 

contração do tempo, à aceleração do tempo, à compressão do tempo, induzidas pela 

globalização e pelo funcionamento em “tempo real” da economia” (Aubert, 2003p22-23)
1
 

Assim, registra-se que o século XX, em mais um dos seus efeitos surpreendentes, 

transformou o tempo em falta de tempo.  A urgência torna-se a base para um novo modo de 

domínio da vida coletiva, em que o tempo se associa à dinheiro, à rentabilidade. Sob a 

compressão do tempo se traduz a necessidade de fazer mais coisas em menos tempo, com menos 

                                                 
1
  Tradução livre . “Toutes les analyses économiques et sociales actuelles font em effet dorénavant état de la 

contraction du temps, de l’acceélération du temps, de la compression du temps, induites par  la mondialisation et le 

functionnement ‘em temps réels’ de l’économie” (AUBERT, 2003 p.22-23) 
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pessoas - que devem ser cada vez mais polivalentes. O domínio da urgência implica, por outro 

lado, a invasão do  quantitativo, utilizado como parâmetro para avaliar os ganhos de 

produtividade. 

  A sociedade contemporânea, funcionando sob o registro da reatividade,  mostra 

dificuldades para fazer face ao futuro (AUBERT, 2003). Para Fernandes(2003) encontra-se,  

entre as conseqüências das soluções de curto prazo, a  desconsideração de uma dimensão ou 

temporalidade intergeracional, fundamental para o enfrentamento e operacionalização de 

problemas sociais. 

  Soma-se ainda que indivíduo prisioneiro do tempo real, mostra-se incapaz de diferenciar 

aquilo que é urgente, do que é de fato importante, e assim, não discrimina o acessório do 

essencial.  

 Outra dimensão importante da maneira de vivenciar o tempo é relativa à produção de 

sentido. O homem prisioneiro da urgência vive como se a resolução de problemas pudesse, por si 

só,  dar significado à sua ação, assumindo, assim, a  ação um papel defensivo: “ estas ‘culturas 

da urgência’ se caracterizam por uma supervalorização da ação, concebida como antídoto 

contra a incerteza.” (AUBERT, 2003 p.102) 
2
 

 A sociedade pós-moderna, a qual nós pertencemos, como vimos acima,  é 

particularmente caracterizada pelo déficit de ideais, pelo individualismo, pelo conformismo, pela 

incerteza, desregulação e pelo culto à urgência, trazendo implicações para pensarmos a gestão das 

organizações públicas. Mostra-se  adversa à construção de projetos partilhados e coletivos. Sob o 

domínio da fragmentação e de déficit de ideais emancipatórios, parecem limitadas as 

possibilidades  de construção de processos de mudança que fortaleçam a dimensão pública e 

social dos hospitais públicos.   

 

 

 

 

 

                                                 
2
 tradução livre .  “...ces ‘cultures de l’urgence’ se caractérisent par une survalorisation de l’action, conçue 

comme antidote à l’incertitude” (AUBERT, 2003 p.102) 
2
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1.1.1. Pós- modernidade e Subjetividade 

                            

O fortalecimento nas últimas décadas do princípio de mercado e  do ideário liberal   tem 

orientado a uma revalorização da subjetividade em detrimento da cidadania, conduzindo ao 

narcisismo, a um certo autismo e a um novo idealismo, representado pelo culto aos objetos: 

 

 A aspiração de autonomia, criatividade e reflexividade é transmutada 

em privatismo, dessocialização e narcisismo, os quais acoplados à 

vertigem produtivista, servem para integrar, como nunca, os indivíduos 

na compulsão consumista. Tal integração longe de significar uma 

cedência materialista, é vivida como expressão de um novo idealismo, um 

idealismo objectístico. A natureza do consumo metamorfoseia-se. ...a 

retração da produção em massa e a sua gradual substituição pela 

clientelização e personalização dos objetos transforma estes em 

características da personalidade de quem os usa, nesta medida, os 

objetos transitam da esfera do ter para a esfera do ser (SANTOS, 2001 

p. 255-256) 

 

Esse capitalismo desorganizado impregna  a esfera cultural e subjetiva em uma escala 

antes impensável (PELBART, 2003). A liberdade individual  torna-se o valor máximo, presidida 

pelo princípio do prazer. Enquanto na modernidade o sujeito abre mão do gozo em prol da 

segurança, na pós-modernidade essa relação se inverte: ele abre mão da segurança em prol do 

gozo.  É a hora da desregulamentação (BAUMAN, 1998). 

Entre as formas de subjetivação da atualidade observa-se a negação do sofrimento e uma 

busca irrefreável de felicidade. O sujeito nega tanto a sua dor quanto a do outro, na interação com 

seu o sofrimento. Estaríamos face ao que Cristopher Lasch (1983) denominou “cultura do 

narcisismo” na qual a subjetividade se concebe de forma autocentrada, sem atentar para a 

existência do outro, associando-se  individualismo e consumo na busca imperiosa do prazer.  A 

cultura do hedonismo, mediada pelo consumo, produz então, a ilusão de felicidade (FORTES, 

2004). Os indivíduos encontram-se voltados para si e em profunda solidão. Enriquez (1994 b) 

aponta que o processo de individualização na verdade, favorece a massificação, representando 

assim um domínio da heteronomia em detrimento da suposta autonomia.  
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  Neste contexto há um privilégio da superfície, do simulacro. O autocentramento do sujeito 

se conjuga com o valor da exterioridade.   Observa-se o culto ao corpo, que passa a ser uma 

referência e objeto de investimento privilegiado (CARRETEIRO, 2003a). Constitui-se então o 

que Debord (1997)chamou da ‘sociedade do espetáculo” assumindo a subjetividade uma 

“configuração estetizante”.  

 

...o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens 

tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento 

hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver... Mas o espetáculo 

não pode ser identificado pelo simples olhar,[...] Ele escapa à atividade 

humana, à reconsideração e à correção de sua obra. É o contrário do 

diálogo” (DEBORD,1997 p.18)  

 

Assim, como apontam os autores, no contexto do narcisismo e da aparência, o desejo 

encontra-se fora da referência alteritária, minimizando a relação de responsabilidade para com o 

outro.  Desse modo, o indivíduo contemporâneo  procura  mostrar-se capaz de controlar as coisas 

e os outros, buscando evidenciar sua virilidade, sua força,  tornando-se, no entanto, incapaz de 

estabelecer relações sociais marcadas pela reciprocidade. (ENRIQUEZ; CARRETEIRO, 2003).   

Para Birman, 

 

 Os destinos do desejo assumem, pois, uma direção exibicionista e 

autocentrada, na qual o horizonte intersubjetivo se encontra esvaziado e 

desinvestido das trocas inter-humanas (...) Na ausência de projetos 

sociais compartilhados, resta apenas  para as subjetividades os pequenos 

pactos em torno da possibilidade de extração do gozo do outro 

[...](BIRMAN,1999 p.24) 

 

Assim, a total prioridade ao mercado impõe uma “cegueira moral” (SANTOS, 2001) e 

leva ao despedaçamento das redes societárias, a negação de todas as razões não econômicas e a 

incapacidade de gerar laços sociais duradouros, caracterizando-se as relações interpessoais por 

encontros sucessivos e efêmeros. Há um distanciamento de um projeto de comunidade – 

defensora do direito universal à vida digna,   e  a  promoção do mercado como valor máximo. 

(BAUMAN,1998) 
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A auto- exaltação da individualidade no mundo espetacular gera uma perda da capacidade 

de solidariedade, que encontra-se em ‘baixa’ na atualidade. A solidariedade implica o 

reconhecimento do outro, em sua alteridade, na sua diferença e singularidade. Na cultura do 

narcismo há uma impossibilidade de descentramento do sujeito,  levando a encarar o outro apenas  

como objeto para seu usufruto, instrumento para engrandecimento de sua auto-imagem 

(BIRMAN,1999). 

A redução do outro seria a contra-partida do excesso de investimento nas “coisas”  Em 

sua análise do contexto social atual Santos(2001) afirma que a ciência moderna representou um 

grande projeto de “nos pormos à vontade com as coisas”. No entanto, ao longo dos séculos “as 

coisas  evoluíram tanto que não demos conta que, ao mesmo tempo que as domesticamos e nos 

pusemos à vontade com elas, perdemos o à-vontade com as pessoas” (SANTOS, 2001 p.109).  

Neste mundo caracterizado pela mobilidade geográfica, profissional, sexual, afetiva e 

ideológica, há um desenraizamento do  indivíduo, há uma perda de apoio das identificações na 

história, na tradição, na genealogia familiar, determinando uma fragilização das bases 

identitárias. Há na verdade,  uma certa “bricolage” que se baseia em referências múltiplas e 

mutantes, juntando elementos heterogêneos para constituir uma imagem que gere segurança 

(PALMADE,2001) (AUBERT;GAULEJAC,1993). Bauman é enfático: 

 

Em vez de construir uma identidade, gradual e pacientemente, como se 

constrói uma casa – mediante a adição de tetos, soalhos, aposentos e 

corredores-, uma série de ‘novos começos’, que se experimentam com 

formas instantaneamente agrupadas mas facilmente demolidas, pintadas 

umas sobre as outras...Essa é a identidade que se ajusta ao mundo em 

que a arte de esquecer é um bem não menos, se não mais, importante do 

que  a arte de memorizar, em que esquecer , mais do que aprender, é a 

condição de contínua adaptação...(BAUMAN,1998 p.36) 

 

 

 Birman (2003), buscando desenvolver uma cartografia do mal-estar contemporâneo 

utiliza as categorias do corpo, da ação e do sentimento como constitutivas das descrições da 

subjetividade contemporânea. O risco iminente e a permanente tensão levam a intensa vivência 

da fragilidade da existência, expressando-se no registro corporal. As somatizações, a síndrome do 

pânico e da fadiga crônica são as descrições psicopatógicas da atualidade que evidenciam que o 

corpo não se constitui em uma via simbólica, mas apenas como lugar para a descarga de 



 

 

37 

 

excitações . O envelhecimento virou quase uma doença, a qual se deve evitar a qualquer custo, 

pois a fragilidade  corporal envolve não apenas o risco da morte mas também o culto da boa 

saúde. Assim, para Birman, “o desejo de imortalidade é o contraponto no imaginário da 

presença do risco na experiência psíquica”(BIRMAN, 2003 p67).  

O mal estar contemporâneo se mostra também no plano da ação: vivemos hoje em uma 

hiperatividade permanente.  Uma das formas empregadas pela subjetividade para  lidar com essa 

“inquietude” é o uso compulsivo de drogas. Outra estratégia é a “passagem ao ato” que se 

caracteriza por uma descarga de excitabilidade que não segue as bases de uma cena simbólica. As 

intensidades atravessam a subjetividade, sem que se tenha como lidar com isso,  determinando, 

na visão do referido autor, uma experiência de “despossessão de si”. Tudo isso favorece as 

depressões tão presentes atualmente. Em síntese, temos um contexto em que as intensidades são 

excessivas, precisando ser descarregadas, em função da fragilidade das regulações simbólicas. As 

ações coartadas que tendem à descarga funcionam como compulsão à repetição.  Na análise de 

Birman,  a simbolização se empobrece não apenas pela compulsão à repetição, mas também pela 

crescente “colagem do psíquico ao objeto” . A insegurança e a incerteza conduzem a um apego 

ao que se tem. Ninguém quer perder nada. No entanto, é na perda, na separação que se realiza o 

trabalho do  luto e a simbolização. As diferentes formas de compulsão mostram justamente esse 

apego ou adesão excessiva aos objetos. Por fim, o mal-estar contemporâneo também se manifesta 

como sentimento: a subjetividade atual mostra súbitas variações de humor indo da apatia à 

irritabilidade, constituindo terreno fértil à agressividade e violências em geral. (BIRMAN, 2003) 

O aumento da violência e incremento dos comportamentos perversos na sociedade atual e 

em especial no Brasil
3
 seriam resultantes do que Enriquez(1994a) aponta como déficit de 

interdições estruturantes característico da sociedades ocidentais contemporâneas. Esse contexto  

de déficit de referências não permite interdições internalizáveis e constitutivas de sujeitos 

autônomos e responsáveis, mas somente interdições repressivas, incapazes de impedir esses 

comportamentos. Estaríamos vivendo, segundo  este autor, uma passagem de uma civilização da 

culpabilidade à civilização da vergonha. Na primeira teríamos a capacidade desenvolver 

sentimentos de culpa e de vivermos no universo da falta, supondo na interioridade, a luta entre 

                                                 
3
 Só como exemplo, recentemente assistimos comportamentos perversos e bárbaros através da TV. Reféns foram 

degolados por presos rebelados no presídio de Pato Branco, no Pará.  Posteriormente, foi manchete em todos os 

jornais o ataque a moradores de rua ocorrido em São Paulo. Quinze mendigos foram agredidos a pauladas enquanto 

dormiam, provocando a morte de seis deles (O Globo 23/08/2004).  
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agressividade, inveja e amor . Já na civilização da vergonha, tudo está no ato e em sua 

visibilidade. Mesmo o ato repreensível pode ser perpetrado, desde que não descoberto. Neste 

caso, a vergonha não toca o indivíduo em sua intimidade, mas apenas na aparência. 

Enriquez (2002) refere-se ao sistema político de nossas sociedades como “totalitarismo 

democrático de tipo capitalista”, onde encontra-se um Estado modesto tendendo à desregulação,  

arrancando o indivíduo de seus laços sociais e transformando-o em indivíduo massificado, 

conformista, obcecado pelo social, pela riqueza, submetido ao reino do dinheiro.  A sociedade se 

tornou “relativista”, onde cada um escolhe os seus valores, não existindo mais valores 

representando o bem comum.  

 

 Em universo totalitário semelhante(mas que mascara seu totalitarismo 

ocupando-se o menos possível dos indivíduos que gozam das principais 

liberdades, sob a condição de jogarem o jogo do gozo e da performance 

individual permanente em todos os domínios), os ideais coletivos 

(valores, princípios éticos) se evaporam (ENRIQUEZ, 2002 p.121). 

 

O mundo vivido, mundo de mal-estar, parece então, acima de tudo, marcado pelo excesso 

de realidade: 

 

 Testemunhamos o anonimato, a violência, a exaltação, a ‘verdade, a 

‘mentira’, a sugestão, o atropelo, a avareza, o desespero, a tristeza, a 

desconfiança, a publicidade da imagem perdida e sem unidade, a alegria 

do encontro quando existe. Afastados de nós mesmos pelas exigências 

cotidianas nossa travessia é uma corrida de obstáculos (...) O que de nós 

não foi inteiramente capturado nessa corrida está marcado pela 

mutilação, está marcado pelo que já se foi (FERNANDES, 2003 p.20). 

 

Uma importante conseqüência do excesso vivido é o apagamento de nossa memória, pois 

o esquecimento funcionaria também como defesa:  “em nossa história ou ficção brasileira, só o 

esquecimento torna suportável viver. Excesso de realidade, para a vida psíquica das pessoas, 

não é suportável. (...) O excesso de realidade impede a reconstrução. Resta-se aprisionado no 

esquecimento e no desconhecimento” ” (FERNANDES, 2003 p.21)  Assim, para Fernandes um 

dos desafios a enfrentar hoje é justamente o de re-construção de nossa memória. 
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Na perspectiva psicanalítica,  modificações em nossas marcas identitárias ou falhas 

quanto à segurança do ambiente constituem vivências que desencadeiam angústias que favorecem 

as forças destrutivas: “..a perda do código reatualiza os conflitos intrapsíquicos entre as 

tendências de amor e de ligação e as tendências de ódio e desligamento” (FERNANDES, 

2003:23) 

Desse modo, apresentam-se como conseqüência da atual dinâmica social,  a exclusão,  a 

intolerância, a  intensificação de comportamentos perversos, enfim, elementos do que Freud 

[1974 (1930)]denominou como “narcisismo das pequenas diferenças”.  O narcisismo grupal pode 

levar a xenofobia, ao racismo e mesmo ao fanatismo, fenômenos crescentes em nossas sociedades  

contemporâneas (ENRIQUEZ 1994a). No mesmo sentido pode ser citada a análise de Cristophe 

Dejours (1999) a respeito da banalização da injustiça social, fruto da tolerância e resignação dos 

indivíduos para com os sofrimentos inflingidos aos outros em nossa sociedade. Este autor destaca 

ainda as estratégias de defesa contra o sofrimento psíquico que atuam para tornar mais aceitável 

cometer atos que se condena moralmente. 

Enfocando a realidade brasileira, Costa (2001) aborda a violência crescente em nossa 

sociedade a partir de articulações entre comportamentos privados da elite nacional e fenômenos 

públicos. Para este autor,  a forma de vida das elites brasileiras vem apoiando-se em um modelo 

de subjetivação em que é dominante uma atitude de alheamento com relação ao outro, 

consistindo em  distanciamento  e desqualificação do outro, como ser moral. Tal indiferença e 

alheamento anula o outro em sua humanidade, sendo considerado por Hannah Arendt como 

forma de manifestação da banalidade do mal. Assim, registra Costa (2001), na perspectiva das 

elites brasileiras os pobres e miseráveis são cada vez menos percebidos como pessoas morais, 

tidos na verdade, como resíduos sociais não absorvidos, com o qual aprendemos a conviver . A 

indiferença produz, no entanto, uma reação igual e contrária: “Os desfavorecidos também 

começaram a negar seu pertencimento a um povo, classe ou nação, e o crescimento do 

banditismo urbano mostra que aprenderam  bem a lição dos mentores.” (COSTA, 2001 p.84) Ao 

lado da truculência das agressões noticiadas, encontra-se a impotência e a falta de reação. As 

elites tentam a todo custo a felicidade individual, buscando neste rumo, dar sentido à vida. Para 

Costa (2001) assistimos  no Brasil ao exercício da cultura narcísica, retomando a expressão de 

Lasch, que faz com que as elites sejam cúmplices e reféns do refúgio social que produzem, 

tornando-se aderidas ao “trinômio droga, sexo e credit card” (COSTA, 2001:87) 
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Particularmente no âmbito dos serviços de saúde encontramos traduções  do processo de 

desvalorização da vida que se faz presente no âmbito coletivo e individual em nossa sociedade. 

Sá (2001) nos alerta sobre a crescente banalização da dor e do sofrimento alheios no setor saúde 

que vem se expressando como “corporativismo, apatia burocrática, omissão de profissionais, 

falta  de ética, de respeito e solidariedade na relação entre profissionais de saúde e destes para 

com usuários/pacientes” (SÁ, 2001p. 154) 

Torna-se importante identificar-se possíveis implicações que as formas contemporâneas 

de subjetivação trazem para a gestão e particularmente para o trabalho gerencial. O contexto de 

individualismo, narcisismo e de baixa responsabilidade para com o outro, o domínio da urgência 

e a fragilidade das regulações simbólicas representam, como vimos acima, obstáculos para 

construção de projetos coletivos que se voltem para a valorização da vida,  mas que também 

representem a possibilidade de aumentar o nível de responsabilidade das organizações para com 

sua missão pública e social, enfim, perante seu funcionamento e resultados. Pensando 

propriamente no dirigente e nas relações que se estabelecem no universo organizacional, é 

importante destacar que as características da subjetividade atual representam  riscos, de um lado, 

de manipulação e instrumentalização do outro – profissional, funcionário, e por outro lado, de 

construção pelo dirigente, de um imaginário da onipotência, representando uma defesa contra a 

situação de precariedade. Neste sentido,  é apropriada a análise de Omar Aktouf  (1997) 

indicando que, no contexto da administração da excelência na França, os dirigentes de empresas 

se comportam como “monarcas” das organizações, convivendo com o risco de certa “deificação 

ou heroificação” que tem como contra-ponto a “reificação” do empregado. 

 

 

 

1.1.2. O público e o privado na Pós- modernidade : os destinos da autonomia e dos projetos 

coletivos 

 

O exame da dinâmica dominante na sociedade pós-moderna vem nos apontando que o 

capitalismo atual implica, mais que um modo de produção, um determinando modo de vida.  
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Autores como Santos(2001), Bauman (2000), Ehrenberg (2000) são enfáticos com relação 

à transformação na relação entre as esferas pública e privada na sociedade contemporânea.  

  Ao lado do primado do econômico, assistimos a diminuição da crença na política. O 

individualismo,  consumismo e o princípio de mercado representaram a “revalorização da 

subjetividade em detrimento da cidadania (...) A aspiração de autonomia, criatividade e 

reflexividade é transmutada em privatismo, dessocialização e narcisismo...” (SANTOS, 2001 

p.255).  Um de seus efeitos mais importantes, seria a trivialização e até mesmo invisibilidade das  

desigualdades e opressões . 

Considerando este contexto seria pertinente falar em projeto coletivo? Que significado  

poderia assumir na sociedade contemporânea e mais precisamente em organizações públicas de 

saúde  no Brasil? Talvez possamos ao longo de nossa discussão avançar na busca de respostas a 

esta questão. 

Efeito do individualismo e da desregulamentação,  observa-se a privatização de tarefas do 

coletivo que passam a se inserir na esfera do individual. A tendência à fragilização dos 

dispositivos de previdência, aliados ainda, à reestruturação e precarização do trabalho -  contratos 

por prazo determinado e temporários, sub-contratos  e ameaça do desemprego -  determinam que 

cada indivíduo seja responsável pela gestão dos riscos que se apresentam ao longo de sua vida.  

Desta forma, teríamos segundo Alain Ehrenberg (2000) uma sociedade  na qual o 

indivíduo  independente,  deve apoiar-se em si mesmo, buscando através de sua ação pessoal,  dar 

sentido à sua vida.  Neste contexto,  Ehrenberg (2000) aponta duas facetas complementares do 

indivíduo contemporâneo. A primeira envolve a crença de que o indivíduo tem o governo de si, 

voltando-se então para o incremento de suas potencialidades pessoais e para sua performance e 

visibilidade,  mostrando-se assim,  como indivíduo conquistador. Por outro lado, teríamos o 

indivíduo sofrente, sobrecarregado e vulnerabilizado pelas tarefas a desenvolver de modo 

privado, dominando-o o sentimento de insuficência. Para agir e se modificar por seus próprios 

recursos por vezes precisa recorrer a terapias e medicamentos. Teríamos então o indivíduo 

incerto.  O indivíduo hoje é uma combinação entre o conquistador e o incerto, entre iniciativa 

individual e insegurança identitária:  

 

 A excelência perseguida pelo indivíduo conquistador faz dele, tal como 

apresenta Ehrenberg, um indivíduo incerto, assombrado continuamente 

por ‘panes energéticas’ , ou seja, pela possibilidade de fracassar ou de 
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apresentar alguma insuficiência diante de uma cultura da performance e 

de ação individual competitiva.”  (BENDASSOLLI, 2000 p.223) 

 

No contexto atual, apagam-se os limites da responsabilidade individual e coletiva. Assim, 

constitui-se uma despolitização radical do mundo, reduzindo-se todo mal-estar a questões de 

competência ou incompetência individual para viver. 

Remetendo à questões da sociedade brasileira, podemos reconhecer  uma intensa 

precarização e aumento da vulnerabilidade das camadas desfavorecidas, pois  “tomar a 

responsabilidade pela própria vida significa desfiliar-se da coesão social, ou seja, afastar-se do 

jogo de trocas e proteções coletivas e mesmo do bem-estar social, já que o  individualismo 

negativo (cfCastel,1998) [...] insere-as numa dura trajetória de lutas e dores 

solitárias”(BENDASSOLLI, 2000 p.225). 

Neste novo horizonte, o público não coloniza mais o privado. Se antes o Estado 

disciplinava e moralizava  a esfera privada, agora  o privado se expande e povoa o público. Desse 

modo, 

  

o aumento da liberdade individual   pode coincidir com o aumento da 

impotência coletiva na medida em que as pontes entre a vida pública e 

privada são destruídas ou, para começar, nem foram construídas; ou, 

colocando-se de outra forma, uma vez que não há uma maneira óbvia e 

fácil de traduzir preocupações pessoais em questões públicas e, 

inversamente, de discernir e apontar o que é público nos problemas 

privados (BAUMAN, 2000 p.12). 

 

Assim, entre os dilemas de nosso tempo, teríamos o confinamento em uma ética 

individualista, uma “micro-etica” que torna-se obstáculo a se pensar responsabilidades por 

acontecimentos societários e mesmo globais, como uma catástrofe nuclear ou ecológica 

(SANTOS, 2001). 

A realidade brasileira expressa em cores fortes essa condição contemporânea. Costa 

(2001)  nos apresenta um claro retrato do que se passa com as elites brasileiras. Embora 

trabalhadores sem-terra sejam assassinados por proprietários de terra improdutivas; policiais 

matem cidadãos de forma abominável ou mesmo que em operações de assalto a automóveis, 

túneis sejam fechados, os brasileiros economicamente privilegiados tratam de assuntos da vida 

privada, como o cuidado com o bem-estar e as frustrações românticas; buscam práticas 
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psicoterápicas de todo tipo; multiplicam-se o uso de tranquilizantes e anti depressivos; o consumo 

de pornografia e também os gastos com viagens internacionais crescem grandemente. Assim, o 

ideal  burguês de boa vida torna os indivíduos incapazes de olhar outra coisa que a si mesmos. O 

conformismo é dominante e as elites se voltam exclusivamente para os seus projetos privados. 

Me parece central a compreensão do papel da política no contexto democrático como 

“arte da autolimitação”, como apontado por Bauman(2000): deve  possibilitar que os indivíduos 

definam, de forma isolada ou coletiva, seus próprios limites. Este seria idealmente o papel da 

política. No entanto, de maneira crítica tal autor destaca que no contexto contemporâneo essa 

característica não está presente: “Todos os limites estão fora dos limites”. O que é essencial na 

em sua visão  é que[...] a liberdade individual só pode ser produto do trabalho coletivo(só pode 

ser assegurada e garantida coletivamente). Caminhamos, porém, hoje, rumo à privatização dos 

meios de garantir/assegurar/firmar a liberdade individual” (BAUMAN,2000 p.15). 

A não aceitação da autolimitação, o conformismo generalizado e o papel menor da 

política tem como conseqüência o sofrimento humano. O indivíduo livre da moral e responsável 

por si mesmo, torna-se na verdade, frágil, estando, na visão de Ehremberg (2000),   fatigado por 

sua soberania, pois não encontraria mais no espaço  público a possibilidade de livrá-lo da tarefa 

impossível de ser seu único amparo.  

Finalizando essa discussão serão consideradas particularmente as posições de Castoriadis 

e Santos. O primeiro autor fundamental em nossa leitura e particularmente considerado para 

analisar a dimensão imaginária da sociedade e das organizações, compreendende o contexto 

contemporâneo como um momento de recuo da criatividade e dos movimentos em direção à 

autonomia  no plano social e político, mostrando-se, em seu último livro,   pessimista:  “A 

constatação brutal que faço é de que esse grande movimento de criação está em vias de 

esgotamento(...)....esse recuo da criatividade, caminha a par com o triunfo, durante este período, 

do imaginário capitalista...” (CASTORIADIS, 2004p.141). 

Para este autor a sociedade ocidental contemporânea está vivendo uma crise da 

“instituição de conjunto da sociedade e das suas significações imaginárias sociais”: 

 

É o caminho da perda do sentido, da repetição de formas vazias, do 

conformismo, da apatia, da irresponsabilidade e do cinismo e que é, ao 

mesmo tempo, aquele do domínio crescente do imaginário capitalista da 

expansão ilimitada de um ‘domínio racional’, pseudodomínio  pseudo-
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racional, de uma expansão ilimitada do consumo pelo consumo...” 

(CASTORIADIS, 2004 p.148) 

 

A  saída desta situação exigiria um imaginário motor, e um ressurgimento social e 

político: 

Outro caminho deveria ser aberto; ele não está absolutamente traçado. 

Só pode ser aberto por um despertar social e político, um renascimento, 

uma ressurgência do projeto de autonomia individual e coletiva, isto é, 

da vontade de liberdade. Isso exigiria um despertar da imaginação e do 

imaginário motor. (...) um tal despertar é, por definição,  imprevisível.  

(CASTORIADIS, 2004 p.148) 

 

Apesar do difícil retrato da situação pós-moderna,  Santos(2001) apresenta uma visão 

ainda otimista, apontando possibilidades para trilhar caminhos para construção de uma pós-

modernidade de resistência. Para ele, a partir da imensa fragmentação legada pela modernidade, a 

tarefa agora seria de construção do que chamou de “arquipélago de racionalidades locais”, 

adequadas às necessidades locais e formuladas democraticamente por comunidades 

interpretativas. O foco de ação privilegiado pelo autor é então o âmbito local, como espaço onde 

devem surgir soluções próprias, particulares, mas capazes de enfrentar problemas globais.  

Tomando essas considerações no horizonte de nosso estudo partimos para a análise das 

experiências gerenciais, cautelosos, porém atentos a possibilidades de expressão de resistências, a 

possibilidade de novos imaginários. 

 

 

1.2. A Gestão no contexto atual 

 

O contexto extremamente competitivo que se institui com a globalização e 

internacionalização da economia impõe um  ambiente de mudanças constantes exigindo das 

empresas grande capacidade de adaptação e velocidade de reação, como condições para 

sobrevivência . Para se desenvolver,  as empresas são levadas a especialização em certos 

segmentos do mercado,  impondo-se, ao mesmo tempo, a busca da qualidade total e da 

excelência. A estrutura interna tende a se tornar mais flexível. A incorporação crescente de 

tecnologia, em especial a informatização, tem também um impacto brutal na organização do 

trabalho, ampliando ainda o papel dos dispositivos de comunicação. Além da diferenciação 



 

 

45 

 

interna, há também uma complexificação das relações com o entorno. (AUBERT ;GAULEJAC, 

1993). 

A guerra econômica substitui a política, onde todos os outros (produtores e países) 

tornam-se ou inimigos ou parceiros, impondo que a cada dia todos sejam mais eficientes. Esse 

sistema representa o triunfo da racionalidade instrumental, onde tudo se coloca sob a lógica do 

custo/benefício. Neste contexto, alerta Enriquez (1997), vendem-se não somente os produtos, mas 

também os homens, sendo fundamental que cada um faça seu próprio marketing. 

A mudança flexível que hoje procura desfazer a rotina burocrática – tida como rígida e 

incapaz de gerar mudanças com a velocidade atualmente demandada – busca, na compreensão 

crítica de Richard Sennett (1999)  reinventar as instituições no intuito de gerar um presente 

descontínuo em relação ao passado.  A prática administrativa através de redes elásticas seria mais 

abertas à mudança que as hierarquias piramidais: “A junção entre os nódulos da rede é mais 

frouxa; pode-se tirar uma parte, pelo menos em teoria, sem destruir outras. O sistema é 

fragmentado; aí está a oportunidade de intervir.” (SENNETT, 1999 p. 57). Aos trabalhadores 

demandam-se agilidade, abertura para mudança de curto prazo e que assumam riscos 

continuamente, ou seja, dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais. 

Paralelamente, entre as técnicas para gerar a mudança, estão os programas de informática 

tornando possível se reprogramar sucessivamente as máquinas, propiciando as mudanças 

desejadas como também, ressalta Sennett (1999), a reengenharia, que é  especialmente conhecida 

pela redução de empregos que gera.  Procurando mostrar ao mercado que a organização pode 

mudar,  impõe-se assim, a especialização flexível, que é um sistema produtivo antítese do 

fordismo. Desse modo, ao sabor das demandas externas, alteram-se as estruturas internas de 

funcionamento. Neste contexto flexível de trabalho, impõem-se uma “tolerância com a 

fragmentação” (SENNETT, 1999 p.72). Os pequenos grupos, neste universo de reorganização, 

tendem à sobrecarga administrativa já que deparam-se com muitas tarefas diferentes de trabalho.  

A instabilidade  presente nas organizações flexíveis impõem, não apenas aos capitalistas, 

mas  também aos trabalhadores, a necessidade de correr riscos, nessa mudança permanente de seu 

trabalho.  “Estar em risco”, permanecer em um estado contínuo de vulnerabilidade é o que se 

apresenta na empresa flexível: “A matemática do risco não oferece garantias, e a psicologia do 

correr  risco se concentra muito razoavelmente no que se pode perder” (SENNETT, 1999 p.97). 
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Arriscar, implica ainda permanecer na ambigüidade e incerteza, procurando sempre brechas que 

permitam a movimentação  e troca de lugares na organização frouxa do trabalho. 

Compreendo, com Aubert e Gaulejac (1993), que a  sociedade, em sua nova conformação, 

abre um espaço ampliado para as organizações que passam a funcionar como mediadoras das 

relações sociais e propiciam aos indivíduos certo status social.  O novo capitalismo, ressalta 

Enriquez (1997a,b) inventou um novo objeto idealizado: a empresa - que ganha relevância 

passando então,  em contraponto às demais referências sociais, a ser fonte de identificação.  

 A gestão se coloca como um modelo de referência “mescla de pragmatismo e idealismo. 

Se presenta como una tercera via superadora de la arcaica concepcion del enfrentamento 

perpetuo entre patrones-trabajadores o amo-explotados” (AUBERT; GAULEJAC, 1993 p.30)   

Assim, de modo crítico, apontam os autores, pela via da negociação, supostamente todos os 

conflitos e paradoxos poderiam  vir a ser solucionados. 

A partir de estudos em  grandes empresas francesas  Aubert e Gaulejac (1993) procuram 

analisar justamente o “custo da excelência”, ou seja, as conseqüências das estratégias gerenciais 

adotadas pelas grandes corporações – investigam seis grandes empresas, das quais cinco são 

filiais francesas de multinacionais- , reconhecendo e criticando o uso da dimensão afetiva pela 

gestão. Há um convite ao indivíduo a investir todo seu talento para alcançar a excelência  da 

empresa, enquanto esta busca recursos através de um discurso sedutor capaz de por a seu serviço 

os indivíduos. Os  indivíduos buscam  realizar-se em  termos de desejo, interesses e projetos, 

extraindo valores e sentido de sua existência no marco da empresa (AUBERT; GAULEJAC, 

1993). No mesmo sentido, apresenta-se a análise de Enriquez (2000a). Em sua compreensão, a 

empresa vem se apresentando como um novo objeto idealizado, sendo tomada como “instituição 

divina” buscando prender os indivíduos em sua “malha” através da gestão do imaginário
4
 

organizacional. A doença do ideal se instaura  protegendo os indivíduos de seu desamparo através  

 

                                                 
4
 A concepção de imaginário em Enriquez tem uma de suas bases nas  idéias de Cornelius Castoriadis. Uma 

referência fundamental deste autor sobre esta questão é “ A Instituição Imaginária da Sociedade, 1992, Rio de 

Janeiro. Paz e Terra.    O imaginário para Castoriadis (Giust-Deprairies, 2002) apresenta uma dimensão ontológica: é 

a origem da construção humana, social, histórica e psíquica. A história seria impossível fora da imaginação criadora, 

fora do universo das significações, chamado de imaginário radical. O Imaginário social seria um sistema de 

interpretação voltado à produção de sentido. Articula-se à dimensão do desejo. É um sistema de representações que 

serve para regrar os comportamentos sociais,  legitimando alguns e excluindo outros. Esse conceito será melhor 

explorado no capítulo 2. 
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da identidade coletiva, mas ao mesmo tempo, impõe a massificação, impedindo a ação autônoma 

dos indivíduos. (ENRIQUEZ, 2000a) 

Embora vivamos o tempo do individualismo e de uma suposta libertação do indivíduo em  

relação ao coletivo, Enriquez (2000a) vem apresentar um argumento oposto: “jamais o indivíduo 

esteve tão encerrado  nas malhas das organizações, (em particular as empresas), e tão pouco 

livre em relação ao seu corpo, ao seu modo de pensar, à sua psique.” (2000
 
a p.23) 

As organizações pautam-se, na visão do referido autor, por uma lógica perversa: impõem 

a racionalidade instrumental e a obrigação de fazer calar os estados de espírito, empregando, 

como dito antes, estratégias de manipulação e sedução. Assim, uma nova abordagem na gestão é 

criada: a da cultura de empresa que mostra-se como perspectiva para criar entusiasmo em seus 

membros, no intuito de aumentar a coesão e o consenso, apostando na possibilidade da harmonia 

e unificação interna, calando por outro lado, os opositores (LEITE,1997). Desenvolver a cultura 

de empresa  seria  constituir um grupo sólido, uma equipe que funcione como um time de futebol, 

onde todos vão em busca do mesmo fim.  

Essa empresa de “tipo estratégica” alvo de críticas de  Enriquez leva seus trabalhadores a  

participarem ativamente nas decisões, prendendo-os sutilmente à organização e ao mesmo tempo 

levando-os à renúncia de seus próprios desejos.  Em uma perspectiva menos elitista que a dita 

empresa tecnocrática, declara que todos podem tornar-se “heróis criativos e guerreiros” ,  ficando 

subentendido que as pessoas são capazes de se adaptar a esses valores competitivos, tendo  por 

esse caminho, assegurada sua qualidade de sujeitos. No entanto, há sempre uma ameaça 

implícita: a de não estar à altura, de não ser suficientemente bem sucedido, adaptável e criativo. 

Há neste universo uma psicologização dos problemas  que passam a ser dominantemente vividos 

como problemas pessoais e não efeitos de uma estrutura. (ENRIQUEZ, 2000a,b) 

Assim, na perspectiva de Enriquez (2000a,b)a empresa estratégica embora pareça 

respeitar os indivíduos, provoca através de ilusões fusionais, assujeitamento e alienação de seus 

membros, ao mesmo tempo em que se propõe um objetivo impossível: os indivíduos devem ser 

conformados, adaptados e ao mesmo tempo também  inovadores. Indivíduos aparentemente 

autônomos, mas na verdade heterônomos
5
 . 

                                                 
5
 Enriquez em sua obra emprega o conceito de heteronomia também a partir da concepção de Castoriadis. Este autor 

destaca a inportância  da estrutura social e da cultura na determinação do comportamento dos indivíduos. Para 

Castoriadis (1982) o  indivíduo só pode funcionar no interior de uma cultura que desenvolve suas significações 

imaginárias específicas levando todo indivíduo à heteronomia, ou seja,a constituição de indivíduos conformados a 

seus votos e ideais. No entanto,  reconhece o autor que os processos sociais são marcados por ambivalência e 
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Destaca-se a profunda articulação entre a mentalidade pós-moderna e os modelos 

empregados pelas empresas gerenciais: pautam-se pela busca de poder, pela ambição 

desmesurada, pela obrigação de ser forte, de dar a cada dia mais e  de buscar a excelência 

(AUBERT;GAULEJAC, 1993).  

Hoje as organizações funcionam como um exemplo a ser seguido e a pauta gerencial 

ultrapassa em muito o campo da empresa, em sua busca de eficácia econômica e tecnológica: 

“Sobre pasa el campo de la empresa impregnando la familia, la cultura, la educación el deporte, 

los medios de comunicación, etc” (AUBERT; GAULEJAC, 1993 p.30).   A associação entre 

realização pessoal e sucesso profissional expressam esse rumo no sentido de “sociedade 

gerencial”  onde o indivíduo encontra-se em constante busca de sucesso. Segundo Leite (1997), 

há uma difusão e mesmo invasão do discurso organizacional nas relações sociais e em nossa 

privacidade, impondo a lógica de curto prazo, de objetividade e  utilitarismo, com os quais são 

medidas as eficácias e eficiências que conformam o bem ou mal-estar atual.  

  Na chamada “sociedade gerencial” existiriam dois pólos, o indivíduo e a empresa. Aubert 

e Gaulejac (1993) identificam as principais características do homem gerencial, submetido à 

filosofia da excelência e ao imaginário que a cerca: (i) certo fanatismo: o indivíduo deseja 

envolver-se em algo que exija superar-se. Chama atenção o uso corriqueiro da metáfora esportiva 

na sociedade e nas empresas. (ii) o narcisismo que leva cada sujeito a se submeter às exigências 

internas e os faz prisioneiros;  (iii) A  importância  do êxito para sentir-se vivo. É fundamental 

vencer dificuldades e riscos para sentir o prazer da vida. Ganhar torna-se uma necessidade. Essas 

características do homem gerencial encontram-se presentes nas comunicações deste tipo de 

empresa que valorizam excessivamente os riscos, a ação, o triunfo e a obrigação de ser forte, a 

capacidade de adaptar-se. Assim, torna-se excluída a possibilidade da dúvida e do fracasso. 

  Ao lado do princípio da excelência, que compreende uma exigência de qualidade da 

produção, desenvolve-se um sistema moral completo que envolve o indivíduo em seu plano 

pessoal e profissional. Aubert e Gaulejac (1993) são taxativos quanto à ligação da dimensão 

econômica à uma dimensão ética. Assim, a adesão ao sistema é fruto da interiorização de valores, 

permitindo à gestão uma prática exigente com relação aos seus trabalhadores. As empresas 

empregam    diversos    mecanismos    para   canalizar   as    energias   dos    indivíduos    para  os  

                                                                                                                                                              

contradições e que nunca determinam totalmente o comportamento do indivíduo, abrindo-se então a possibilidade de 

cada um demonstrar uma parcela de  originalidade e autonomia.   
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propósitos da organização. Entre eles podemos destacar a formação,  ou “treinamento”, 

particularmente útil para constituir uma “mentalidade de base” nos trabalhadores,  reforçando a 

adesão à empresa e os sistemas de avaliação, levando à falada “superação contínua”. As metas 

são móveis e acordadas com os envolvidos que passam a ser responsáveis pelo seu alcance, 

tornando-se assim fonte de tensão para o trabalhador. Além dos mecanismos formais encontram-

se também aqueles informais, como a filosofia de ‘a cada dia mais’,  que apresenta-se em 

paralelo ao princípio da excelência. Nas empresas que prestam serviços, sua tradução é o 

imperativo do cliente, ou seja, submeter-se ao cliente, fazer tudo para satisfazê-lo e até mesmo 

incluir algo a mais. 

Há um grande destaque também na análise de Sennett (1999)  aos efeitos da flexibilidade 

dominante nas empresas sobre o que chama de caráter pessoal dos trabalhadores, assim 

compreendido: 

O significado de ‘caráter’: é o valor  ético que atribuímos aos nossos 

próprios desejos e às nossas relações com os outros. (...) É expresso pela 

lealdade, o compromisso mútuo, pela busca de metas a longo prazo, ou 

pela prática de adiar a satisfação em troca de um fim futuro. (...) Caráter 

são traços pessoais a que damos valor em nós mesmos, e pelos quais 

buscamos que os outros nos valorizem. (SENNETT, 1999 p.10) 

 

Questiona então o autor “ Como se podem manter lealdades e compromissos mútuos em 

instituições que vivem se desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas?“(SENNETT, 1999 

p.11)   Entre os traços de flexibilidade de caráter, resgistra a tolerância à fragmentação: “Os 

verdadeiros vencedores não sofrem com a fragmentação”(SENNETT, 1999 p.72). 

Quanto aos processos de mobilização dos indivíduos e adesão à organização, há um 

reconhecimento por parte dos distintos autores aqui tratados, de uma prática manipulativa  e de 

assujeitamento que tem implicações éticas e  efeitos subjetivos sobre os trabalhadores. No 

entanto, identificam-se diferenças nas perspectivas que merecem destaque por sua relevância para 

nossa análise.  

Para Enriquez e Aubert e Gaulejac  os processos de manipulação e sedução exercidos 

pelas organizações com relação aos seus membros, produzem, como efeitos,  identificação à  

organização,  produção de ilusões fusionais e a alienação de seus membros,  constituindo-se 

assim, na organização, um imaginário de comunhão.  Os indivíduos presos através de seu desejo 

de reconhecimento, entregariam-se de “corpo e alma” ao trabalho.   Para Gaulejac (2001), há uma 
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confrontação e ajuste entre a lógica global da organização e a individual, evidenciando vínculos 

de correspondência e ligação entre processos sociais e psíquicos. Nesta perspectiva, é a partir da 

relação entre vida psíquica e organização que se dá a possibilidade de mobilização e 

aprisionamento do indivíduo às exigências organizacionais. 

Sennett (1999) emprega argumentos opostos. Procura evidenciar que as empresas hoje são 

atravessadas por “laços fracos” que caracterizariam em particular o tão aclamado trabalho em 

equipe. Os “laços fortes” (SENNETT, 1999 p.25) dependeriam de associações de longo prazo e 

de laços sociais como a lealdade, que, a seu ver,  deixaram de ser atraentes no atual contexto das 

empresas. O distanciamento e a cooperatividade superficial são, a ser ver,  os comportamentos 

que marcam a realidade atual. Para este autor, no contexto atual das empresas, as atitudes e ações 

dos trabalhadores centram-se essencialmente na questão de sobrevivência. O trabalho em equipe 

seria “um teatro profundo”, uma ficção: 

 

O trabalho em equipe, porém, nos leva ao domínio da superficialidade 

degradante que assedia o moderno local de trabalho. Na verdade, o 

trabalho em equipe deixa o reino da tragédia para encenar as relações 

humanas como farsa(...) Num mundo de trabalho estilo roleta, as 

máscaras da cooperatividade estão entre os únicos cabedais que os 

trabalhadores levam consigo de uma tarefa para outra, de uma empresa 

para outra – janelas de aptidão social cujo  ‘hipertexto’ é um sorriso 

cativante. (SENNETT, 1999 p.127 e 134) 

 

  As incertezas da flexibilidade, a falta de confiança e compromissos, levam , na visão deste 

autor, a que organização de hoje procure adotar a perspectiva de comunidade como  um fim 

defensivo, onde o ‘nós’ se tornou fonte de refúgio ou um “ato  de autoproteção.” (SENNETT, 

1999:165) . 

Considerando tais posições, seriam possíveis destinos partilhados nas organizações? No 

contexto contemporâneo de fragmentação, fluidez e acima de tudo, de luta por sobrevivência, 

tenho a tendência a relativizar as possibilidades de construção coletiva, mesmo que enganadoras,  

como a “doença do ideal”  apontado  por Enriquez e Gaulejac. Na luta por ter um lugar, por 

manter algum lugar, as possibilidades da organização representar grande idealização devem ser, a 

meu ver, relativizadas. As imagens do ideal  de Ego que possam oferecer ao sujeito a ilusão de 

um futuro passível de investimento libinal, parecem minimizadas. Certamente, a dimensão 

imaginária se faz sempre presente e algum tipo de ilusão também, mas talvez de modo mais tênue 
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e menos totalizante e poderosa  em sua capacidade de mobilizar “corações e mentes” e de 

construção de uma identidade coletiva.  Apoiando-me em Costa (1988), talvez possa considerar a 

presença dominante e conservadora de um Ego narcísico que se submete ao “status quo” e que 

faça oposição a projetos de mudança que implique negociação de interesses particulares. 

Entre Sennett e Enriquez é preciso pensar as especificidades das organizações públicas de 

saúde. Talvez não se mostrem como espaço para o imaginário de comunhão nem tão pouco para 

o culto da flexibilidade. Não se trata de um  contexto da excelência nem de mudanças constantes. 

Trata-se de um mundo profissional onde um alto grau de autonomia faz parte do processo de 

trabalho, detêm-se menos controle gerencial da atividade fim, sendo ao mesmo tempo 

atravessado pela apatia burocrática. Por outro lado, vem  impondo inúmeras condições de 

assujeitamento: é permeado pela desqualificação pública dos trabalhadores, funcionários públicos 

mal remunerados, sem perspectiva de carreira, pela precariedade do vínculo de trabalho, dado a 

expressão do contingente de trabalhadores terceirizados, pelo baixo compromisso desses 

trabalhadores, pelos interesses corporativos, pelos “esquemas de trabalho”, como também pela 

precariedade das condições de trabalho, pelo temor quanto ao futuro e até mesmo quanto a 

possibilidade de sobrevivência da organização, dado contexto de crise crônica dos serviços 

públicos de saúde. Neste contexto apresentam-se questões éticas, no sentido apontado por 

Sennett(1999),  tanto entre os trabalhadores, como também na relação com a população. Por 

outro lado, tal contexto dificulta o investimento libidinal e a constituição de um outro imaginário 

organizacional que não o da impotência, do conformismo, do descrédito. 

 Certamente as questões que vêm sendo tratadas ao longo deste capítulo conduzem a certa 

cautela para pensarmos as possibilidades do coletivo e da mudança no sentido atribuído pelo 

“movimento da reforma sanitária”. Assim, retomando alguns pontos tratados anteriormente, 

podemos identificar o quanto as condições contemporâneas - marcadas pelo individualismo e 

narcisismo, pela  desregulamentação e déficit de ideais, pelo recrudecimento do domínio privado 

em detrimento do público e pelo imediatismo, entre outras características -  têm se mostrado 

como restrições à governabilidade das organizações e aos seus dirigentes para condução de 

processos de mudança que estejam voltados para a construção de organizações públicas mais 

responsáveis e efetivas. 
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Todavia, ao examinar a realidade dos hospitais públicos de emergência do Rio de Janeiro- 

procuramos ter em mente a perspectiva de Santos (2001), quanto ao potencial das mini-

racionalidades  locais, e seu potencial de combater, localmente, as irracionalidades globais. Este 

autor, propõe como possibilidade a construção de heterotopias: 

 

Em vez da invenção de um lugar totalmente outro, proponho uma 

deslocação radical dentro de um mesmo lugar, o nosso. Uma deslocação 

da ortotopia para a heterotopia, do centro para a margem. O objetivo 

desta deslocação é tornar possível uma visão telescópica do centro, do 

mesmo passo, uma visão microscópica do que ele exclui para poder ser 

centro” (SANTOS,2001 p.325).  

 

 

De todo modo, para melhor análise da realidade das organizações públicas de saúde e sua 

gestão no Brasil torna-se necessário compreender o contexto público nacional, particularmente 

quando  ganha  densidade a questão gerencial no Brasil. Assim, tratarei a seguir  da reforma do 

Estado aqui no Brasil e suas repercussões no campo da saúde.   

Podemos desde já ressaltar que o contexto brasileiro em que o Estado procurou 

implementar uma Reforma Administrativa adotando como eixos centrais a modernização 

gerencial  e a privatização, impondo a eficientização das organizações, tem favorecido situações 

de angústia e  mal-estar organizacional.   Para Lociser (1997)  a maior ameaça e a fonte do mal-

estar nas organizações hoje é a ameaça de morte, frente aos imperativos da qualidade total, da 

eficácia a qualquer preço, da necessidade de ser o melhor. Embora seu trabalho não refira 

especificamente a organizações públicas consideramos sua compreensão apropriada 

particularmente quando percebemos no setor público brasileiro, ao mesmo tempo em que tenta-se 

a eficientização e a modernização, o Estado não vem garantindo condições suficientes de 

financiamento e operação dos equipamentos públicos : 

Assim, nossas organizações públicas vivem processos de angústia e 

sofrimento derivados da alta incerteza quanto às suas possibilidades de 

sobrevivência. Tais processos, longe de favorecerem a mudança, 

reforçam a resistência, a esteriotipia, e as ansiedades paranóides e 

depressivas nas organizações, aumentando assim, a complexidade e os 

desafios das intervenções organizacionais” (AZEVEDO; BRAGA 

NETO; SÁ, 2002 p.246) 
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1.3. Considerações sobre a Reforma do Estado no Brasil  

 

Ao longo  da década de 80, sob pressão de fatores tanto externos como também internos, 

redefiniu-se a agenda pública brasileira.  Entre condicionamentos decorrentes de mudanças  

internacionais encontra-se a  crise do petróleo e a instauração de uma grande crise econômica 

mundial que pôs fim a um período de grande crescimento e prosperidade no qual a intervenção 

do Estado foi fundamental. (DINIZ, 1997a,b) 

Outros fatores externos são também determinantes da crise que o Brasil enfrentou, 

particularmente o fenômeno da globalização
6
 e internacionalização da economia conduzindo a 

um aumento da competição em níveis jamais pensados e a uma reorganização da produção a 

nível mundial  patrocinada pelas empresas multinacionais. A transformação econômica e o 

fenômeno da globalização deram então origem à crise dos Estados Nacionais, que teriam 

diminuídas suas margens de manobra perante o processo de transnacionalização da produção e de 

mercados e perante as instituições que neste contexto se desenvolveram (as empresas 

multinacionais, o Fundo Monetário internacional e o Banco Mundial) (SANTOS, 2001). Estas 

agências internacionais foram fonte de grandes pressões no sentido de políticas de estabilização e 

ajuste que caracterizaram o debate público  em nível mundial.  

 Em relação aos países da América Latina, registram-se  tentativas de reorganização do 

Estado a partir da perspectiva do mercado. É reconhecido o esgotamento do modelo que 

preconizava a atuação direta do Estado na economia  para garantir o desenvolvimento. Passa a ser 

dominante a tendência à diminuição da participação direta do Estado como produtor de bens e 

serviços e o aumento das atividades de incentivo e orientação dos investimentos do setor privado 

em áreas consideradas estratégicas, associado a  atividades de parceria com atores variados da 

sociedade civil. (AZEVEDO;ANDRADE, 1997), (BRASIL, MINISTÉRIO  DA 

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL ,1997 a) 

                                                 
6
 A discussão acerca das características e significados do fenômeno da globalização podem ser vistos em FIORI, José 

L.1995 Em busca do dissenso perdido: ensaios críticos sobre a festejada crise do Estado. Rio de Janeiro Insight e 

também em IANNI, Otávio, 1995. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro, CivIlização Brasileira. Para Fiori(1995) 

a categoria  busca expressar a formatação capitalista  gerada no processo de acumulação e internacionalização de 

capitais. Além da dimensão econômica são  destacados aspectos políticos e ideológicos presentes neste processo 

fruto da hegemonia liberal-conservadora.  
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No movimento das reformas de Estado, seja nos países centrais ou periféricos, tem 

predominado a perspectiva de redução do tamanho do Estado e de mudanças  na administração  

pública, em particular incorporando idéias de flexibilização. Machado(1999) aponta que na 

década de 80 teria predominado uma agenda minimalista pautada pelo ajuste estrutural 

macroeconômico, enquanto na década de 90 foi dominante a ênfase nas reformas institucionais 

visando o aumento da capacidade do Estado. Machado(1999) destaca a própria postura do Banco 

Mundial que, tendo defendido anteriormente a retração do Estado, passa, nos anos 90, a enfatizar  

a questão da construção da eficiência do Estado. Quanto às reformas administrativas, têm sido 

perpassadas pela crise do modelo burocrático tradicional, criticado por sua rigidez excessiva e 

permeabilidade a interesses privados. Essa crítica levou ao fortalecimento do gerencialismo como 

elemento norteador das agendas de reforma de Estado. Cabe destacar que foi em um contexto de 

escassez de recursos públicos, enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia 

privatizante que o modelo gerencial se implantou no setor público nos países centrais 

(ABRÚCIO, 1997). 

Antes  propriamente de explorar as características da Reforma de Estado brasileira é 

importante ainda identificar seus antecedentes internos. A década de 80 é marcada no Brasil por 

importantes transformações políticas, econômicas e sociais, fruto do contexto de crise econômica 

e democratização. Do ponto de vista econômico, o país vive efeitos da crise internacional, 

particularmente da política monetária norte-americana, passando por numerosas tentativas de 

enfrentamento de um contexto de descontrole, seja de preços, de câmbio, de juros, que acaba 

levando o país a crise hiperinflacionária e a instabilidade macroeconômica (MACHADO,1999). 
7
 

Por outro lado, os avanços democráticos permitem o surgimento de novos atores políticos 

e também a promulgação da constituição cidadã de 1988. Na área social, um dos avanços mais 

importantes ocorre no setor saúde, através de coalisões políticas focando uma agenda 

universalista que alcança resultados legais e concretos, através da ampliação da oferta de serviços 

públicos  (MACHADO, 1999) (AZEVEDO ; ANDRADE, 1997) . 

 

 

                                                 
7
  Um diagnóstico preciso  do contexto brasileiro dos anos 80 e dos antecedentes e características da crise do Estado 

no Brasil  encontra-se em  Diniz, Eli -  Crise, Reforma do Estado e Governabilidade . Fundação Getúlio Vargas, 

1997. 
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No governo Collor (1990-1992) a reforma administrativa, enquanto um dos eixos da 

reforma do Estado, caracteriza-se pela fragmentação e descoordenação  impondo-se corte de 

gastos, redução de funcionários e desestruturação dos serviços públicos. No governo Fernando 

Henrique de Cardoso, a partir de 1995, de fato o tema da Reforma do Estado ganha força. Assim, 

são adotadas políticas de ajuste estrutural buscando a estabilização da economia e garantia de 

sucesso do “Plano Real” ; há uma aceleração do programa de privatização de empresas estatais e 

a definição de uma agenda de Reforma do Aparelho do Estado. Paralelamente, é encaminhado ao 

Congresso Nacional projeto de reforma constitucional para viabilizar  as mudanças na estrutura e 

gestão do setor público. 

A reforma do Estado brasileiro é inspirada nas recomendações das agências 

internacionais, incorporando a idéia de Estado-mínimo pautando-se, então, pela desregulação e 

privatização e por outro adotando as propostas da nova gerência pública e seus instrumentos para 

gerar eficiência na gestão das organizações e programas públicos. (COSTA,2000 a) 

Aprofundando a análise da situação brasileira, Diniz (1997a) observa que a crise do 

Estado manifesta-se sobretudo como uma incapacidade para implementar as políticas formuladas, 

ou dito de outro modo “pelo agudo contraste entre hiperatividade decisória e falência 

operacional” (DINIZ,1997a p.119) Assim, o nó crítico das políticas estaria no processo de 

implementação. Para Diniz este diagnóstico aponta a dimensão política da eficácia estatal. 

(DINIZ,1997b)As estratégias políticas de implementação envolvem a capacidade de articular 

alianças e coalizações que sustentem as políticas de governo. Assim, para se ampliar a  eficácia 

do Estado, se impõe a definição de novas formas de gestão, representando uma mudança de 

enfoque, “através da criação de mecanismos e instrumentos que viabilizem a cooperação, a 

negociação, bem como a busca de acordos e parcerias.” (DINIZ,1997a p.120) Destaca portanto a 

capacidade de articular coalizações e a constituir arenas de negociação como fator fundamental 

para sua eficácia. Assim, a questão do governo democrático e do funcionamento de formas 

participativas  mostram-se como instrumentos para expressar a dinâmica da sociedade e aumentar 

a governabilidade. 

A concepção de administração pública gerencial advém das experiências desenvolvidas 

nos anos 80 no Reino Unido, na Nova Zelândia e Austrália e posteriormente, nos anos 90, nos 

Estados Unidos. Abrúcio (1997)destaca  que apesar do modelo gerencial (managerialism ou 

public management) no campo da administração pública tenha surgido em governos 
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conservadores, de cunho neo-liberal (Tatcher e Reagan), o modelo gerencial pode ser 

considerado um novo paradigma mundial. O managerialism na área pública passa a ser discutido 

em toda parte. 

O modelo de administração publica gerencial - inspirada  na administração empresarial, 

propõe então a descentralização decisória e de funções, formas flexíveis de gerenciamento 

envolvendo até mesmo a política de recursos humanos, diminuição dos controles administrativos 

e introdução de mecanismos de contratualização entre governo e instituições públicas. Modelos 

de avaliação de desempenho, novas formas de controlar orçamentos e serviços públicos 

direcionados aos “consumidores” são parâmetros fundamentais nas novas práticas 

administrativas. (MACHADO 1999) (COSTA 2000 a), (ABRÚCIO, 1997). 

A administração pública na década de 90 no Brasil teria mantido como característica a 

limitada capacidade operacional, tendo como um de seus determinantes as restrições decisórias 

aos gerentes, submetidos, por um lado, aos controles administrativos formais e, por outro, às 

fontes difusas e externas de autoridade e influência. A orientação normativa que dominou a 

administração pública pretendendo controlar o uso de recursos públicos refletiu-se  como 

enrijecimento das organizações públicas pelo foco que impôs nos meios e processos. 

No Brasil, a Administração Pública Gerencial se apresentou como contraponto à rigidez e 

ineficiência do modelo dominante e teve como marco a aprovação do Plano diretor da Reforma 

de Estado em 1995, sob coordenação do Ministro Bresser Pereira, seu idealizador, no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso. A Reforma administrativa brasileira, apresentada sob a forma de 

emenda constitucional foi aprovada em março de 1998 pelo Congresso Nacional. Entre seus 

pontos principais encontram-se: (i) Flexibilização da estabilidade do funcionário público, 

passando a ser possível a demissão por insuficiência de desempenho ou quando a folha de 

pagamento ultrapasse o percentual fixado em lei; (ii) fim da obrigatoriedade do Regime Jurídico 

Único  para a administração direta, autárquica e federal. (iii) Fim da isonomia salarial no serviço 

público; (iv) Contratualização como novo dispositivo que permite aos órgãos e entidades da 

administração pública possam firmar contratos de gestão com os ministérios, obtendo como 

contrapartida maior flexibilidade e autonomia  de gestão. (MACHADO,1999) (COSTA 2000a) 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL  E REFORMA DO ETADO, 98 ). 
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Em um de seus documentos oficiais, o Ministério da Administração  Federal e Reforma 

do Estado defendendo a proposta de Reforma Administrativa aponta o que a sociedade ganha 

com a reforma: “ uma administração eficiente...;  o equilíbrio das contas dos Estados e 

Municípios..; o Estado deixa de ser um obstáculo à retomada do desenvolvimento econômico ... e 

Serviços Públicos de qualidade”. Na caracterização da proposta da nova administração pública, 

encontram-se entre seus principais pontos: Dotar os órgãos centrais do Estado de “maior 

capacidade de formulação e acompanhamento das políticas públicas”;  buscar a adoção de 

“formatos  organizacionais mais leves e flexíveis e a descentralização de competências para 

Estados e Municípios”; “estimular o planejamento estratégico em todos os órgãos e entidades, 

compreendendo a definição de missão, objetivos e metas conjugada a implantação de 

indicadores de desempenho e de processos contínuos de melhoria da gestão”; Profissionalizar o 

servidor, com treinamento permanente, avaliação de desempenho ..; racionalizar e readequar o 

perfil e a distribuição do quadro de servidores...; controlar custos, por meio da implantação de 

sistemas de informações gerenciais...” (BRASIL, MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO  

FEDERAL E REFORMA DO ESTADO, 1997b p.10) 
8
 

As propostas do Plano Diretor pautam-se pela redução das funções do Estado e pela 

mudança das modalidades de gerência dos equipamentos públicos objetivando a eficiência 

(MACHADO,1999). A autonomia gerencial é valorizada, associada à gestão voltada para 

resultados e não para os meios. Destaca-se assim, o papel de regulação do Estado, incentivando a 

descentralização.  Quanto aos Recursos Humanos, preconiza-se a flexibilização das relações 

trabalhistas possibilitando as terceirizações, abrindo espaço para precarização dos vínculos de 

trabalho na administração pública. 

Alguns princípios doutrinários que estão subjacentes à agenda da reforma da 

administração pública brasileira foram objeto de crítica. Sobre a substituição da administração 

pública tradicional pelo modelo da administração gerencial, para Fleury (1997) a suposição de 

que uma forma mais moderna  eliminaria as formas  mais tradicionais que a precederam, ignora 

uma das características da administração pública brasileira que é a coexistência de núcleos 

patrimonialistas, burocráticos, em paralelo com núcleos mais gerenciais, indicando segundo sua 

                                                 
8
 Para um exame detalhado da proposta de Reforma de Estado é importante a leitura do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado. Presidência da República, Brasília, 1995. Outra fonte interessante é a Revista do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, em especial o número 0 de  março/98 que inclui uma entrevista com o 

Ministro Bresser Pereira. 
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análise, que cumprem diferentes papéis na circulação de poder, encontrando-se portanto 

relacionados com a matriz política brasileira. Nossa estrutura política seria marcada pela 

apropriação privada dos bens públicos pelas elites políticas e econômicas e pela corrupção, como 

forma de relação entre elites e burocracia.  Diniz (1997) também é crítica à perspectiva 

considerada tecnocrática sobre a baixa eficácia do Estado Brasileiro que não reconhece suas 

características estruturais -  sempre  objeto de pressões clientelistas e interesses corporativos, 

gerando fragmentação e atravessamento do Estado por interesses privados. 

O outro pressuposto criticado trata da afirmação do caráter anti-democrático da 

burocracia, devido ao seu  insulamento nem sempre pautado pelo interesse coletivo. Como 

contraponto  teríamos a administração de tipo gerencial supostamente mais democrática, 

submetida a instrumentos objetivos de responsabilização e as novas orientações para inspeção,  

regulação, incluindo   a coleta de informações para conformação da avaliação de performance e 

sua conseqüente publicização. Para Fleury (1997) questões como centralização/descentralização, 

responsabilidade na gestão pública e controle social encontram-se relacionadas à cultura política 

de cada sociedade, não sendo inerentes a um dado modelo de gestão. 

Para finalizar, cabe identificar  algumas conseqüências da reforma administrativa para o 

funcionalismo público. Um primeiro aspecto a ser destacado é que o número de servidores 

públicos da ativa caiu consideravelmente. Segundo Machado (1999) a  partir de dados do MARE 

em 88 eram 705.548 funcionários, enquanto em 1998 apenas 531.727 Além da tendência ao 

“esvaziamento espontâneo” da administração federal e do programa de desligamento voluntário 

criado em 1996,  o governo adotou medidas de flexibilização dos contratos de trabalho no setor 

público. Segundo o então ministro, Bresser Pereira, as novas admissões  ao serviço público 

devem voltar-se apenas para as carreiras típicas de Estado. Para os demais a flexibilização dos 

contratos de trabalho: contratação por CLT e terceirizações.   

 Quanto a demissão por excesso de quadros –quando os gastos ultrapassarem 60% - esse ítem não 

atingiu os servidores federais, mas identificava-se seu alcance nos estados e municípios. Por 

outro lado, Fleury (1997) adverte que o fim da estabilidade leva ao risco de maior vulnerabilidade 

dos servidores às pressões do poder político e econômico, considerando as características 

patrimoniais e clientelistas da cultura brasileira.  
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1.3.1. Efeitos da Reforma de Estado no setor Saúde 

 

No final da década de 90, apresentam-se no setor saúde, os reflexos da proposta de 

Reforma do Estado e em especial da administração pública. Como apontam Costa, Ribeiro e 

Silva(2000) não se encontra, na área da saúde no Brasil, uma estratégia sistemática e abrangente 

de reforma, ao contrário do verificado em países europeus.  Houve, na verdade, uma difusão de 

uma agenda flexibilização administrativa. Esses autores afirmam encontrar em seus estudos a 

presença de novos padrões de prática administrativa entre os gestores de organizações públicas de 

saúde. 

No processo de inovação que se desencadeia no âmbito da saúde observa-se a busca de 

alternativas que afetam a definição jurídica das entidades de direito público incluindo soluções 

tais como: (i) constituição de fundações de apoio -  entidades privadas conveniadas, constituídas 

por organizações públicas,  visando agilização das receitas complementares à dotação pública, 

também a remuneração complementar de profissionais submetidos aos regime jurídico único, a 

contratação de recursos humanos, implementação de obras e aquisição de bens (ii) adoção do 

sistema de cooperativas de profissionais de saúde para prestar serviços nas unidades públicas (iii) 

criação de organizações sociais – entidades jurídicas previstas  no projeto de Reforma da 

Administração Pública do governo federal de 1995, que inova ao permitir que entes públicos não 

estatais possam absorver atividades estatais “publicizáveis”, isto é, que possam se situar fora da 

administração direta. Essas entidades seriam associações civis sem fins lucrativos para execução 

de atividades de interesse público, porém de competência não exclusiva do Estado. (COSTA; 

RIBEIRO; SILVA, 2000). 

Machado(1999) registra, principalmente a partir de 95, a proliferação de novas 

modalidades de gestão na saúde,  alternativas à administração estatal direta, em vários estados do 

país, conduzidas em sua maioria por governos estaduais. As novas alternativas gerenciais  foram 

favorecidas tanto pela rigidez da constituição de 88 e sua legislação complementar que normatiza 

de forma rígida a administração pública como também pelas diretrizes  de Reforma de Estado e 

sua ênfase tanto na eficiência quanto na introdução de uma perspectiva de mercado que se traduz 

em parcerias e privatização.  
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Para Costa(2000b) a reforma na área de saúde apresenta um elevado grau de 

experimentalismo, não conformando uma agenda coerente, até porque também informadas pelos 

princípios da Reforma Sanitária.  Inúmeras experiências consideradas como terceirizações, 

compreendendo a passagem de serviços públicos ou atividades de saúde para a esfera privada, 

foram desenvolvidas. Essas experiências compreendem tanto a contratação de cooperativas para 

realização de atividades fim em serviços públicos de saúde como a transferência de unidades para 

entes privados.   

Traçando um panorama geral das diversas propostas e experiências que foram 

implantadas no país, Machado(1999) em sua pesquisa realizada no primeiro semestre de 1998, 

destaca: a) em São Paulo, a implantação do Plano de atendimento à Saúde pela prefeitura da 

capital  a partir de 95, na gestão Maluf – baseado no gerenciamento privado dos serviços de 

saúde e na adoção de cooperativas de trabalho, e posteriormente,  a Secretaria estadual de saúde 

de São Paulo desenvolveu na gestão de hospitais recém –construídos o modelo de organizações 

sociais e implementando um programa de redução das horas contratadas  de médicos e  ao 

mesmo tempo um programa de remuneração flexível; b)na Bahia, terceirizações da gerência de 

alguns hospitais e o Programa de Incentivo às organizações Sociais; c) em Tocantins, os 

convênios com entidades filantrópicas para repasse de hospitais estaduais; d) em Sergipe, houve 

transferência de diversas unidades públicas estaduais para entidades filantrópicas, associações de 

moradores entre outras; em Roraima, a implantação do plano de Assistência Integral à Saúde, 

com repasse de unidades públicas para administração por uma cooperativa de profissionais de 

saúde. Embora observe-se a proliferação de experiências alternativas à administração direta, é 

importante ressaltar que não são homogêneas. 

 

1.3.1.1. As novas modalidades de gestão nos hospitais públicos do Rio de Janeiro 

 

No Rio de Janeiro, observamos a implementação de novas modalidades de gestão nos 

hospitais, porém com especificidades na esfera federal, estadual e municipal. 

O Ministério da Saúde vem adotando a proposta do modelo fundacional para suas 

unidades hospitalares. A primeira foi no Instituto Nacional do Câncer (INCA)  em 1991. Após 95 

este modelo se expandiu, tendo em vista as restrições do governo federal para suprir as 

necessidades dos hospitais, especialmente em recursos humanos,  correspondendo  também a 
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uma expectativa de diversificação de fontes de financiamento pelos  hospitais.  (MACHADO, 

1999).  Hoje, após a municipalização de uma parte importante da rede de hospitais da esfera 

federal,  encontramos situações diferenciadas nos hospitais que se mantiveram nesse nível  de 

governo. Alguns tem fundação já consolidadas, como é o caso do  INCA e do  Hospital de 

Cardiologia de Laranjeiras (INCL), em funcionamento pleno, enquanto no hospital de 

Bonsucesso a constituição de fundação de apoio é  recente. Existe ainda o caso  do Instituto de 

Traumato-ortopedia (INTO) em que se constituiu a fundação, mas que acabou sendo fechada . 

A Secretaria Estadual, em um primeiro movimento tentou implantar o modelo 

fundacional, criado em 1989, e que, na verdade, acabou se restringindo ao Instituto de 

Hematologia por este representar um papel estratégico nas políticas estatuais de hemoterapia. 

Após 1995 observa-se, no governo Marcelo Alencar (1995-1998), uma expansão de 

propostas alternativas compreendendo duas estratégias. A implementação do sistema de 

cooperativas de profissionais nos hospitais estaduais de emergência a partir de 1995, e a 

terceirização da gerência de seis unidades estaduais de emergência a partir de novembro de 1997. 

Esta última iniciativa, claramente orientada pelos princípios da Reforma de Estado, procura 

justificar-se pela idéia de que a gestão privada é mais eficiente que a pública e que o Estado não 

deveria ser o prestador direto do serviço, mas o financiador e o regulador do sistema. (Machado, 

2001). O caso da terceirização da gestão hospitalar na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro, em 1998,  foi um exemplo de processo de inovação que mostrou-se vulnerável a 

acusações de irresponsabilidade pelos seus resultados. Em seguida,  o governo de Antony  

Garotinho suspende a terceirização da gestão e propõe o retorno do modelo da administração 

direta, embora tenha desenvolvido iniciativas tais como complementação salarial, contratação de 

profissionais por contratos temporários, incentivo à dupla jornada de trabalho e contratação por 

CLT, que na verdade refazem por completo, o modelo de administração pública que estaria sendo 

refundado (Costa 2000a).  

Quanto a esfera municipal, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro na busca de 

modelos alternativos de gestão e de remuneração, implementou em 1997, praticamente ao mesmo 

tempo, duas alternativas. Por um lado, adotou em um hospital de emergência recém construído 

um sistema de cooperativa profissional para  atendimento à população, mantendo nas chefias 

funcionários estatutários; A outra inovação desta experiência foi a adoção de um regime de 40 

horas semanais, implicando uma dedicação  quase –exclusiva, e em mudanças na forma de 
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organização do trabalho, tendo por diretriz geral promover maior envolvimento dos profissionais 

com a qualidade da assistência. O segundo modelo, surge no interior de outra unidade hospitalar 

e busca explorar todos os limites da administração pública, envolvendo somente funcionários 

estatutários, sendo um contraponto ao modelo de cooperativa. A idéia era dispor das mesmas 

condições de funcionamento do hospital sob o regime de cooperativas, buscando alcançar o 

mesmo padrão de resultados. Assim, se constituiu o chamado  modelo 40horas. Em relação à 

remuneração dos profissionais adotou-se uma complementação salarial implicando portanto a 

aceitação de uma carga horária de 40 hs semanais e uma nova forma de organização interna do 

trabalho . Observa-se após a implantação do novo modelo um aumento expressivo das consultas 

ambulatoriais, internações, produção cirúrgica e atendimentos de emergência .
9
  Portanto, a SMS 

mostrou-se preocupada com a inovação e experimentação, adotando, no entanto, uma estratégia 

cautelosa e lenta na implantação de novos modelos. 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS)  considerou os resultados desta segunda experiência 

satisfatórios e pensou em estendê-la a outros hospitais da rede, o que na verdade não aconteceu. 

O sistema de cooperativas acabou sendo adotado pela SMS em seis postos de saúde em 1997, em 

particular localizados na zona oeste, em que há dificuldade para lotar ou manter servidores 

selecionados por concursos.  

Observa-se, portanto, que o processo de inovação e flexibilização administrativa no setor 

saúde no Brasil, encontra-se em aberto, havendo pouco consenso sobre seus efeitos na prestação 

de serviços e dúvidas quanto a capacidade do poder público de regular as organizações geridas 

por terceiros. No entanto, tais questões são fundamentais quando tratamos das possibilidades de 

novos modelos de gestão, maior autonomia para diretores de hospitais e possibilidades de 

construção de processos de mudança nos hospitais públicos. Alguns pontos foram apontados por 

organismos não governamentais e universidades que vem realizando estudos dessas experiências, 

entre os quais foram destacados por Costa (2000b, p.18-19) 

•  A baixa experiência da administração pública na regulação eficiente 

das organizações terceirizadas, potencializando um processo de 

baixa responsabilização; 

                                                 
9
 Segundo Machado (1999) a partir de documento fornecido pela direção do hospital, após o quinto mês houve um 

aumento de 93% dos atendimentos ambulatoriais, 74% das internações hospitalares, 46% da produção cirúrgica, e 

25% dos atendimentos de pronto de socorro e pronto-atendimentos. O tempo médio de permanência (a média em 

dias em que um paciente permanece internado) caiu de 14 para 7,5 dias. Para melhor análise desta experiência a 

sugestão é Machado 1999 e 2001) . 
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• A pouca confiança na capacidade de contratualização do Estado. 

Essa escassez de confiança é agravada quando os contratos entre as 

novas agências e o setor terceirizado  são avalizados pelo sistema de 

representação política.... 

• A ameaça aos direitos dos cidadãos de acesso e utilização de bens 

públicos pela criação de mecanismos alternativos ao quase–mercado 

para financiamento de organizações situadas no terceiro setor. Essa 

questão tem recolocado na agenda a discussão das atividades  

estratégicas as quais o poder público não pode submeter a 

mecanismos de mercado pela ameaça à equidade e a justiça 

distributiva; 

• A constatação de que as teorias de mercado aplicados ao setor 

público podem produzir efeitos incertos e desastrosos, gerando novos 

gastos pela necessidade de correção das falhas do mercado em 

situações de assimetria de informações entre os agentes...  

 

 

A estratégia de Profissionalização dos gestores 

 

Paralelamente aos esforços de mudanças no modelo gerencial, observam-se, 

especialmente na área pública da saúde, na década de 90,  iniciativas relativas ao treinamento e 

conseqüente profissionalização de seus dirigentes, como também mudanças quanto ao processo 

de ocupacão de cargos, realizado não mais com base exclusivamente em critérios político-

partidários, como era tradicional, mas através de indicação de esferas administrativas superiores 

com base em mérito profissional, associados, por vezes, à formação no campo gerencial 

(AZEVEDO, 1993). 

A Ensp/Fiocruz  unidade do Ministério da Saúde tem uma longa história na formação de 

especialistas no campo da gestão hospitalar, tendo  iniciado em 1984 a oferta do seu curso de 

Especialização em Administração Hospitalar. Em 1991, como parte de um processo de 

cooperação com a Escola de Saúde Pública de Rennes (França), tal curso foi reformatado, 

passando a ser denominado Curso de Especialização em Gestão Hospitalar, ocupando importante 

papel na profissionalização dos dirigentes hospitalares do setor público, tendo formado de 1992 a 

2001, 233 alunos-dirigentes. Particularmente no Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde 

vem recentemente investindo na formação gerencial. Em 2004 desenvolveu um segundo curso 

lato-sensu intitulado  MBA em saúde, para seus quadros gerenciais, abarcando nível central,  
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regional e local. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também está em negociação 

com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro um curso para seus dirigentes hospitalares. 

Encontram- se  em grande expansão no âmbito universitário e no setor privado a ofertas de cursos 

de formação gerencial em saúde. 

Na perspectiva de profissionalização da gestão em saúde o Ministério da Saúde (portaria 

236- dez/2002) procurou estabelecer uma norma técnica de ingresso na função gerencial visando 

fortalecer, assim, o processo de modernização gerencial da rede hospitalar vinculada ao SUS e a 

“promoção de práticas gerenciais que possibilitem maior eficácia e eficiência no uso de recursos 

públicos”. Estabelecia exigências mínimas relativas à qualificação dos profissionais para o 

exercício de funções de direção. Assim, segundo tal norma todos os diretores de hospital 

deveriam – para continuar em seus cargos ou serem designados para outros - ter realizado curso 

de Administração hospitalar cujo nível varia de aperfeiçoamento(180 horas) a especialização 

(360 horas) em função do porte do hospital  -  I e II ou nível III e IV–públicos ou privados. Como 

conseqüência da estratégia ministerial de profissionalização da gestão dos hospitais seria 

previsível uma crescente demanda por programas de formação gerencial.  No entanto,  em 2004, 

já no contexto do governo Lula a referida portaria foi revogada.  

Procurando concluir a discussão sobre o contexto em que entra em cena a questão 

gerencial na administração pública no Brasil, e de certo modo, retomando questões apontadas 

anteriormente, interrogamos sobre a possibilidade das organizações públicas brasileiras ocuparem 

o lugar de grande investimento pelos seus trabalhadores e portanto tornar-se palco de idealização, 

espaço de realização dos indivíduos em seus projetos individuais.  

O contexto geral de desvalorização do funcionário público, de precarização dos vínculos 

trabalhistas e de incertezas sobre as condições de trabalho, certamente dificultam a construção de 

um sentido partilhado entre os trabalhadores e os níveis gerenciais quanto trabalho 

organizacional. A questão da excelência e seus custos, como tratado por Gaulejac (1993),   para a 

maioria das organizações públicas de saúde talvez seja ainda periférica, e me parece,   capaz de 

alimentar um imaginário sobre o que não é a organização pública de saúde ou um ideal distante e 

inalcansável. Embora se desenvolvam experiências inovadoras e que buscam a mudança, 

suponho que seja dominante hoje nos serviços públicos de saúde um imaginário da impotência, 

da desvalorização, do não reconhecimento, “de que não há nada a fazer” . 
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A sociedade brasileira e particularmente os serviços públicos de saúde refletem o 

individualismo que pautam as sociedades contemporâneas, levando a um complexo processo de 

exclusão social, desvalorização da vida, individual e coletiva. Neste contexto, me parece que o 

desafio seja justamente o de construir alguma idealização que favoreça a responsabilidade 

individual e institucional.  Estas preocupações nos orientaram na análise das práticas gerenciais 

nos hospitais. 

  

1.4.  Os Caminhos do Sistema Único de Saúde no Brasil e a Gestão como 

Componente Estratégico  

 

O Sistema Único de Saúde(SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988, na 

conjuntura de redemocratização do país e foi regulamentado através de Leis Orgânicas da Saúde 

em 1990.  O capítulo de Saúde da Constituição de 1988 e  o SUS foram fruto dos trabalhos na 

Assembléia Nacional Constituinte, particularmente expressão do movimento pela democratização 

da Saúde e de construção de um projeto emancipador,  correspondendo ao que ficou conhecido  

como Movimento da Reforma Sanitária. Tal movimento, embora heterogêneo em sua 

composição, adota uma “matriz discursiva  que lhe confere identidade e que poderia ser 

expressa pela defesa da saúde como direito do cidadão e dever do Estado e a democratização da 

gestão do Sistema de Saúde” (CECÍLIO, 1994 p. 25) 

O Movimento da Reforma Sanitária foi construído, então, como luta política e ideológica, 

no contexto da redemocratização do país, tendo sido capaz,  compartilhando a compreensão de 

Sá(2005), de constituir um Imaginário Motor no sentido dado por Enriquez (1997a,b), para 

profissionais ligados à saúde pública,  intelectuais e setores da sociedade civil mobilizada pela 

questão da saúde.  

Passado o momento inicial de constituição do SUS, a Reforma Sanitária vem se 

caracterizando por um “incrementalismo lento”, (MENDES, 2004), negociações arrastadas e 

baseadas em uma normatividade extensa - normas operacionais consensuadas pelos três níveis de 

governo e materializadas em Portarias Ministeriais. 

Apesar das dificuldades, Mendes (2001,2004) procura ressaltar os avanços obtidos no 

âmbito do SUS. Em 14 anos consolidou-se, ao lado de programas de saúde pública com 

resultados favoráveis, como o de AIDS e de doenças imunizáveis,  um sólido sistema de serviços 
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de saúde que presta  serviços à população brasileira, especialmente aos pobres.  O SUS , segundo 

Mendes (2001) tem uma rede de 63.650 unidades ambulatoriais e 5.800 unidades hospitalares 

dispondo de 440.00 leitos. Sua produção anual de 11,7 milhões de internações hospitalares, 1 

bilhão de procedimentos de atenção primária à saúde, 153 milhões de consultas médicas, assim,  

“Milhões de brasileiros  pobres, condenados, antes da reforma, à medicina simplificada ou à 

caridade de instituições filantrópicas,(...) passaram  a ser portadores de direitos à saúde, 

garantidos constitucionalmente.”(MENDES, 2001:28). No entanto, alerta o autor, essa parcela da 

população não se encontra socialmente organizada e, embora tenha alcançado cidadania sanitária 

permanece  como sub-cidadã política. 

Reconhecendo existir uma defasagem entre o SUS real e o SUS constitucional, Mendes 

vem procurando analisar os dilemas e desafios que se apresentam para SUS hoje. Um deles  se 

expressa no financiamento: 

 

O gasto per capita do Brasil, em 2001, foi de US$222,00 contra 

US$603,00 do Uruguai e US$679,00 da Argentina (Organización 

Mundial de la Salud, 2003). Isso mostra que o nosso País gasta pouco 

relativamente a outros países da América do Sul. Ademais, seu gasto tem 

uma qualidade ruim, o que pode ser atestado pela relação entre o gasto 

sanitário público e o gasto sanitário total. O gasto sanitário público do 

Brasil em relação ao gasto sanitário total foi, em 2001, de 41,6%; as 

evidências internacionais mostram que essa relação, nos sistemas 

públicos universais, deve ser superior a 70%(Organización Mundial de la 

Salud, 2003). A conclusão é de que o gasto público brasileiro  com 

serviços de saúde é muito baixo. (MENDES, 2004 p.5) 

 

 

Ainda que tenham sido determinados recursos adicionais pela Emenda Constitucional 

no.29, eles não são suficientes para dar conta da implantação do SUS constitucional. A questão 

do financiamento é conseqüência da visão quanto ao sistema que se quer implantar. Assim, um 

primeiro dilema diz respeito à segmentação ou universalização, implicando, no primeiro caso, 

uma proliferação de sistemas privados, enquanto o sistema público fica reservado, cada vez mais, 

para os pobres. Este é o cenário atual.  Segundo pesquisa do IBOPE de 1998, “53% dos 
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brasileiros em renda familiar mensal de até dois salários utilizam exclusivamente os serviços do 

SUS e que esta percentagem cai para 13% entre os brasileiros com renda familiar superior a 10 

salários mínimos” (MENDES, 2001 p.30). Um sistema universal, ou seja, o SUS constitucional, 

significa construir um sistema público para todos os brasileiros, no qual os  sistemas  privados, 

seriam de fato, suplementares. No SUS real conformou-se um sistema segmentado, destinado aos 

pobres. A segmentação parte do pressuposto de que ao se instituírem sistemas específicos para os 

que podem pagar, sobrariam mais recursos públicos para dar atenção aos que não teriam outros 

meios de acesso. No entanto, afirma Mendes(2001, 2004), este suposto é falso, pois dada a 

desorganização social dos grupos sociais desfavorecidos, e assim sua “baixa capacidade de 

vocalização política” a tendência ao subfinanciamento e a oferta de serviços de menor qualidade 

está dada.  

 Outro dilema que vem sendo vivido pelo SUS é relativo a “municipalização autárquica” 

versus a “microrregionalização cooperativa”, significando escolher que tipo de organização local 

deve ter o SUS. Baseado no município e na oferta de equipamentos de saúde existentes,  esta tem 

sido a opção do SUS desde a IX Conferência nacional de Saúde de 1992, cujo lema foi “a 

municipalização é o caminho” e que vem sendo estabelecido através das Normas Operacionais do 

MS, consolidando uma política de municipalização e o pleno exercício do poder municipal na 

função de gestor da atenção à saúde. Uma outra perspectiva é defendida por Mendes(2001,2004), 

na qual a organização dos sistemas de serviços de saúde se efetua com base em microrregiões de 

pertencimento econômico e social.  

Segundo Mendes(2001), o modelo municipalista tem levado à expansão da atenção 

médica nos municípios sem nenhuma preocupação com a articulação regional, o que tem 

provocado pulverização de recursos públicos, fragmentação dos equipamentos sanitários e, assim, 

a implantação de sistemas ineficientes. Entre as debilidades oriundas do paradigma da 

municipalização estão a baixa taxa de ocupação da rede hospitalar do Brasil, que era em 1995, de 

54%, tendo diminuído para 48% em 1999, segundo dados do MS de 2000(Mendes, 2001). Como 

exemplo do que tem sido a tendência do SUS, Mendes aponta a situação da microregião de 

Baturité: 

Composta por oito municípios, no Ceará, é um exemplo emblemático da 

fragmentação causada pela municipalização autárquica. Há oito 

hospitais que operam com uma taxa de ocupação média de 22%; há sete 
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aparelhos de ultra-sonografia, quando seriam suficientes apenas dois; há 

10 laboratórios de patologia clínica operando em deseconomia de escala 

e com baixa qualidade (MENDES, 2001 II p.33) 

 

 

Para minimizar as debilidades advindas da municipalização, especialmente a 

fragmentação, para Mendes (2001) deve se desenvolver o paradigma das microrregionalização 

cooperativa no âmbito da saúde, minimizando o papel dos municípios, permitindo uma relação de 

integração entre eles,  uma organização dos serviços mais eficiente, permitindo a concentração de 

certos serviços e dispersão de outros.  O contraponto feito pelo autor entre tais modelos é 

particularmente importante para nos alertar que a municipalização pode não ser a melhor saída 

para a descentralização, e que além de tudo, ela não é a única maneira de organização para 

alcance desse princípio do SUS.  

No caso do município do Rio de Janeiro, questões distintas das aqui consideradas 

surgiram, e estarão presentes nos depoimentos dos entrevistados, realçando a fragmentação, a 

descoordenação intersinstitucional e intermunicipal, as barreiras ao acesso,  apontando as 

dificuldades e a complexidade do modelo municipalizado num contexto de uma rede hospitalar 

extensa e altamente complexa. 

Entre os desafios postos para o desenvolvimento do  SUS encontra-se, nas formulações de 

Gastão Wagner de Souza Campos, a ênfase na gestão enquanto componente estratégico para 

um sistema público de saúde. O referido autor, representa uma determinada forma de pensar a 

Reforma Sanitária, trabalhada por mais de uma década por coletivos de saúde na região de 

Campinas.   Campos, em sua produção teórica, (1991, 1994, 2000, 2003) e em sua inserção em 

experiências concretas desenvolvidas no LAPA( Laboratório de Planejamento e Administração) 

do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Unicamp,  em conjunto com Luiz Carlos 

Cecílio e Emerson Elias Merhry,  vem buscando a construção de um modelo de gestão e 

planejamento  que “fale da defesa da vida mais do que da defesa dos interesses privados” 

(CAMPOS, 1994 P.17). São centrais as idéias de descentralização e autonomia de gestão como 

elementos de um processo de democratização da vida institucional. As  contribuições de  Campos 

são consideradas por Cecílio (1994) em dois grandes blocos: O primeiro trata da gestão da 



 

 

69 

 

organização pública como parte da luta pela construção de uma sociedade democrática. O 

segundo tratada de diretrizes para a operacionalização de uma nova forma de gestão.  

Quanto ao primeiro, o desenvolvimento de formas de gestão democrática no interior do 

Estado “é visto como condição necessária porém não suficiente para a reforma sanitária” 

(CECÍLIO, 1994 p.270), não devendo, portanto, ser considerada como resposta para todos os 

males.  A gestão é entendida por  Campos como um fator estratégico para a construção do SUS,   

compreendida como exercício do poder, como uma prática voltada para 

 

reverter o centralismo autoritário do poder de Estado – sempre, no 

Brasil, exercido segundo interesses privados e em detrimento do bem-

estar público - , e a fazer com que o jogo da democracia seja utilizado 

para  estimular a criatividade, o empenho transformador dos sujeitos 

sociais envolvidos com a produção de serviços... (CAMPOS,1991 p.126) 

 

Desse modo, Campos assume que as formas renovadas de gestão, enquanto formas de 

descentralização e divisão de poder, devem ser assumidas pelo Movimento Sanitário, como ator e 

“sujeito coletivo”.  

O outro bloco de contribuições do autor diz respeito a diretrizes mais específicas da 

prática gerencial. Em primeiro lugar, encontra-se a ênfase na descentralização da gestão e do 

planejamento até as unidades ou equipes de trabalho, gerando autonomia para a organização do 

processo de trabalho. Como contrapartida, encontra-se a ênfase nas “planilhas de avaliação”  

como instrumentos “acordados’ para o acompanhamento de resultados e, portanto, como 

instrumentos de prestação de contas, no sentido dado por Matus (1993), potencialmente 

favorecedores de um aumento de responsabilidade quanto aos resultados do trabalho.   

Outro ponto central da visão do grupo de Campinas com relação ao modelo de gestão diz 

respeito à conformação de instâncias colegiadas de direção, ampliando e estimulando a 

participação dos profissionais em vários níveis da gestão – das unidades de trabalho à gestão 

superior,  e também a participação de usuários.  

O último aspecto fundamental desta proposta diz respeito ao trabalho em equipe. O 

processo de trabalho nos vários serviços deve fortalecer  os grupos de  trabalho que  reunam todas  
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as categorias profissionais  com objetivos mais claramente identificáveis,  tentando romper com a 

lógica corporativa de organização das linhas de mando ou de produção.  

Mais recentemente,  o autor tem valorizado a perspectiva de auto-gestão através da 

conformação de estratégias de gestão da micro-política irrigadas pelo “fortalecimento do sujeito”, 

pelas questões da autonomia e do prazer no trabalho (CAMPOS, 2000 p.67). Neste sentido o 

autor acredita ser possível a “interferência na produção de subjetividades” inventando “uma 

geometria organizacional que facilite esses contratos e movimentos e que não obrigue Sujeitos e 

Coletivos à imobilidade” Neste contexto aponta a importância de construir “Objetivos de 

investimento – ainda que parciais e transitórios” (CAMPOS 2000 p.137). 

Além disso, o grupo de Campinas vem tratando, através de  Mehry e Cecílio, o trabalho 

em saúde com foco em “linhas de cuidado” como condição para a integralidade da assistência. 

Essa concepção de gestão pública têm embasado experiências de  reordenamento da rede básica 

de saúde e processos de mudança em hospitais públicos de várias regiões do país. Entre as 

experiências mais divulgadas de gestão hospitalar, encontram-se duas delas assessoradas por 

Cecílio e Merhy,  realizadas no hospital Santa Casa do Pará (CECÍLIO, 1994) e posteriormente 

no Hospital São João Batista no município de Volta Redonda no Rio de Janeiro (CECÍLIO, 

1997), acompanhadas por muitos anos.
10

  

Outros autores também contribuíram de forma explícita para a condução das experiências 

inovadoras de gestão no SUS. Destaca-se claramente a contribuição de Carlos Matus e sua 

perspectiva de Planejamento Estratégico-Situacional (PES) não só por sua influência no âmbito 

da escola de Campinas, mas também sobre outros autores e grupos, entre os quais destaca-se  

Mendes, na abordagem da “Vigilância à Saúde e o Planejamento” e  Rivera em sua perspectiva 

                                                 
10

 Embora singulares, houve uma perspectiva comum no desenvolvimento dessas experiências. Assim, foi 

central a formulação coletiva de objetivos e compromissos do hospital sendo seguida da definição dos principais 

problemas a serem enfrentados, suas explicações, definindo-se  então resultados que se transformaram em pilares do 

projeto. O plano de trabalho foi sendo construído como uma  “aposta” na tentativa de impactar os problemas. Neste 

contexto, definiu-se, nos dois casos,  uma mudança na estrutura gerencial dos hospitais que adotaram uma lógica 

mais horizontalizada, com menos níveis hierárquicos, procurando aumentar a responsabilidade das unidades de 

trabalho para com os problemas e resultados do trabalho. Outra estratégia gerencial fundamental desenvolveu-se no 

âmbito da avaliação: a implantação de uma planilha de indicadores para propiciar uma melhoria do desempenho dos 

hospitais, sendo incorporadas como base para adoção de um sistema de gratificação de desempenho. Sobre essas 

experiências ver Cecílio, 1994, capítulo 4: “Inventando a mudança no hospital: o projeto ‘Em defesa da Vida’ ” na 

Santa Casa do Pará; Cecílio, 1997,  “Indicadores de avaliação de desempenho: um instrumento estratégico para a 

administração gerencial dos hospitais públicos “ In: Merhy ; Onocko. Agir em Saúde. HUCITEC. São Paulo. 
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de “Planejamento Estratégico Comunicativo” constituindo-se então como um importante 

caminho teórico-metodológico no âmbito do planejamento em Saúde no Brasil (MERHY, 1995). 

Matus foi ministro da Economia e assessor direto de Salvador Allende. Tem uma longa 

carreira de docência em órgãos como o Instituto Latino Americano de Planificación Econômica e 

Social. Os cursos que desenvolveu no Brasil nos anos oitenta e noventa tratavam do PES como 

metodologia para elaboração de projetos de governo. Matus preocupa-se em aumentar a 

capacidade governo, que deve ser vista na relação com outros dois aspectos fundamentais: o 

projeto de governo e a governabilidade. A capacidade de governo diz respeito ao capital de 

conhecimentos, técnicas, instrumentos e experiências da equipe de governo. A governabilidade 

envolve a relação entre as variáveis que um ator controla e as que não controla. O projeto de 

governo trata da proposta programática que um ator se coloca na perspectiva de governo. 

(MATUS, 1993) (CECÍLIO, 1994). Condicionam igualmente a capacidade de governo e a 

governabilidade o grau de responsabilização da organização e o foco de trabalho do dirigente, 

sendo estes, por sua vez,  dependentes da qualidade dos mecanismos e instrumentos de petição e 

prestação de contas e dos problemas presentes na agenda do dirigente.  

Não cabe no âmbito deste capítulo explorar a perspectiva de Matus, mas apenas levantar 

alguns aspectos que se tornaram centrais para as experiências da Saúde. O autor faz uma crítica 

dura aos métodos de planejamento, reconhecendo-os como incapazes de intervir em realidades 

complexas dada a rigidez e limitação a uma perspectiva economicista. Reconhece a 

complexidade dos sistemas de direção, compreendendo-os como parte de um sistema social 

altamente complexo e atravessado pela incerteza. Destaca-se em sua perspectiva o conceito de 

Situação, “que implica uma ruptura com a explicação objetivista da planificação tradicional na 

medida em que chama atenção para o caráter auto-referencial de toda explicação da realidade e 

para os interesses práticos envolvidos na mesma” (RIVERA,1995 P.150). Governar, para Matus, 

é estar em contexto de poder compartido. É considerada a pluralidade de atores, com diferentes 

capacidades e interesses, disputando recursos. O Planejamento e a gestão passam a ser 

considerados não apenas como um problema de administração das coisas, mas um problema de 

interação entre os homens visando seus objetivos. A partir da visão político-estratégica o 

planejamento passa a ser considerado um problema entre os homens (MATUS, 1993). 
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Rivera aponta críticas à perspectiva matusiana por sua visão instrumental da relação com 

o outro, embora admitindo  o avanço introduzido pelo “policentrismo”,  associado à categoria de 

Situação. O outro na perspectiva estratégico-situacional mantém-se reificado, “confinado ao 

espaço da ação meramente comportamental”(RIVERA,1995 p.155). Em oposição ao 

determinismo e ao enfoque objetivante da visão estratégica, Rivera aposta teoricamente em uma 

saída através da leitura habermasiana dos elementos comunicativos e interativos típicos de uma 

compreensão fenomenológica da realidade social. Em seu ponto de vista esta leitura permite 

pensar e apostar na cooperação sendo então a base de um novo enfoque: o Planejamento 

Comunicativo, um Agir Comunicativo. Na perspectiva de Rivera, (1995 p.154)  um determinado 

plano de ação é passível de ser “coordenado intersubjetivamente em um ambiente de dialogo 

franco” possibilitando se chegar a um resultado consensual. 

Rivera como também Campos, por caminhos teóricos distintos, procuram ressaltar o papel 

dos coletivos e a construção de compromissos como caminhos para uma nova perspectiva de 

planejamento e gestão na qual o lugar dos sujeitos passa a ser reconhecido. Rivera segue a 

perspectiva de Habermas e propõe uma racionalidade comunicativa na  qual  “o entendimento é 

um processo de obtenção de um acordo entre sujeitos linguística e interativamente competentes” 

apoiados “em convicções comuns, atingidas através de um desempenho discursivo” (RIVERA, 

1995 p.24).  

 Campos (2000;2003) em uma perspectiva heterodoxa, busca apoio tanto na visão 

marxista, quanto  na perspectiva institucionalista, reconhecendo então tanto a dimensão política 

quanto a do desejo dos sujeitos. Este autor (2000 p.43) aposta nos dispositivos coletivos para 

“assegurar a formação de compromisso entre o interesse público(expresso nas necessidades 

sociais) e o privado expresso pelos trabalhadores”, como também para construção de uma co-

gestão, acreditando no potencial dos momentos instituintes como possibilidade de “recompor 

Interesses e Desejos dos distintos agrupamentos, de forma que construa uma sociabilidade 

solidária e democrática” (CAMPOS, 2000 p.85) 

 Os autores acima tratados representam perspectivas orientadoras de práticas do 

Movimento Sanitário na busca de mudanças que aproximem o SUS real daquele que foi 

idealizado por este movimento e têm inspirado particularmente experiências no âmbito da gestão 

de hospitais públicos.  
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 Todavia, o  avanço do projeto neoliberal nas políticas públicas como também a própria 

dinâmica da sociedade contemporânea vêm se mostrando como obstáculos para que as mudanças 

ocorram no sentido almejado pelo Movimento Sanitário e talvez estejam sendo minimizados nas 

abordagens dos autores acima considerados. Como vimos no início deste capítulo, o contexto 

atual, nas sociedades contemporâneas e particularmente no Brasil, mostra-se adverso às 

construções coletivas.  Sob o domínio da fragmentação, da tendência à massificação, ao 

conformismo,  sob a égide do individualismo tem havido uma perda progressiva de referências 

ideológicas limitando, portanto, as possibilidades  de construção de acordos e compromissos que 

fortaleçam a dimensão pública e social das organizações públicas. Portanto, é preciso reconhecer 

que essas questões atravessam as organizações públicas de saúde e tornam-se importantes 

restrições ao imaginário motor e instituinte do Movimento Sanitário e à construção de projetos 

coletivos que favoreçam a solidariedade e a responsabilidade . 

Se a mudança que se pretende na gestão de serviços públicos de saúde busca enfrentar a 

apatia burocrática, o corporativismo, o “desinteresse, a alienação, o agir mecânico” (CAMPOS, 

1994 p.) como também a “banalização da dor e do sofrimento alheio”, (SÁ,2005 p.6) parece 

haver um hiato entre aquelas abordagens e a realidade que pretendem enfrentar. Há uma 

promessa de potência nas referidas visões de gestão e planejamento, certo otimismo, que 

corresponderia, na leitura psicanalítica, a um foco demasiadamente grande nas forças de ligação e 

na capacidade do amor, em detrimento do reconhecimento do mal-estar que  funda a vida coletiva 

e da expressão da violência que irrompe nas organizações e que vêm  tendo uma expressão 

particular no contexto considerado, favorecendo as forças de disjunção, capazes de limitar  a 

invenção de novas formas de gestão nos serviços de saúde. 

 Assim, do meu ponto de vista, é fundamental irrigar as questões da gestão com a 

problemática do Inconsciente e com o que ela representa para a vida organizacional: uma visão 

menos harmoniosa. Para Freud, governar é uma prática social no limite do impossível 

(ENRIQUEZ, 2001) já que o indivíduo é considerado como sujeito do desejo, inscrito no circuito 

das pulsões, na  economia do seu gozo e nas exigências que o processo social/civilizatório lhe 

impuser (BIRMAN, 1997). 

Considerando que a realidade humana e social  é atravessada por “desconhecimentos”, 

aponta Enriquez, a transparência mostra-se impossível: 
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Sem ilusão, sem crença, sem idealização, sem disfarces, sem hipocrisia, 

sem recalcamento, sem repressão a vida social (e a vida psíquica) seria 

impossível. Imaginemos um mundo entregue à transparência, em que 

cada qual saberia o que o outro pensa em seu foro interior, tendo acesso 

aos seus desejos e tormentas;[...]em que as relações sociais não seriam 

dissimuladas por uma sombra propícia; em que os homens não seriam 

teatrais. Aí nos daríamos conta de que ninguém conseguiria viver em tal 

mundo (Enriquez,2001 p.50) 
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2- OS PROCESSOS INTERSUBJETIVOS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 

 

Este capítulo abordará o fenômeno organizacional particularmente através da leitura da 

psicossociologia francesa, em especial através da visão de Eugène Enriquez,  enfatizando a  

dimensão imaginária, intersubjetiva e grupal das organizações. Também ganha destaque a 

contribuição de Cornelius Castoriadis quanto à função imaginária na sociedade.  A perspectiva 

psicanalítica atravessará a compreensão das organizações e, particularmente quanto ao 

funcionamento dos grupos e o exercício da  liderança, ganham destaque a leitura de W. Bion e 

René Kaës.   A problemática da mudança terá um destaque especial tendo em vista sua relevância 

neste trabalho.  

As organizações, e particularmente as empresas, se apresentam como representações, por 

excelência, da objetividade – produzem bens e serviços, criam riquezas,  enfim, universo onde 

reina a racionalidade (ENRIQUEZ, 1997a). Pouca atenção tem sido dada à compreensão dos 

processos organizacionais enquanto expressão de ambigüidades e incertezas, advindas de seu 

caráter humano e social. Os “recursos humanos” vem sendo tratados como “fator de produção”, 

“objeto da gestão” ou, mais recentemente, “cúmplices” e entusiastas da empresa 

(AKTOUF,1997). 

O olhar tradicional  sobre a organização, particularmente da Escola Clássica em 

administração (MOTTA, 1986;  1989) vai identificá-la como sistema produtivo, onde os homens 

encontram-se a serviço dos instrumentos e das máquinas. A metáfora da organização como 

máquina é forte e insidiosa. (AZEVEDO, 2001). Posteriormente, a psicologia e a sociologia 

passam a apreender as organizações como sistema social, perpassadas então, pelo domínio socio-

afetivo. Assim,  questões como a da  coordenação e do consenso passam a ser vistas como um 

problema a manejar  (ETZIONI, 1984). 

Existe, no entanto, uma resistência em reconhecer a empresa - a instituição central da 

sociedade contemporânea,  pautada pela dimensão econômica e pelo calculo racional - , como  

cenário para paixões inexplicáveis presididas pelo amor e pela violência.  Enriquez (1997a) 

aponta justamente que por sua importância social, a empresa , a  organização, torna-se uma arena 

privilegiada para o jogo do poder e do desejo.  
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2.1- A organização na  abordagem da Psicossociologia  

 

A psicossociologia é uma vertente da Psicologia Social, que enfoca grupos, organizações 

e comunidades em situações cotidianas. Seus estudos propiciaram explicações sobre a 

constituição e evolução dos vínculos entre os indivíduos, sobre a dinâmica social e seus processos 

de mudança. 

A psicossociologia francesa contemporânea, representada especialmente por Eugène 

Enriquez, considera em sua compreensão do indivíduo e da dinâmica organizacional,  o 

referencial psicanalítico, como também, elementos da filosofia e sociologia contemporâneas. 

A organização, na abordagem da psicossociologia francesa é uma realidade viva, onde 

sujeitos vivem seus desejos de afiliação e visam realizar os seus projetos. (AZEVEDO, BRAGA 

NETO; SÁ, 2002).  É compreendida como uma “microssociedade” por excelência, sendo 

atravessada pelos mesmos problemas que caracterizam o vínculo social: o desejo de morte, o 

ataque aos laços (BION, 1969), a função de evitar ou negar o outro (GREEN, 1988), a apatia 

destrutiva, as tentativas de amor mútuo, de investimento positivo. Assim, do mesmo modo que  

na sociedade, na organização os indivíduos e grupos, lutam contra várias angústias: o medo do 

caos, da desordem, dos imprevistos, do desconhecido. Deste modo, os movimentos criadores são 

tidos como “desordens”, a novidade como “fissura”. (ENRIQUEZ, 1997b e 2000b). Enriquez, 

busca então, nos mostrar que, não apenas a  afetividade irriga as organizações, mas também o 

inconsciente.  

Assim, para compreender a organização é necessário admitir que ela é fruto do 

cruzamento de projetos conscientes, advindos da cena voluntária, e também de fantasias e desejos 

que são operantes, que afetam a vida psíquica dos indivíduos e grupos,  conformando  uma outra 

cena: a do inconsciente e do imaginário.  

O inconsciente seria então,   

 

O “ irredutível” ao apelo da razão e sobre o qual a razão não poderá 

jamais ter controle: ou seja o desejo e o ódio do outro, o desejo de criar e 

o de destruir. Mesmo que a razão possa domesticá-los e tentar modificar 

suas relações de força, ela não poderá nunca fazê-los desaparecer ou 

torná-los inoperantes.(ENRIQUEZ, 1990 p.19) 
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As duas cenas – voluntária, consciente e a inconsciente são interdependentes e 

complementares, de tal modo que interesse e paixão se nutrem mutuamente (ENRIQUEZ 

(2000b).  Wilfred Bion(1969,1975), psicanalista inglês que se dedicou a estudar a dinâmica dos 

grupos, mostrou  que um grupo pode funcionar simultaneamente  como um conjunto voltado para 

a tarefa e se conduzir por hipóteses  inconscientes.  Assim,  existiria “um funcionamento mental 

voltado para a realização da tarefa inicialmente proposta e a atuação no plano emocional” 

(FERNANDES, 1990 p. 22). O primeiro seria racional e consciente,  enquanto o segundo 

envolveria a  fantasmática inconsciente. 

Um exemplo da simultaneidade das duas cenas é fornecido por Enriquez (1991,1997b) 

fazendo referência à Elliot Jacques em seus estudos sobre a estrutura organizacional. Esta  

representa simultaneamente, o modo como a autoridade é distribuída para realização dos 

objetivos e a  manifestação de mecanismos defensivos contra  ansiedades depressivas e 

paranóides. 

Para Enriquez (1997b) embora a organização busque ser um locus privilegiado para 

expressão da pulsão
1
 de vida, tentando a canalização de todos os impulsos criativos dos 

indivíduos para o trabalho produtivo e para a coesão organizacional, acaba por restringí-la pela 

ameaça de invasão de afetividade e de condutas irracionais. Por outro lado, enquanto lugar da 

ordem e da reprodução a organização é favorecedora da expressão da pulsão de morte, seja como 

compulsão à repetição, tendência à homogeneização, inércia ou massificação. Assim, observa 

Enriquez “a organização se instaura, funciona e se estabiliza no interior de um campo pulsional 

e passional” (ENRIQUEZ, 2000b:19). 

  A perspectiva da psicossociologia impõe um modo mais trágico, e menos simplista e  

otimista, de compreensão da vida em organizações. Assim, uma perspectiva mais integradora e 

harmoniosa  da vida organizacional é substituída pela idéia de um jogo perigoso para a existência 

dos indivíduos e para o sentido que possam dar à sua ação.  (ENRIQUEZ, 1997a). 

                                                           
1
 A pulsão é um dos conceitos mais difíceis da teoria psicanalítica, tendo sido revisto em vários momentos da obra 

freudiana. (LAPLANCHE ;PONTALIS, 1980)  A teoria freudiana sempre apresentou as pulsões de forma dualista e 

a distinção mais importante é entre pulsão de vida e a pulsão de morte, fundamentais na dinâmica psíquica e na 

organização da vida social. Em 1920, Freud a partir do texto “Além do princípio do prazer”cria o conceito de pulsão 

de morte. Com este conceito o campo psicanalítico passa a ser ocupado pelo caos, pelo acaso, oposto a ordem do 

aparato psíquico. Em “Mal-estar da Cultura” (1930) Freud afirma a autonomia da pulsão de morte, como algo 

originário do ser humano. A Pulsão de morte está para além do representável, além do princípio do prazer. A partir  

do dualismo pulsão de vida e de morte podemos compreender que “se a pulsão de faz presente no aparato anímico 

promovendo e mantendo uniões, conjunções, ela é dita ‘de vida’; se ela se presentifica no aparato anímico 

disjuntivamente, ‘fazendo furo’, então ela é dita ‘de morte’’ . (GARCIA-ROZA, 2000 p.162) 
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Se há um jogo arriscado para os indivíduos - que  jogam sua identidade, seu desejo de 

reconhecimento e de estima, por outro lado, a vida organizacional pode ainda suscitar sujeitos 

capazes de novos modos de pensar e agir. (ENRIQUEZ, 1997a) Os trabalhadores são sujeitos 

desejantes, realizam um investimento singular no trabalho, se implicam no trabalho, não devendo 

ser vistos apenas como indivíduos submetidos à alienação.
2
 Para o referido autor,  as 

organizações oscilam entre clausura e abertura, existindo em toda organização um desejo de 

transformação, inovação. Se todos estão em perigo, também se pode entrever outros horizontes. 

No entanto, alerta Enriquez (1997a p.75) há uma assimetria presente no contrato entre a 

empresa e os indivíduos:  

 

 O que a empresa não diz jamais é que este discurso é um engodo e que 

como Freud havia assinalado no que se refere à civilização , a satisfação 

obtida não se encontra jamais à altura da renúncia exigida. O contrato 

do  indivíduo com a empresa é sempre um contrato leonino e o indivíduo 

jamais se encontra no lugar do leão.”
3
 

 

 

Aprofundando a leitura de Enriquez (1997a,b),  sobre o fenômeno organizacional, a 

organização é por ele considerada como um sistema cultural, simbólico e imaginário, onde se 

destacam a compreensão do papel do sujeito, dos processos grupais, de seu sistema de valores e a 

construção de seu imaginário social (ENRIQUEZ 1997b).   

  Enquanto sistema  cultural, a  organização expressaria, na visão do autor, uma estrutura de 

valores e de normas, apresentaria uma forma de apreensão do mundo que orientaria seus 

                                                           
2
 Sobre a compreensão da categoria de trabalho e as implicações subjetivas aí presentes são particularmente 

interessantes as abordagens da Psicodinâmica e da Ergonomia Situada . Dejours reconhece a subjetividade como 

elemento fundamental no trabalho empregando a concepção de “carga de trabalho afetiva ou psíquica” . Para Teiger, 

a noção  de atividade é central  e permite compreender as diferenças entre trabalho prescrito e trabalho real. Os 

ergonomistas sabem claramente que a pura aplicação das prescrições não garantem um trabalho eficiente. O 

trabalhador deve realizar julgamentos, reajustes para que o trabalho seja eficaz. O trabalho real envolve o conceito de 

trabalho como “uso de si” , enfocando a dinâmica subjetiva presente. O “uso de si” não se restringe ao   “uso de si  

pelo outro”,  mas também ao “uso de si por si”. A atividade de trabalho é fruto da interação entre esses dois tipos de 

usos.  Sobre esta questão ver DEJOURS, C. Psicodinâmica do trabalho, 1994, São Paulo, Atlas; TEIGER, Catherine. 

El trabalho, esse oscuro objeto de la Ergonomia. In:   Ergonomia: conceitos e métodos.1998, Madri. Editorial 

Complutense;  SCHWARTZ,  Yves, Trabalho e uso de si. 2000, Faculdade de Educação. Unicamp. Revista Pro-

posições no. 32. 
3
 Tradução livre. “Ce que ne dit jamais l’entreprise c’est que ce discours est leurre et que comme Freud l’avait bien 

pointé em ce qui concerne la civilization, la satisfaction obtenue n’est jamais à la hauteur du renoncement exigé . Le 

contrat de l’individu avec l’entreprise est toujours um contrat léonin et l’individu ne se trouve jamais à la place du 

lion.”(1997a p.75) 
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membros. Ela desenvolveria  uma maneira de viver que se expressaria em expectativas de papéis 

a cumprir, atribuições de postos, condutas mais ou menos estabilizadas. A organização 

desenvolveria portanto, um sistema de socialização dos diferentes atores visando reforçar 

comportamentos  considerados  adequados e eliminar outros. Esses elementos seriam 

indispensáveis  à manutenção da organização e à constituição de sua identidade. 

Enriquez (1997b) trata do imaginário social  ao nível das organizações, considerando-as 

como espaço de articulação das necessidades psíquicas dos indivíduos às necessidades funcionais 

das organizações. Para o autor, as organizações instalam os indivíduos no seio do imaginário, 

constituindo a cena para o jogo de afirmação da unidade do sujeito e portanto de defesa com 

relação a realidade da  falta e da clivagem psíquica.  

A questão central que prende os indivíduos à organização é a luta por reconhecimento. A 

organização, como espaço para o jogo do reconhecimento,  procura capturar os indivíduos em 

seus próprios desejos de afirmação narcísica e de identificação, nas suas fantasias de onipotência 

afirmando-se capaz de responder aos seus desejos. Também busca mostrar-se capaz de proteger  

seus membros contra os temores de desmembramento e de fragmentação despertados pela vida 

coletiva, procurando oferecer uma identidade  (Enriquez,1997b). 

Na perspectiva de Enriquez, o jogo do reconhecimento é associado a questão do desejo e 

do eu imaginário. Retomando as idéias de Hegel sobre a dialética do senhor e do escravo, e de 

Freud, sobre o estatuto do desejo, Enriquez  (1997a)  afirma que o objeto do desejo  é sempre o 

desejo  do outro, só existimos através do reconhecimento do outro. A consciência de si existe 

enquanto reconhecida pelo outro. As questões do reconhecimento e da identidade e, por 

conseqüência,  do desejo, nos remetem à problemática da constituição da instância imaginária, às 

questões narcísicas, ao princípio do prazer, enfim, ao inconsciente, e portanto ao universo 

psicanalítico.  

Embora o imaginário seja sempre desreal, tenha uma base fantasmática, para Enriquez 

(1997b,c) é  também o que fecunda o real, buscando fazer do real expressão de seu próprio 

sonho. Assim, por um lado, sob a égide do princípio do prazer, apresenta-se como imaginário 

enganoso; por outro lado, funda uma dinâmica criativa: sem imaginário não há projeto, não há 

utopia, nem mundo a construir (1997a). Assim, o imaginário encontra-se sob as condições do 

princípio do prazer, embora procure também  responder ao princípio de realidade. Segundo 

Enriquez (1997 a,b), busca reduzir o princípio de realidade ao princípio do  prazer. 
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Para examinar em profundidade a questão imaginária, Enriquez(1997c,b) nos remete tanto 

à Castoriadis em sua análise da dinâmica imaginária na sociedade e a dialética criação /alienação, 

como também à psicanálise. Da perspectiva psicanalítica, Enriquez retoma em Lacan a sua 

compreensão da constituição do ego a partir da imagem especular, mas centra-se  na leitura de 

Freud tanto na analise da problemática  dos ideais, do recalcamento como também da questão 

pulsional. 

 

2.2. A função imaginária  

 

  Florence Giust-Desprairies(2002a) também autora do campo da psicossociologia francesa,  

insere inicialmente a categoria de imaginário no debate relativo às representações sociais.  Ela 

destaca que parte dos autores voltados para uma abordagem clínica ou, que procuram realçar a 

relação entre construção psíquica e social, tem preferido o conceito de imaginário para pensar o 

sujeito nas representações sociais. 

O imaginário, ao longo da história da filosofia tem sido dominantemente considerado 

como engano, fonte de ilusão, se opondo portanto, à realidade. Mais recentemente porém,  tanto a 

filosofia, como a antropologia e a psicanálise têm restituído à categoria imaginário seu valor 

criativo e estruturante (GUIST-DESPRAIRIES,  2002). 

Castoriadis (1982) afirma que é impossível e inconcebível a história fora da imaginação 

criadora, que chamou de imaginário radical, manifestação de um universo de significações. Para 

ele toda sociedade buscou respostas a perguntas tais como “quem somos nós como coletividade? 

O que queremos, que desejamos, que nos falta? O papel das significações imaginárias é fornecer  

uma resposta a essas perguntas. Seria no fazer de cada coletividade o espaço para resposta a essas 

perguntas. Para Castoriadis existe nas coletividades humanas uma potência de criação, chamada  

de imaginário social instituinte. Cada indivíduo é portador de uma imaginação radical, fonte 

inesgotável de significações – fluxo incessante de representações, desejos, afetos. Uma torrente  

inesgotável e, o que é importante, desfuncionalizada. Se os seres humanos fossem entregues à 

imaginação radical não teriam sobrevivido, afirma Castoriadis. Assim, através da socialização, de 

certo modo, esta imaginação é sufocada, produzindo-se então a heteronomia, como expressão da 

conformidade e repetição. Heterônomos tornam-se a sociedade e grande parte dos indivíduos que 

fazem julgamentos em função de “convenções e da opinião pública” (CASTORIADIS, 2004 
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p.132). Na coletividade o imaginário social instituinte - potência de criação expressa-se nas 

formas de linguagem, nas instituições, na música, na pintura, portadores então de significações 

imaginárias sociais. Quanto às instituições, elas tendem a se cristalizar, dando origem ao que o 

referido autor chamou de imaginário social instituído, que “assegura a continuidade da 

sociedade, a reprodução e repetição das mesmas formas que a partir daí regulam a vida dos 

homens e que permanecem o tempo necessário para que uma mudança história lenta ou uma 

nova criação maciça venha transformá-las ou substituí-las radicalmente por 

outras”(CASTORIADIS, 2004 p.130). 

Um exemplo para compreensão do conceito de imaginário em Castoriadis, encontra-se em 

sua análise do mundo moderno, tido como aquele que levou a racionalização em seu extremo. 

Para o referido autor, a obsessão da “racionalidade” separada do resto, seria uma das formas 

históricas do imaginário. Ressalta  que  ‘tratar um homem como coisa ou como puro sistema 

mecânico, não é menos, mas  mais imaginário, seria uma forma particular de imaginário (...) 

que é a identificação do sujeito com o objeto “ (CASTORIADIS, 1982: 189-190). Para o autor, o 

universo burocrático seria povoado de  imaginário por todos os lados:  a fantasia da organização 

como máquina acaba cedendo lugar à fantasia da organização como máquina auto-reformadora e 

auto-expansiva” e depois para a imagem  “da personalidade bem integrada ao grupo” (p190).  Do 

mesmo modo, a definição de necessidades que a sociedade moderna deveria supostamente 

atender,  corresponde na verdade, a necessidades ‘artificiais” sem nenhuma razão “funcional”, 

mas fruto de uma produção imaginária, de um imaginário capitalista.    

 Voltaremos ao pensamento de Castoriadis para tratar da questão da criação/ alienação ou 

seja, da heteronomia/autonomia nas organizações. 

Retornemos agora à leitura psicanalítica da categoria de imaginário, fundamento essencial 

da perspectiva de Enriquez.  

A psicanálise aponta, como ilusória a idéia da identidade pessoal ou unidade do sujeito, 

afirmando que os indivíduos são compostos de uma pluralidade de pessoas psíquicas, 

introduzindo a idéia de Sistema Inconsciente (Enriquez, 1994b). Freud afirma assim, o 

descentramento do sujeito, determinado pela sua cisão psíquica, pela convivência de dois 

registros simultâneos: o da consciência e o do inconsciente, regidos por processos e lógicas 

distintas. Desta forma, com a psicanálise o homem passa a ser visto como sujeito clivado, não 

integrado, atravessado por falhas, desejos, estabelecendo vínculos de identificação com 
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numerosos sujeitos e grupos em um processo que perpassa toda sua vida (AZEVEDO, 2002).  As 

condutas individuais se apresentam, assim, atravessadas por uma incoerência profunda e desta 

forma o mundo psíquico e o universo social são afetados por “desconhecimentos, ilusões, 

recalcamentos” (ENRIQUEZ,2001 p.50). 

Como resposta à realidade da clivagem do sujeito surge o fantasma do ego único, 

compacto, como instância imaginária, favorecendo então à formação do Ego Ideal. Esta seria 

uma formação intra psíquica definida como um ideal narcísico de onipotência, advindo do 

modelo de narcisismo infantil, pertencendo ao registro imaginário (LAPLANCHE; PONTALIS, 

80). “O Ego ideal é o outro especular do Ego narcísico” . (FERNANDES, 1990 p.65) O Ego 

ideal possibilita manter a crença de um sujeito sem falhas, como um ser indivisível. 

 Por outro lado, a psicanálise nos apresenta a formação do  ideal de Ego instância que 

resulta da relação do narcisismo  com  as identificações parentais, com seus substitutos e com os 

ideais coletivos .  A origem do ideal, ou seja, 

 

 sua produção, passa pelo reconhecimento dos processos de identificação 

...[assim] a libido que flui ao Ego por meio das identificações representa 

seu narcisismo secundário”. (FERNANDES, 1990:67) Deste modo, “o 

outro está necessariamente presente (...)O ideal ...se dirige para o futuro, 

para um vir a ser. (...) A presença do Ideal no mecanismo psíquico, 

mostra a divisão do sujeito e sua dependência do outro” (FERNANDES, 

1990 p.67)   

 

  

 Freud em Psicologia de Grupos e Análise do Ego [1921(1974)], destaca a função do 

Ideal do Ego como explicação para a fascinação amorosa, submissão ao líder, casos em que outro  

é colocado pelo indivíduo no lugar do seu Ideal do Ego. Esse processo está na base da 

constituição do grupo humano e presente, como destaca Enriquez (1997b), também  nos 

processos organizacionais. 

 

2.3. O Imaginário e as Organizações 

 

Reforçando a compreensão de Enriquez sobre as organizações, apontada anteriormente, 

podemos citar Castoriadis para quem “a instituição [e também a organização] é uma rede 

simbólica, socialmente sancionada, onde se combinam em proporções e em relações variáveis 
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um componente funcional e um componente imaginário”(Castoriadis, 1982:159). Assim, além de 

satisfazer necessidades materiais do usuário/ cliente, a organização constitui-se como um grupo 

social e procura dar resposta a uma série de perguntas como a sua finalidade e existência.   

As estruturas, através das definições de funções e de comportamentos a desenvolver, 

metas a alcançar  promovem  representações coletivas, imagens que se propõem ao conjunto de 

trabalhadores, às quais eles devem se conformar. Essas imagens funcionam como uma carapaça 

externa permitindo coerência às condutas coletivas e também estabelecer elementos de identidade 

social. Elas tem por efeito restringir os comportamentos, gerando uniformidade, modelando 

pensamentos, induzindo comportamentos indispensáveis à sua dinâmica 

(AUBERT;GAULEJAC,1993).  

A divisão do trabalho cumpre também uma outra função defensiva, não restringindo-se a 

preservar uma harmonia no trabalho, mas ainda capaz de minimizar o perigo que pode surgir das 

experiências intersubjetivas. Assiste-se então a tentativa, mesmo que limitada,  de transformar a 

cena de relações humanas em cenas de relações funcionais de trabalho. O que está em jogo é o 

risco de se colocar sob o olhar o outro: é a angústia quanto à possibilidade de ataque narcísico, de 

separação, de castração. Angústias insuportáveis que o fantasma do eu compacto procura 

encobrir. (ENRIQUEZ, 1997a) 

Assim, a organização mostra uma face enganadora e promotora da repetição, colocando 

máscaras  nos  indivíduos, promovendo uma identidade social que funciona como defesa  e 

ocultação da fragmentação e de fantasmas de destruição que ameaçam imaginariamente os 

indivíduos. 

  

2.3.1 O  Imaginário Enganoso e Motor nas organizações 

 

Como dito antes, Enriquez (1997 a,b), ao longo de sua obra, sustentado por Freud, 

reconhece a importância da trama da identificação, da idealização e da substituição do ideal de eu  

por um objeto de amor comum nos processos grupais e também organizacionais. A identidade 

comum, na concepção teórica de Enriquez (1997b),  se funda não apenas na relação com o líder, 

mas com base em um projeto comum. A organização 
4
 , supõe o autor, propõe um projeto 

                                                           
4
 Em nosso entendimento, a organização é tida como grupalidade, como um composto intersubjetivo, envolvendo  

portanto um trabalho psíquico dos sujeitos. Embora Enriquez empregue expressões como “a organização  vai servir 

de ideal de eu”,  “a organização propõe um projeto comum”,  o autor nos adverte quanto ao risco de 
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comum ou seja um sistema de valores a ser interiorizado pelos seus membros, possibilitando, ao 

mesmo tempo, por seu intermédio, a constituição do próprio grupo. Tal sistema de valores, para 

existir, deve se apoiar em alguma representação coletiva, em um imaginário comum 

(ENRIQUEZ,1994c). 

O imaginário  organizacional se constitui por intermédio da proposição de um ideal 

comum,  que possibilita uma “aura” excepcional ao projeto comum. À medida que os valores e 

ideais propostos são interiorizados, servindo como normas de comportamento para os indivíduos, 

estes deixam de se interrogar sobre o sentido de suas ações. A organização coloca os indivíduos 

na certeza. Apresenta-se, para cada sujeito, como possibilidade de libertar-se de seu desamparo 

original e do medo da morte, sendo supostamente, ao mesmo tempo, fonte de estabilidade 

psíquica e tranqüilização narcísica (ENRIQUEZ, 1994
 
a,b; 1997b). A coesão  obtida será 

defensiva, fruto de um contrato narcísico, onde cada um teria seu narcisismo poupado enquanto 

se integrar ao narcisismo da organização (Enriquez, 1997b). Triunfam neste contexto, um 

imaginário enganador e suas características mortíferas: indiferenciação e homogeneização 

(ENRIQUEZ 1991). 

Embora os fenômenos de identificação e idealização
5
 tenham um papel central na 

edificação da sociedade, possibilitando a constituição de pactos sociais, e imprimam consistência 

e vigor a todo projeto comum, um processo de idealização maciça, chamado por Enriquez 

(1994c, 1997 a, b) de doença do ideal, levando os membros da organização a substituirem seu 

ideal de eu pelo ideal de eu da organização, engendraria conformismo e negação da autonomia 

dos sujeitos.  

No entanto, adverte Enriquez (1997a), o desejo não é recalcado por todos os grupos 

sociais, possibilitando que algum grupo ou pessoa ocupe o lugar de definição do ideal de eu da 

organização, que tome a palavra e construa os significantes fundamentais para a vida 

organizacional, procurando instaurar uma relação de submissão, que irá se institucionalizar.  

                                                                                                                                                                                            

antropomorfismo ao tratar da organização. Particularmente no livro “Le Jeux de pouvor et du désir dans l’entreprise”  

1997, o autor  adverte que toda organização  é composta por  grupos sociais variados, possuindo objetivos similares 

ou contraditórios. 
5
 A identificação é um processo psíquico no qual o sujeito assimila características do outro, tido como modelo. Este 

processo permite ao sujeito o sentimento de inclusão no mundo.  A idealização – cujo objeto é investido 

libidinalmente, tornando-se admirável ou perfeito – possibilita aos sujeitos partilhar a mesma ilusão, associando-se à 

representação do objeto “maravilhoso” (sociedade, organziação). Ressaltando o papel da ilusão Enriquez (2001) 

conclui que não é possível um mundo entregue à transparência, quando a idealização tende a faltar, apresenta-se a 

fragmentação do vínculo social (Enriquez, 2001). 
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Uma conseqüência do desejo de onipotência será, para o autor, a busca de criação de uma 

relação dual entre o líder e liderados, onde o ‘outro’ não aparece como portador de desejo, mas 

somente como instrumento de satisfação. No processo designado por Enriquez (1997a) como 

institucionalização da relação de submissão se juntam  tanto processos de identificação -  à 

uma pessoa central e à organização, como também a relação dual fusional e o fantasma da 

organização protetora.  

  Conclui então Enriquez (1997a) que as organizações,  instituem o imaginário e os ideais, 

criam,  por clivagem e separação, uma situação de alienação social, onde os atores sociais não 

falam em seu nome, mas são falados; não controlam seu próprio destino, não são incluídos nos 

processos de decisão, vivendo então sob lógica da heteronomia.  

Como pode ser visto nas palavras de Castoridadis a característica essencial da 

heteronomia é o domínio por um discurso do Outro: 

 

A característica essencial do discurso do Outro, do ponto de vista que 

nos interessa, é a sua relação com o imaginário. É que , dominado por 

esse discurso, o sujeito se toma por algo que não é...o sujeito não se diz, 

mas é dito por alguém, existe pois como parte do mundo de um outro 

(certamente , por sua vez, travestido). (...) O essencial da heteronomia – 

ou da alienação, no sentido mais amplo do termo – no nível individual, é 

o domínio por um imaginário autonomizado que se arrojou a função de 

definir para o sujeito tanto a realidade quanto seu  desejo” 

(CASTORIADIS, 1982:124)  

 

Sob a égide da heteronomia e do imaginário enganoso constitui-se um obstáculo  ao 

trabalho do luto, que implica na aceitação da perda do objeto, a interrogação dos sujeitos, a 

aceitação da falta, que poderiam originar um projeto a construir ou  um sonho a concretizar.  

Esta alienação se expressa, para Enriquez (1997a), em alguns fenômenos de separação ou 

clivagem, merecendo destaque para nossa discussão particularmente dois deles: a distinção 

dirigentes-dirigidos e circulação da palavra. 

No âmbito de nosso estudo, que trata do trabalho gerencial, deve ser realçada o fenômeno 

da distinção dirigentes-dirigidos. Na organização pode se instaurar, supostamente como  

expressão de distintas competências e saberes,  uma clivagem entre os que sabem e que podem 

pensar, e aqueles que devem executar. Sob a máscara da autoridade necessária, pode  se justificar 

uma relação de submissão institucionalizada. Desta forma,  apresenta-se o risco da castração e da 
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manipulação,  disfarçando-se a luta pelo reconhecimento existente na organização, criando 

condições para a constituição de um imaginário mistificador. 

Quanto à palavra, na organização, o discurso, de forma dominante, se apresenta de 

maneira fragmentada. Assim, devemos nos pronunciar sobre problemas de nossa competência, 

tratando de problemas circunscritos e precisos, e não sobre aqueles que nos parecem importantes. 

Essa palavra mostra-se não apenas fragmentada mas também reificada. Essa fala reificada 

instaura-se pela exigência de coerência, de estabilização do discurso, que impõe ao mesmo tempo 

rigidez e repetição. Nas organizações há medo e desconfiança da palavra livre e espontânea. No 

entanto, paradoxalmente as organizações preocupam-se, particularmente nos tempos atuais, com 

a palavra espontânea, pois a rigidez impede adaptações necessárias às pressões advindas do 

mundo externo. Assim, as organizações contemporâneas, especialmente as empresas, buscam 

intensamente  técnicas para promover novos modos de comunicação – brainstorming, estágios de 

criatividade, entre outros – que permitam uma fala espontânea e um pensamento mais ágil. 

Embora o imaginário enganoso seja alvo das críticas do autor,  Enriquez(1997a) também 

vem alertar que a idéia de desalienação total é mistificadora, pois a vida em organizações, impõe, 

em algum nível, certa identificação alienante para que haja identificação mútua.  

Podemos compreender que à heteronomia  e ao imaginário enganoso se  contrapõe outra 

possibilidade apontada por Enriquez (1994a,1997b): o imaginário motor.   

O imaginário motor seria possível quando os grupos admitem a diferenciação de seus 

membros, e portanto uma visão não monolítica do projeto comum,  favorecendo a criatividade, 

introduzindo a diferença, em oposição à repetição, possibilitando então considerar a cooperação 

como fruto do tratamento de conflitos, permitindo pensá-lo como a raiz de mudanças e  práticas 

sociais inovadoras. Propicia uma ruptura na linguagem, levando as pessoas a falarem da vida 

organizacional de outro modo, levando a percebê-la a partir de outra face. Neste contexto, haveria 

a possibilidade de criar uma fantasmática comum que compreende uma experiência com os 

outros, avaliada e refletida, preservando o sonho e a possibilidade de mudança, comportando 

ainda a experimentação e o pensamento questionador .  

Enriquez procura realçar, como dito antes, que o imaginário  é também o que fecunda o 

real, evidenciando portanto a dinâmica criativa que permite a construção libidinal e o 

investimento nos objetos, podendo contribuir para a manutenção da alteridade (GIUST-
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DESPRAIRIES,2002). Enquanto abertura, o imaginário preserva a possibilidade da mudança, 

favorece a ruptura. 

A  construção da autonomia, em oposição a heteronomia, apresenta-se também como 

questão central para Castoriadis  destacando portanto o autor que as contradições e ambigüidades 

dos processos sociais, possibilitam ao indivíduo direito à liberdade de se por contra à vontade da 

massa, contra as idéias dominantes, mostrando-se capaz de ser criador da história, capaz de 

originalidade. (CASTORIADIS, 1982).  

Para Castoriadis a autonomia implica justamente uma outra relação com o Outro, podendo 

se colocar uma distância e uma discriminação com relação ao seu discurso:  

 

A autonomia não é pois elucidação sem resíduo e eliminação total 

do discurso do Outro não reconhecido como tal. Ela é instauração de 

uma outra relação entre o discurso do Outro e o discurso do sujeito. (...) 

O sujeito efetivo é totalmente penetrado pelo mundo e pelos outros. O Eu 

da autonomia não é o Si absoluto...:é instância ativa e lúcida que 

reorganiza constantemente os conteúdos...(...) A verdade própria do 

sujeito é sempre participação a uma verdade que o ultrapassa, que se 

enraiza finalmente na sociedade e na história, mesmo quando o sujeito 

realiza sua autonomia. (CASTORIADIS,1982 p.128/129) 

 

 

A construção do imaginário motor apresenta-se sempre como um desafio. Abre espaço 

para o questionamento da própria organização e de suas regras. Entre os dois tipos de imaginário, 

há a tendência a desenvolver o imaginário enganoso. O imaginário motor, ressalta Enriquez 

(1997b p.36)a partir de Winnicott,  implica um certo “espaço transicional” que possibilite a 

transgressão, o prazer de viver em conjunto, o humor, o prazer estético, a criatividade feliz, todas 

fundamentais à atividade reflexiva. Assim, o imaginário motor mostra-se como um desafio às 

regras organizacionais.  Enriquez (2000) aponta  que, paradoxalmente, as organizações precisam  

também de “barulho” e desordem para saírem da entropia. Se  tiverem somente membros 

conformes com seu ideal  colocariam em risco seu futuro.  Assim, a autonomia e diferenciação 

são as fontes para a verdadeira inovação: “somente os sujeitos que escaparam das malhas de uma 

organização globalizante podem produzir o que realmente lhes causa medo e que é, na 

realidade, indispensável à sua sobrevivência e desenvolvimento”(ENRIQUEZ, 2000 p.22) 
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No contexto dessa pesquisa nos interrogamos quanto às possibilidades dos diretores dos 

hospitais públicos funcionarem como sujeitos que procuram sair da clausura e da entropia 

imposta pela heteronomia e pelo instituído. 

 Para finalizar a discussão sobre o imaginário organizacional torna-se necessário, no 

entanto, assinalar possibilidades de diálogo desta leitura das organizações com as restrições  

impostas pela condição pós-moderna e, particularmente pelas limitações advindas do 

funcionamento dos serviços públicos de saúde. Neste eixo de análise, é  relativizada a capacidade 

das organizações funcionarem com tanta potência como referência identificatória. A seguir será 

enfrentado esse debate. 

 

2.3.2. Os destinos dos Ideais e do Coletivo nas Organizações hoje : um diálogo com o mundo 

do trabalho 

 

Na leitura psicossociológica, as organizações e, em especial, as empresas,  passariam a 

ocupar, no contexto contemporâneo - marcado pelo déficit de ideais, desregulamentação, 

fragilização dos vínculos sociais -  um lugar  central na vida social, passando a ser a fonte de 

referência, de identificação e idealização, funcionando como defesa contra o desamparo.  Ganha 

grande destaque na análise crítica de Enriquez quanto à gestão pelo afetivo, a dinâmica 

imaginária (constituição de um imaginário enganoso) e inconsciente que atravessa os processos 

organizacionais, fonte da adesão dos indivíduos às organizações. 

Embora Enriquez ao longo de seus trabalhos de análise psicossociológica das 

organizações  tenha seguido este eixo de análise, o autor em seu último texto publicado no Brasil, 

relativo à Transgressão(ENRIQUEZ, 2002), mostra-se crítico e cético quanto à possibilidade de 

construção de ideais  no contexto atual, no qual torna-se central o apelo à performance individual, 

o jogo do gozo e a busca do sucesso individual.  

 Assim,  retomo algumas questões por mim levantadas no capítulo teórico anterior, 

quando foram  interrogadas as possibilidades de destinos partilhados nas organizações no 

contexto atual de fragmentação, fluidez, luta pela sobrevivência e alta  competitividade. Afirma-

se, então, mais uma vez, as restrições atuais às ilusões, à idealização, à construção de uma 

identidade coletiva .  
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Será que ainda teríamos a possibilidade de construir um imaginário organizacional que 

leve os indivíduos a “vestir à camisa da organização”, ou as relações que se estabelecem nas 

organizações são meramente  voltadas para a  sobrevivência? Será que existem condições para 

construção de um ideal partilhado, ou os indivíduos se prendem a pequenos ideais ou ganhos 

secundários, fruto de suas inserções no universo organizacional?  Enfim, quais os destinos da 

idealização nas organizações nos tempos atuais? E nos Serviços Públicos de Saúde no Brasil? 

Procurando aprofundar a reflexão  sobre  os vínculos entre indivíduos e  as organizações 

no contexto contemporâneo, particularmente quanto as possibilidades das organizações 

funcionarem como pólo identificatório, buscarei estabelecer um diálogo com a perspectiva da 

Psicodinâmica do Trabalho que examina a relação entre trabalho e mobilização subjetiva dos 

trabalhadores, tentado esclarecer o que se passa no mundo do trabalho atualmente. Desta 

abordagem, que volta-se para o exame do sofrimento e do prazer no trabalho, procuro  

particularmente considerar os efeitos da precarização do trabalho particularmente quanto às 

questões da cooperação, do reconhecimento e da autonomia . 

Christophe Dejours (1999a),  defende a idéia de que para se entender o que se passa na 

sociedade é preciso entender o que se passa no trabalho. Para ele, trabalhar, além de envolver a 

produção também diz respeito à convivência e à qualidade das relações sociais que se 

estabelecem entre os iguais e a hierarquia. Quanto ao sofrimento,  a abordagem da Psicodinâmica 

do Trabalho compreende, a partir da psicanálise, que ele pré-existe à situação do trabalho, sendo 

originado na relações com os pais. No entanto, o trabalho tem efeitos importantes sobre o 

sofrimento psíquico: “ ou o trabalho contribui para agravar  o sofrimento,  (...) ou ao contrário, 

o trabalho contribui para subverter o sofrimento, para transformá-lo em prazer...” ( DEJOURS, 

1999a p.16-17)  

  Para  atingir os objetivos de produção, são necessárias segundo Dejours (1999a) 

transgressões com relação às instruções e prescrições do processo de trabalho. Assim, o real do 

trabalho, supõe a mobilização do “zelo” individual, da inteligência, iniciativa e imaginação  do 

trabalhador, conformando soluções de tipo “quebra-galhos” (Dejours,1999a p.27) O trabalho real 

resiste ao controle dos executivos e é para o referido autor “precisamente aquilo que os 

trabalhadores devem acrescentar aos métodos e à organização do trabalho prescrita, para fazer 

face àquilo que não foi previsto e que por vezes não pode estar ao nível da concepção” 

(DEJOURS, 1999b p. 63).    
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Retornando a nossa preocupação inicial, o que se passa então no âmbito do trabalho nas 

organizações e empresas contemporâneas? Quais as pressões do trabalho hoje? 

O mundo do trabalho nas organizações empresariais atualmente impõe grande tolerância dos 

trabalhadores às pressões e ritmos de trabalho, que tornaram-se “infernais”. No entanto, afirma 

Dejours, “ninguém reclama”. (1999
 
a )  O  fantasma do desemprego e da exclusão impõe um 

sofrimento moral aos trabalhadores, que preocupam-se em resistir.  Assim, a precariedade não 

atinge somente os trabalhadores em situação precária: tem conseqüência para os trabalhadores de 

modo  geral. Todos vivem sob ameaça de demissão, surgindo então o medo e a submissão. 

 

Dejours (1999b p.51) identifica quatro conseqüências das precarização do trabalho: 

 

(1) intensificação do trabalho e aumento do sofrimento subjetivo(...);  

(2)  neutralização da mobilização coletiva contra o sofrimento, contra a 

dominação(...) 

(3) [desenvolvimento da] estratégia defensiva do silêncio, da cegueira e da 

surdez, (...)negando o sofrimento alheio e calando o seu. Cada um deve 

se preocupar em ‘resistir’. Quanto ao sofrimento alheio, (...) ‘não se pode 

fazer nada’ (...) Para resistir, portanto, convém fechar os olhos e os 

ouvidos ao sofrimento e à injustiça infligidos a outrem(...) 

(4) .. o Individualismo, o cada um por si. 

 

  A cooperação, na perspectiva da Psicodinâmica do trabalho, tem requisitos intersubjetivos 

e éticos. A condição atual do mundo trabalho, para Dejours (1999b), impõe uma fragilização da 

cooperação cuja origem está no próprio contexto de precarização que impõe medo e submissão. 

Para o autor, o ideal  da cooperação  implica o reconhecimento da contribuição de cada um, 

supõe acordos que só são possíveis, em condições em que se estabelece a confiança. A 

precarização da cooperação, embora ainda permita a mobilização subjetiva da inteligência,  

resulta da clivagem e dos afrontamentos no seio da equipe, e assim representa um clima de 

desconfiança e falta de reciprocidade. 

 

 Sob influência do medo, por exemplo, com a ameaça de demissão 

pairando sobre todos os agentes de um serviço, a maioria dos 

trabalhadores se mostra capaz de acionar todo um cabedal de 

inventividade para melhorar sua produção (em quantidade e qualidade) 

bem como para constranger seus colegas, de modo a ficar em posição 

mais vantajosa do que eles... (DEJOURS, 1999b p.58) 
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Os diferentes vínculos de trabalho existentes hoje nos hospitais públicos onde convivem 

funcionários públicos regidos por um regime trabalhista próprio que garante a estabilidade,  

funcionários contratados regidos pelo regime da CLT e funcionários prestadores de serviço sem 

qualquer direito trabalhista e inúmeras diferenças salariais, certamente tornam-se fonte para 

conflitos, disputas, enfrentamentos, gerando um clima de desconfiança .  

 Destaca também o autor que no âmbito das empresas contemporâneas, são utilizadas 

como estratégia defensiva a tolerância, a não-denúncia e até mesmo a participação em injustiças e 

sofrimento inflingidos a outrem, desde ameaças, manipulação,  até mesmo imposição de realizar 

o que se reprova moralmente, opondo ao sofrimento oriundo dessas práticas, uma negação 

coletiva (DEJOURS, 1999b). Assim,  instituem-se condutas de silêncio, eufemização e 

“banalização do mal” (1999b), que podem ser interpretadas como ideologias defensivas que 

visam ao apagamento dos conflitos de ordem moral. 

A noção de autonomia no trabalho é também central para compreendermos as mudanças 

que se processaram no mundo do trabalho. Por longo tempo, a autonomia constituiu-se em uma 

das aspirações ou ideais do trabalhador, representando um potencial libertador (PÉRILLEUX, 

1998). No entanto, aponta Périlleux (1998),  nas organizações flexíveis, a autonomia no trabalho, 

paradoxalmente, tornou-se  uma exigência gerencial, um meio de obter eficácia. O emprego de 

dispositivos como “trabalho em equipe”, “ausência de fronteiras entre categorias”, “implicação 

com o trabalho” impõe ao trabalhador antecipar problemas, propor ações corretivas, acentuando a 

necessidade de capacidades de negociação, comunicação, enfim -  plasticidade -  tornando-se a 

autonomia, um requisito de desempenho (PÉRILLEUX ,1998). Porém, adverte  Périlleux (1998), 

ao uso da autonomia como princípio de gestão, corresponde a responsabilização individual dos 

trabalhadores, que colocam-se em risco, envolvidos na microgestão das decisões do trabalho.  

Assim, percebemos que as mudanças na esfera do trabalho trazem novos efeitos, como é o 

caso da captura das possibilidades de autonomia, bem como à fragilização da cooperação e da 

reciprocidade entre trabalhadores, que vivem sob ameaças que os distanciam. Assim,  

perguntamos, até que ponto este contexto de ameaça pode constituir-se em fonte para a crença ?   

Enfim, retomando mais uma vez o contexto geral da sociedade contemporânea 

caracterizada pela  fragilidade de vínculos, individualismo,  déficit de ideais, e também por 

aspectos relativos ao mundo do trabalho, tratados acima – precarização,  alta competição e  “ lutte 

de places”  e não mais “la lutte de classe”, como aponta Gaulejac (CARRETEIRO, 2001a 
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p.125), talvez seja importante relativizar ou olhar com cuidado as possibilidades das organizações 

funcionarem como  fonte de identificação e idealização. 

No contexto atual, alerta Fernandes, há uma fragilidade dos mecanismos que favorecem o 

pertencimento aos grupos sociais: 

 

Todas estas “revoluções” colocam em cheque as crenças e os mitos que 

asseguram nosso pertencimento a um conjunto social , e abalam os 

alicerces de nossa identidade. Na medida em que as formações 

intermediárias, como as crenças e os mitos, não jogam mais seu papel, 

esses problemas e essas carências ampliam as dificuldades de integração 

seja no espaço psíquico seja no espaço social.”  (FERNANDES, 2003 

p.22) 

 

Embora, tenha apontado Enriquez (1997a,b,2001) que a idealização do grupo contribua 

para a idealização de seus membros, e vá de encontro às necessidades narcísicas do sujeito, em 

um contexto de fragilização dos vínculos e predominância do individualismo e de pulsões 

egoístas, sob a ordem mais geral da fragmentação, talvez possam apenas ser constituídos pela 

organização  pequenos ideais, ou ideais circunscritos, específicos,  capazes talvez de mobilizar, 

mas de forma limitada, os indivíduos e grupos e de funcionar ainda como atrativo simbólico e 

imaginário.    

Quanto aos serviços públicos de saúde, embora representem uma realidade particular, é 

importante alertar para sua inserção no texto mais geral, estando, portanto, submetidos às 

condições contemporâneas. Quanto às suas  particularidades,  é interessante ressaltar que embora 

os serviços públicos de saúde tenham vivido, no Brasil, em outros tempos, particularmente os 

hospitais públicos, momentos de  grande reconhecimento e distinção social em função de sua 

qualidade, nas últimas décadas, como temos dito ao longo do trabalho, têm sido alvos de 

sucuateamento, desinvestimento e de todo tipo de acusação: paralisia burocrática, clientelismo, 

baixa qualidade e ineficiência. Deve ser destacado em particular, o desinvestimento ocorrido 

quanto aos recursos humanos, seja no âmbito das políticas de desenvolvimento, como também de 

substituição da força de trabalho e remuneração. Parte da força de trabalho é terceirizada e quanto 

aos funcionários públicos, a falta de planos de carreira e os baixos salários tem favorecido a 

inércia, a apatia e o desinvestimento. O individualismo, o corporativismo tem levado ao 

distanciamento entre categorias profissionais que  disputam privilégios, vantagens, “esquemas”. 
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Neste contexto, será possível aos hospitais se constituírem como pólos de identificação e 

idealização? 

 Na década de 80, especialmente no contexto da 8
a
 Conferência Nacional de Saúde e de 

fortalecimento do chamado “Movimento da Reforma Sanitária” se constituiu um ideal, no sentido 

empregado por Enriquez (1997b), o da construção de um sistema público de saúde universal, na 

contramão do ideário neoliberal, que ganhava fôlego.   Hoje, no entanto, nos hospitais públicos 

de saúde, que imaginários seriam dominantes?  

Venho sugerindo, ao longo de todo o trabalho, o domínio de um imaginário enganoso nas 

organizações públicas, fruto da desvalorização do serviço público e de seus funcionários, da 

precarização dos vínculos e das condições de trabalho, enfim,  um contexto de reconhecimento 

negativo. Tal imaginário estaria perpassado pelo domínio da impotência, da descrença, da 

impossibilidade da mudança, determinando apatia e conformismo. Este imaginário dominante 

estaria sendo, de algum modo, confrontado com o imaginário, mesmo que enfraquecido, do 

Movimento Sanitário, que vem procurando produzir ruídos e fendas para uma outra construção.  

 A nossa investigação pretende justamente examinar o que se passa no universo dos hospitais 

públicos, em particular nos de emergência, do Rio de Janeiro, na visão do seu dirigente, no 

tocante às possibilidades de constituição de processos de mudança e portanto também de 

construção de um imaginário de maior potência com respeito aos seus destinos.  

 

2.4.  A Violência e o poder nas organizações 

 

Se a gestão, compreendida como espaço do exercício da função de liderança, implica em 

tomar a palavra, em falar em nome do grupo,  estará sempre presente o risco da ilusão de 

onipotência do dirigente e a presença de práticas violentas, onde o outro passa a ser somente 

instrumento de seu desejo. Todavia, não se exerce o poder inerente à função de gestão, sem 

algum nível de violência, mesmo que para possibilitar a criação. 

 Na leitura freudiana as instituições e, por decorrência, também as organizações, são 

herdeiras de uma violência fundadora, tratada por Freud em sua explicação sobre  a constituição 

do vínculo social a partir do mito da horda primeva. [ FREUD 1913, (1976)].  

Em Totem e Tabu,  Freud  nos mostra um cenário mítico, onde a “lei do mais forte” 

regulava a vida comunitária nos tempos primordiais de uma horda primitiva. Por essa regulação 
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havia um alto preço: o pai da horda primitiva era uma figura de excesso, que monopolizava o 

poder, e  em conseqüência,  as fêmeas; era um tirano que negava aos filhos e às fêmeas o acesso 

ao político, impondo exclusão, marginalização e até mesmo, por vezes, a morte. Diante da 

onipotência paterna não havia outra saída que a união das fragilidades, tornando possível o 

assassinato. É no complô que eles se descobrem irmãos. O desejo é de  conjurar a impotência. No 

lugar do pai, agora morto e ausente, coloca-se o totem, cujo poder  permanece sagrado. 

Para Enriquez, (1990) na horda primitiva, o evento principal foi a conspiração preparada, 

possibilitando um sentimento de força comum, favorecendo a coesão do grupo. Assim o projeto 

comum seria a base da constituição do grupo. Freud destaca a natureza do primeiro projeto, 

aquele que permitiu aos irmãos o reconhecimento mútuo: é efeito do ódio partilhado .  

A sociedade de irmãos marca a constituição da civilização e as renúncias coletivas ao 

excesso – presentes nas interdições fundamentais: o incesto, o assassinato e o canibalismo, 

correspondendo aos atos cometidos anteriormente pelo pai e pelos filhos. É importante destacar 

que há um recalque da tirania, pois a representação anterior do pai – violento,  é     substituída por 

uma face amorosa. A civilização nasce com e pela repressão. A ordem social torna-se então 

baseada no respeito e amor .  No entanto, houve uma denegação  da pulsão, da dimensão 

agressiva do coletivo, que busca retornar. Essa é a origem das  violências que põem em risco o 

vínculo social. (ARAÚJO, 2001) A civilização fará o possível para escamotear suas  origens no 

crime, para esquecer das rivalidades entre os irmãos,  para ocultar as origens torpes e agressivas 

da solidariedade.(FIGUEIREDO, 2000). É somente  após a morte do pai da horda que começa a 

existir o pai simbólico, e portanto a passagem do registro da natureza ao da cultura.  

Apesar de buscarem mascarar as condições de seu nascimento, as 

instituições/organizações encontram-se marcadas pela trama do crime cometido em comum do 

qual se originaram as organizações sociais e as restrições morais. Se, neste momento fundador, se 

impõe a renúncia à violência de todos contra todos, se instaura simultaneamente a violência legal. 

Essa mostra-se como lei estruturante, definindo interdições, desenvolvendo o sentido da culpa. 

Procede da legalidade e impõe a renúncia à satisfação da pulsões. Mas a violência não se 

expressa apenas sob a forma de violência legal. Emprega outros mecanismos, entre os quais 

podemos citar a projeção ao exterior das pulsões e objetos internos (constituindo comportamentos 

paranóides), ataques contra o vínculo, frutos de mecanismos defensivos de clivagem e rejeição, 

proliferação de mentiras, comportamentos ditatoriais ou indiscutíveis (discurso fechado sobre si 
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mesmo), evidenciando então que as instituições/organizações favorecem a luta pelo poder, e não 

a busca da verdade (ENRIQUEZ, 1991). Do mesmo modo, podemos compreendê-las como 

campo propício à expressão da pulsão de morte, tanto enquanto pulsão de destruição para o 

exterior, como compulsão à repetição e ainda por suas tentativas de homogeneização.  

  A história, nos diz Enriquez,  reflete o dilema entre recalcamento e repressão, oscilando 

entre alienação e violência. Enquanto o recalcamento é da ordem da linguagem, a repressão é da 

ordem da censura e da violência. Na repressão há a criação de um vazio. Seria manifestação de 

uma carência absoluta, da cultura da pulsão de morte. Na repressão manifesta-se o discurso da 

violência que é da ordem da ação e não da linguagem.  (ENRIQUEZ,1997a) 

Por outro lado, as sociedades e suas organizações serão palco para o movimento de 

constituição de novas formas de alienação e portanto de imaginário enganoso. O social funciona 

na base de ilusões e esteriótipos, Assim, o próprio Marx admitia o desconhecimento presente na 

história: “os homens fazem a história, mas não sabem a história que fazem” (Apud ENRIQUEZ, 

2001 p.67), pois os homens e as instituições desenvolvem representações sobre o seu fazer ,  mas 

não são capazes de se dar conta do que estão de fato fazendo e pensando. Assim, enganar-se a si e 

ao outro, ainda que de forma inconsciente funda as relações humanas. Enriquez é taxativo: “Sem 

ilusão, sem crença, sem idealização sem disfarces, sem hipocrisia, sem recalcamento, sem 

repressão, a vida social  (e a vida psíquica) seria impossível (...)Chega-se ao fim dos sonhos de 

sociedades harmoniosas, orgânicas, reconciliadas com elas mesmas.”(ENRIQUEZ, 2001 p.50).  

A questão do poder e da violência são muito caras para tratarmos da problemática da 

cooperação, da mudança e das possibilidades de um projeto coletivo. Adotando a perspectiva 

psicossociológica do poder, diríamos que a violência se insere em um processo psicossocial, 

podendo até mesmo propiciar processos de mudança. O poder para a Psicossociologia é uma 

relação, e não  uma propriedade. Enriquez evocando Max Weber em sua análise do poder 

carismático, insiste na necessidade de adesão, já que não há líder sem liderados. Assim, para 

Enriquez , 

 

 O poder é uma relação de caráter sagrado de tipo assimétrico, que se 

estabelece, de um lado, entre um homem ou um grupo de sujeitos que 

formam um conjunto ou aparelho específico que define os fins e as 

orientações da sociedade, dispondo do uso legítimo da violência e, de 

outro lado, um grupo mais ou menos amplo de indivíduos que dão seu 

consentimento às normas editadas. Este consentimento pode ser obtido 

pela interiorização dos valores societais, pela adesão ativa às 
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orientações propostas, pela fascinação ou sedução exercida pelo 

dominadores ou pelo medo de sanções.(ENRIQUEZ, 2001 p. 54) 

 

 

Se o poder envolve uma relação, raramente ele é percebido como tal, sendo 

dominantemente tido como uma essência,  um atributo pessoal. Embora os teóricos da política 

tenham pensado o poder pela noção de contrato, a dimensão sagrada e imaginária do poder 

implica em  pensá-lo como  instituição, atravessada pelo “desconhecimento”. As instituições, 

embora históricas e capazes de mobilizar  pulsões e imaginários sociais, apresentam-se como a-

históricas, derivadas da natureza, definidoras do modo de formar e socializar os indivíduos, 

buscando torná-los dóceis, mesmo que para tal seja necessário fazer uso da violência legítima que 

pode exercer o poder institucionalizado.  

No entanto, a violência institucional em geral não é percebida,  pois embora sagradas e 

percebidas como tal, as instituições mostram-se como essencialmente protetoras e formadoras. 

Enriquez (2001)  chama atenção que apesar de todas as críticas  já feitas às instituições, todas as 

contestações por se exercerem como aparelhos de poder, são denegados seus elementos 

mortíferos, apenas alguns de seus membros serão capazes de reconhecê-la como portadora de 

vida e de morte. A violência exercida pelo poder legítimo apresenta-se sob a máscara da razão e 

da necessidade, tornando-se então difícil de resistir a ela. As ideologias  veiculam representações 

que tem em comum a pretensão a respostas ‘verdadeiras” a todas as perguntas, empregando 

técnicas e métodos que tem por conseqüência a manipulação e domesticação. 

Para André Levy (2001)a  violência faz parte da existência, assim como o amor o prazer  

ou a criação. Ela pode ser deslocada, transformada, mas nunca eliminada. Assim, Levy 

(2001)identifica entre os destinos possíveis para a violência o de engendrar a mudança e a 

desconstrução, portanto não identificada necessariamente com o mal: 

 

A violência exercida por um poder legítimo, baseada no consentimento 

geral, será sempre necessária para evitar que um ciclo de violências se 

instaure e se perpetue, ou para substituir tal ciclo não por uma ordem 

fetichizada e rígida, mas por um debate vivo entre pessoas e grupos que 

se reconheçam mutuamente em suas diferenças e em suas semelhanças 

(LEVY, 2001 p.87) 

 

Levy (2001) destaca então que toda criação é necessariamente também um ato violento 

pois comporta  algo de excessivo, indispensável para realizar o que está além dos limites, seja do 
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pensamento ou da sensibilidade. O autor ressalta então que o trabalho de crítica ou de 

desconstrução e, a violência que ele implica, não está situado unicamente do lado da destruição e 

não se identifica necessariamente com o mal.  

  Pensar a prática gerencial e particularmente a função de direção é então reconhecer o seu 

atravessamento pela violência exercida pelo poder legítimo, mas não só aquela à serviço da 

pulsão de morte, mas também a que emerge para propiciar a mudança, a criação. Por outro lado,  

compreender a organização como locus de expressão do jogo do poder e do desejo é admitir que 

todos estão expostos à violência, à força nua, à inscrição no corpo e no psiquismo de seus efeitos. 

Os diretores de hospitais ouvidos neste estudo, como será visto adiante, tratam da 

violência e seu atravessamento nos hospitais públicos. Tais processos se revelam enquanto 

resistência à mudança, ataques, boicotes e mostram formas brutais no contexto da crise gerencial 

e assistencial vivida pela SMS, restringindo, portanto o exercício  da função de liderança  

 

2.5.  As possibilidades da Mudança nas organizações 

 

A problemática da mudança social e organizacional tem sido objeto de trabalho da 

psicossociologia particularmente associado às práticas sociais de intervenção. Nas ciências 

humanas de modo geral, particularmente a partir da década de 70, o pensamento e as pesquisas 

sobre mudança sofreram uma inflexão. Das teorias gerais e seus modelos explicativos globais 

passaram a  buscar a análise de processos concretos em grupos e instituições, tratando portanto a 

mudança em suas manifestações cotidianas (LEVY, 1994). 

Deve ser destacado na evolução do pensamento sobre a mudança as contribuições da 

sociologia, destacando-se os trabalhos de  Crozier e Touraine.  No entanto, para Levy(1994), o 

primeiro reduz a mudança a processos de regulação e negociação enquanto o segundo ressalta as 

mudanças futuras como engendradas por grupos pertencentes a movimentos sociais virtuais.    

Na perspectiva da Psicossociologia, e particularmente de Levy (1994) a mudança se diferencia de 

um processo evolutivo, se apresentando de modo descontínuo, pressupondo rupturas, 

reorientações bruscas, redirecionamentos. Representa, acima de tudo, escapar à repetição e 

introduzir o  inédito, se abrir à aventura e à história. 

Um dos pontos centrais na abordagem psicossociológica `a mudança é seu entendimento 

como um acontecimento que, antes de ser material, objetivo, é psíquico e assim, subjetivo: 
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O psiquismo (o mental) e sua dinâmica são, então, por excelência o lugar 

da mudança, da possibilidade de desligamentos, e de novas combinações. 

As condições materiais, objetivas, só tem valor de mudança quando elas 

são apropriadas mentalmente ao nível de suas significações. 

(Levy,1994:116) 

 

Os processos de mudança organizacional exigem, portanto, indivíduos criativos e 

autônomos, capazes de conformar um imaginário motor, um projeto organizacional, sem contudo 

cair na armadilha do controle sutil de  pensamentos através da idealização maciça. Fica evidente 

que o dilema principal das organizações é favorecer a construção de uma identidade coletiva e, de 

algum nível de idealização e, ao mesmo tempo, o exercício da autonomia dos sujeitos. 

Tratando da crise de governabilidade das organizações públicas de saúde e da necessidade 

de maior compromisso dos trabalhadores com projetos de mudança, Campos(1994) vem também 

ressaltar o lugar privilegiado que o ocupa a problemática da autonomia dos sujeitos. Embora a 

autonomia seja uma das condições para a cooperação, para ampliação da governabilidade nas 

organizações, ela não pode ser prescrita nem programada e a existência de dispositivos coletivos 

não a garante. 

Examinemos então um pouco melhor as questões do sujeito autônomo. Não estamos 

portanto falando do indivíduo individualizado, preso à massificação, mas o seu inverso:  naquele 

que tenta sair tanto da clausura psíquica quanto social, bem como da tranqüilização narcísica para 

buscar transformar o mundo.  Buscando precisar a noção de  sujeito autônomo teríamos, entre os 

indivíduos hiper normais, massificados e no outro extremo, os loucos por poder, sujeitos que 

vivem na interrogação, capazes de certo grau de anormalidade e transgressão,  capazes também 

de se lançar no desconhecido, mostrando-se como criadores da  história. 

Enriquez (1994b)afirma então que essas pessoas comportam-se como verdadeiros heróis, 

no sentido atribuído por Freud, capazes de se distanciar da formação coletiva, reconhecer a 

alteridade do outro,  mostrando na verdade, certo “heroísmo  partilhável” (ENRIQUEZ, 1994b 

p.40). 

Por outro lado, a aceitação da morte, da temporalidade irreversível, são fundamentais para 

a possibilidade de inventividade e de cada um deixar sua marca no mundo. Assim, para 

Enriquez(1991) a familiaridade com a morte  e a finitude permitem ao sujeito  ter  acesso ao 

mundo dos vivos, podendo ser criativo sem ser paranóico, ser transgressor sem ser perverso,   

torna possível ter ilusões sem necessariamente se deixar capturar por elas. 
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 Em oposição ao aprisionamento de um processo maciço de idealização – chamado  por 

Enriquez de doença do ideal, apresenta-se a noção psicanalítica de sublimação, como elemento 

fundamental  na construção da autonomia. A sublimação implica o reconhecimento de si e do 

outro em sua própria estranheza, contradições e na possibilidade de se interrogar e se perceber 

estrangeiro e, com o  outro, manter relações de reciprocidade, ainda que atravessadas por 

conflitos. 

A sublimação torna cada um suscetível de viver afetos que não controla, que trazem 

desordem, sem a garantia de que um nova ordem surgirá. Por outro lado, envolve a aceitação da 

clivagem,  da própria divisão interna e de que o outro mostre-se não apenas como apoio, mas 

também como adversário. Assim, a sublimação e portanto a autonomia aí implicada, deve 

acarretar a aceitação da tradição, da filiação, enfim, da dívida para com os que nos precederam. 

Assim a define Enriquez, 

 

Sublimar é, portanto, estar consigo mesmo, com os outros, com seus pais 

e com seus filhos, em relação na qual a vida palpita, vida cheia de 

angústia e de alegria, de possível morte e de transfiguração 

(ENRIQUEZ, 1994 b p.39) 

 

A condição de desamparo humano cria as bases para a sublimação. (BIRMAN, 2000) .  

Para compreensão da origem  da condição de desamparo é necessário nos remetermos ao discurso 

freudiano sobre a constituição do laço social. A leitura freudiana sobre a instauração da sociedade 

desenvolvida em Totem  e Tabu  aponta que o reconhecimento mútuo da condição de 

precariedade e insuficiência foi  elemento central para a instalação da ordem fraterna. A figura do 

pai, por outro lado, representa a auto-suficiência e  a onipotência. A figura do pai se desloca de 

uma posição de proteção da subjetividade, para , na condição de sombra ou fantasma, ser 

marcado pela falta e falha, impondo aos sujeitos, a condição de desamparo.  Este desamparo é 

condição de possibilidade da sublimação no psiquismo. 

No entanto, a auto-suficência, ainda que ilusória estaria sempre buscando se impor, 

tentando minimizar os efeitos do descentramento do eu e do reconhecimento da dependência ao 

outro. Esta seria a tensão maior  que atravessa o universo da fraternidade, produzindo um mal-

estar contínuo (BIRMAN, 2000). 

 É portanto a partir da condição do sujeito humano, de sua autonomia que abre-se a 

possibilidade da singularização, da diferenciação, assumindo-se a situação de desamparo. Este 
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seria o contexto favorável à sublimação e à transformação da pulsão de morte em pulsão de vida. 

(BIRMAN,1999). Estas seriam algumas pistas para construção de um imaginário motor e 

portanto possibilidades,  segundo a leitura psicossociológica, para a constituição de processos de  

mudança. 

Após a apresentação da concepção psicossociológica da mudança nos perguntamos, no 

entanto, sobre as possibilidades de autonomia e singularização e também de transgressão,   na 

sociedade atual, sob a condição pós-moderna. O próprio Enriquez  nos incita  a este 

questionamento. Considerando mais uma vez o seu texto “Um mundo sem transgressões”, 

publicado em 2002, para o autor assistimos hoje a multiplicação, não das transgressões, mas sim 

das perversões. 

No reino da performance individual, do “jogo do gozo”, afirma Enriquez (2002), os ideais 

coletivos se desfazem. O Estado modesto,   tendendo à  desregulamentação e desregulação,  

associado à lógica do mercado e do consumo,  retiram o indivíduo de sua participação ativa na 

vida social, gerando massificação e a busca de sucesso social (ENRIQUEZ, 2002) . Neste 

contexto, quais as possibilidades da autonomia e da transgressão? 

 

Os ideais coletivos (valores, princípios éticos) se evaporam. É o reino do 

cada um por si e da felicidade(bastante pobre) individual. Quanto ao 

supereu coletivo que asseguraria a repressão e o recalque das pulsões 

arcaicas, e favoreceria o sentimento de culpa,(...)ele se vê bastante 

enfraquecido.  Ora, sem ideais coletivos (e com freqüência sem ‘ideal do 

eu’ individual), sem supereu coletivo (e freqüentemente sem ‘supereu 

individual’) não resta mais nada para transgredir.  (ENRIQUEZ, 2002 

p.119-120) 

 

 

Deste modo, as condições para transgressão  -  ideais e supereus coletivos – e também os 

meios e maneiras de se questionar, segundo Enriquez (2002),  tendem a faltar. Entre os meios ou 

condições para o questionamento estariam a existência de  movimentos sociais, a capacidade de 

provocação  e a presença de indivíduos dispostos a correr riscos. Hoje, os movimentos sociais 

com capacidade de abalar a ordem vigente são raros. A capacidade de provocação é mínima. 

Qualquer critica acaba tornando-se difamação, conformando um contexto em que não existem 

mais “adversários, somente parceiros” (Enriquez, 2002 p.121).  Assim, o cenário parece pouco 

propício a presença de sujeitos movidos pela ética e que procurem exprimir sua idéias, suas 

convicções, capazes de agir segundo seus pensamentos, mostrando-se então, capazes de 
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autonomia e transgressão, sendo portanto  fonte  de novos valores e  de  novas normas.  Talvez, 

hoje, as pressões sejam por um domínio do fantasma da  auto-suficência, em detrimento do 

descentramento de si e, do ponto de vista de dinâmcia pulsional, estejamos vivendo sob o 

domínio da pulsão de morte.  

Embora o contexto atual seja pouco propício à autonomia e à mudança, no sentido por nós 

aqui tratado e,  os principais autores que temos tomado por referência – Enriquez, Santos, 

Castoriadis, expressem sua perplexidade quanto ao mundo contemporâneo oscilando entre uma 

perspectiva mais cética ou mais otimista, entendo que a autonomia será sempre uma possibilidade 

do sujeito capaz de exercer, segundo a psicanálise, uma parcela de originalidade. Considerando a 

existência de uma dinâmica entre heteronomia e autonomia é fundamental abrir brechas na 

heteronomia,  provocar  algum nível de “descentramento”  que leve a considerar o outro.   

Focando  os processo de gestão isso implica o desenvolvimento de práticas que possam ir além 

do olhar tecnocrático, instrumental e estratégico e possam possibilitar a consideração das 

questões do sujeito,  dos processos intersubjetivos e a problemática do reconhecimento, abrindo 

possibilidades para novos olhares e novas falas.  

 

2.6. A instância Grupal e  a Liderança  
 

 

Os processos grupais e sua compreensão como uma instância de análise das organizações 

bem como a compreensão dos fenômenos da liderança são imprescindíveis para pensarmos a 

dinâmica das organizações públicas de  saúde, as possibilidades  de desencadear processos de 

mudança como também o papel de seus dirigentes. 

A leitura freudiana  sobre a constituição dos grupos sociais parte da afirmação freudiana 

de que o homem, longe de ser um animal gregário, é um animal da horda, conduzida por um 

chefe.[ 1976 (1921)]. O grupo, na leitura freudiana, seria uma revivescência da horda primeva, 

sendo atravessado, no entanto, pela necessidade de uma ilusão do amor do pai/líder igualmente 

distribuído entre os membros dos grupos, funcionando como mecanismo de unificação do grupo. 

Voltados para a questão da liderança serão enfocados então alguns elementos da leitura freudiana 

presente no texto “Psicologia de grupo e análise do ego” [(1921)1976] onde Freud trata de um 

dos seus modelos de “pai”, “lider” ou “chefe”. 

Trataremos também da visão de Enriquez sobre a instância grupal nas organizações; A 

perspectiva de Bion também será enfocada, em especial a regressão maciça e os mecanismos 
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primitivos postos em ação nos grupos, com destaque para sua compreensão do que chamou grupo 

de trabalho. Esse autor também traz importantes contribuições para a discussão do papel da 

liderança. 

A perspectiva de Käes é também  fundamental, particularmente a compreensão do que 

designa como formações intermediárias, como possibilidade para o enfrentamento da articulação 

psicossocial.  

 

2.6 Os Processos Grupais e a Liderança 

 

O grupo, para a psicanálise, é objeto de investimento pulsional,  resulta de projeções de 

seus membros, (ANZIEU,1990), constituindo-se portanto não apenas como lugar de acordos 

objetivos, mas também como espaço imaginário e de manifestação do Inconsciente.  Tratando a 

dimensão imaginária nos grupos, Anzieu (1990 p.27) ressalta que “o grupo é uma colocação em 

comum das imagens interiores e das angústias dos participantes” e ainda “é o lugar de 

fomentação de imagens”  Pagés(1974), analisando os fenômenos afetivos presentes nos grupos, 

contrasta a racionalidade consciente do grupo com o seu comportamento de fato, indicando a 

existência de sentimentos compartilhados e em geral inconscientes que se manifestam em todos 

os níveis da vida dos grupos. Para Pagés (1974), fenômenos como de polarização entre dois 

subgrupos, argumentos esteriotipados, apatia, depressão, euforia súbita, o fenômeno de bode 

expiatório, explicitam os processos emocionais e inconscientes que governam a vida dos grupos. 

Anzieu(1990) destaca a ameaça e a angústia que a situação de grupo desperta, 

particularmente nos momentos de sua constituição, relacionadas à fragmentação,  

despedaçamento do indivíduo, de seu psiquismo e do próprio corpo.  

Enriquez (1994d,1997b) também enfoca a problemática dos grupos, tratando-a em sua 

explicação do fenômeno organizacional como um importante nível de análise. O grupo  é visto 

como portador de  um projeto ou frente a uma tarefa a cumprir. Para Enriquez, como visto 

anteriormente, o processo identificatório grupal teria por base o projeto comum.  A possibilidade 

do projeto comum, envolveria a construção de um imaginário social partilhado, a adesão 

passional de seus membros e o desenvolvimento de um processo de idealização, já tratado   

anteriormente, que daria características excepcionais ao projeto a seus participantes. 

 Enriquez (1994b,1997b) chama a atenção também para  conflito estrutural presente nos 

grupos e seus participantes, entre o reconhecimento do desejo e o desejo de reconhecimento. 
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De um lado, se coloca o desejo de cada um de se fazer percebido e aceito na sua diferença e 

originalidade, expressando os desejos de onipotência. De outro lado,  a necessidade de ser 

reconhecido como membro do grupo, identificado com os outros e tendo o mesmo objeto de 

amor, representando a  busca da identidade e, no seu extremo, a massificação. 

A solução deste conflito pode engendrar duas possibilidades para o exercício da liderança. 

Quando é dominante o desejo de reconhecimento, e portanto é dominante a busca da identidade, 

são possíveis as seguintes conseqüências: a massificação, redução na capacidade de reflexão e 

inventividade, desenvolvimento de comportamentos narcísicos,  não sendo tolerados conflitos e 

sendo freqüente a exclusão dos diferentes. Neste contexto o líder encarnaria o narcisismo do 

grupo, controlaria os comportamentos de hostilidade, e poderia se envolver na tentação da 

paranóia. 

No caso de terem primazia  processos de diferenciação, apresenta-se no grupo uma visão 

não monolítica do projeto comum e, ao mesmo tempo, as possibilidades de suscitar adesão serão 

fruto de um processo de negociações. A perspectiva de cooperação, associa-se então, ao  

tratamento de conflitos. Neste processo, destaca-se a importância do líder, que evitaria a 

desagregação do grupo, que busca ser gerido de forma democrática, investindo assim, como 

chefe do grupo, um líder, por seu poder de sedução e influência de idéias. Neste contexto, surge a 

possibilidade de representar vontades e desejos do grupo, permitindo coesão e identificação 

(ENRIQUEZ,1997b) (KETS DE VRIES, 1994). A saída deste conflito através da aceitação da 

diferenciação,  recoloca a perspectiva de Enriquez acerca da construção do “imaginário motor”,  

do reconhecimento da autonomia dos sujeitos. 

  Desta forma, o grupo apresenta-se como instância privilegiada para a compreensão do 

fenômeno da liderança, podendo favorecer a identificação maciça ou a mudança, mas se 

apresentando “como lugar de refugio e como sítio de todos os perigos”(Enriquez, 1997b:105). 

Do mesmo modo que os grupos, a problemática da liderança exerce grande fascínio sobre 

as pessoas, pois ativa fantasmas primitivos dos indivíduos.  Segundo Lapierre (1995), os medos e 

ambivalências que a questão da liderança suscita, advêm, fundamentalmente das questões do 

poder que detém um indivíduo sobre os outros. 

Enriquez (2001) compreendendo as organizações como arenas privilegiadas para o jogo 

do poder e do desejo, aponta que, paradoxalmente, o homem ama aquilo a que é submetido, 

desejando ser dominado por poderes fortes, com os quais busca se identificar.  Como visto 
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anteriormente, quando tratamos da Violência e Poder nas organizações, este autor, trata o poder 

como uma relação de caráter sagrado, de tipo assimétrico onde um homem ou um grupo define as 

orientações , dispondo do uso legítimo da violência e, do outro lado, um grupo amplo, que dá 

consentimento às normas editadas. Compreendendo, portanto, o poder como uma relação, aponta 

como convergência nos estudos organizacionais a necessidade do consentimento -  um chefe 

carismático só existe com seguidores. 

Lapierre(1995) foca a relação líder-liderados,  os vínculos imaginários que aí se 

estabelecem, destacando que as possibilidades de condução do dirigente provêm de sua realidade 

psíquica e inconsciente. Segundo este autor, a projeção seria o mecanismo psíquico central em 

ação, podendo ser favorecedora da empatia, compreensão e criatividade como também fonte de 

ilusões e manipulações.  

Kets de Vries (1994)  sugere que a liderança exerce uma influência mágica, derivada do 

processo de identificação e idealização com a figura e com os valores do líder. Em seus estudos, 

este autor ressalta os riscos de comprometimento do senso de realidade dos indivíduos em 

posição de poder, produzindo idéias de grandiosidade e paranóias, podendo levar a organização a 

estratégias francamente inadequadas do ponto de vista de seu futuro.  

Kets de Vries (1989) faz uma  analogia  entre o espelho no contexto do desenvolvimento 

humano e o tipo de interação que se estabelece entre líder-liderados. A palavra espelho, do ponto 

de vista etimológico deriva de mirari do latin, que significa não apenas olhar, mas também 

admirar. Mirari se refere também a uma ilusão de ótica. Assim, o espelho representa ao mesmo 

tempo um instrumento de verdade e de distorção, como uma tela para projeções humanas. (KETS 

DE VRIES, 1989). Por outro lado, do ponto de vista do indivíduo, o espelho está associado a 

fases muito primitivas de suas relações objetais, de constituição de sua identidade e de seu 

imaginário. Esta analogia expressa a realidade subjetiva e imaginária da liderança, através da 

ênfase em seu potencial regressivo, como tela ou depositário dos desejos dos liderados, que se 

soma à sua compreensão como fonte de identificação e idealização, ao mesmo tempo como 

possibilidade de manipulação e satisfação narcísica. 

Em Freud [1976 (1918)], através da Psicologia de grupo e análise do ego  nos deparamos 

com a figura do líder, chefe supostamente amoroso que propicia a constituição do grupo  através 

do laço emocional direto e vertical que une os iguais com o líder,  como também pela 

constituição do laço social e horizontal que se estabelece entre os membros do grupo. Na 
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concepção presente nesse texto,  o substrato do grupo é o amor. Partilhar o amor do chefe, na 

impossibilidade de tê-lo  só para si.  

Entre as características do ato de amor que instaura o grupo, cabe realçar, a de ser fundado 

em uma ilusão e constituir o grupo sobre a base da igualdade entre os membros.  O processo 

grupal supõe um duplo direcionamento do vínculo afetivo. O primeiro, a nível vertical, une os 

membros do grupo com seu líder, um desigual. O segundo vínculo, a nível horizontal  une os 

membros do grupo entre si . No vínculo vertical  a identificação com o chefe se processa no plano 

imaginário e conduz a substituição do ideal de eu de cada membro pelo do chefe ou líder. É a 

busca desse ideal que gera a unidade da coletividade. O vínculo horizontal gera coesão dos 

membros do grupo, tendo um papel simbólico, de proteção do grupo contra a fragmentação, 

instaurando ao mesmo tempo o respeito mútuo. A condição para a existência de um grupo seria 

portanto,  a constituição de um pólo instaurador, idealizado.  É a partir da identificação com o pai 

que é gerado o vínculo libidinal entre os irmãos, implicando portanto a necessidade do desigual 

para constituição do grupo. O desigual, a figura simbólica paterna, é aquela que está fora, 

ausente, que é diferente.  Assim, não seria possível um reino só de semelhantes. Com isso, o 

nascimento da nova ordem, a ordem democrática, encontra-se sempre sob o risco da guerra 

fraticida, ela não está garantida.  

 Retomando o universo organizacional, e particularmente o papel do chefe, é importante 

realçar,  tanto a partir da leitura freudiana presente em Totem e Tabu, como em Psicologia de 

Grupo e Análise do Ego, ele é fonte de ambivalência (presença de amor e ódio), por um lado, 

ocupando um lugar sagrado, de outro, perigoso, proibido, sendo ao mesmo tempo “atraente e 

temido” (Enriquez, 1990).  

Totem e Tabu, em 1913 e posteriormente Psicologia de Grupo e análise do Ego, em 1921, 

constituiriam a base,  em Freud, para  uma psicologia dos grupos com base nos processos 

intersubjetivos. Essa perspectiva supõe formações e processos psíquicos inerentes aos conjuntos 

intersubjetivos, tendo por conseqüência que “a realidade psíquica não é localizada mais, 

inteiramente, no sujeito considerado na sua singularidade” (KAËS, 1997 p.45) A partir de 

Psicologia de Grupo de análise do Ego e posteriormente em Introdução ao Narcisismo (1921) 

Freud discute a ”dupla lógica que constitui o sujeito: sendo um fim para si mesmo e sendo 

membro herdeiro e beneficiário de uma cadeia .”  (FERNANDES, 2003:96). 
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A “psicologia individual”emerge desse fundo de  “psicologia social”, da 

realidade psíquica que se forma e se transmite nessa malha de mais de 

um outro e mais de um semelhante ligados entre eles por sonhos, ideais, 

recalques, e ideais que têm em comum... (KÄES,1997 P.48) 

 

Considerando os objetivos de nosso estudo, torna-se fundamental explorar  as questões da 

dinâmica grupal e intersubjetiva procurando apontar para limites e possibilidades da gestão das 

organizações e para o papel dos diretores neste contexto. Essa discussão sobre grupos e 

intersubjetividade certamente coloca em cena, como tenho tentado mostrar, outros elementos 

explicativos e produtores de efeitos na vida organizacional, particularmente para tratar as 

questões do trabalho em equipe,  da  cooperação e da liderança. Assim, a seguir, serão 

considerados alguns elementos de modelos pós-freudianos que se organizam compreendendo o 

grupo enquanto modelo intersubjetivo . 

 

2.5.3. Alguns Aspectos do Modelo de Bion: Realidade Psíquica no Grupo, Pressupostos  

Básicos e a  Liderança 

 

  Bion (1969,1975)  desenvolveu um modelo teórico para explicar as formações e os 

processos da vida psíquica nos grupos. Bion considera o grupo como entidade específica e 

distingue duas modalidades de funcionamento psíquico. A primeira seria o “grupo de trabalho” , 

regido por um funcionamento mental dirigido para a realização tarefa,  prevalecendo processos 

secundários
6
 e o princípio de realidade. No entanto, subjacente a esta força “desenvolvimentista” 

(CHUSTER,1999) existem outras forças que se manifestam em sentido contrário, levando o 

grupo a funcionar com base em processos inconscientes e evitar o contato com a tarefa.  Essa 

seria a segunda modalidade de funcionamento psíquico do grupo, expressando as tensões com o 

grupo de trabalho, envolvendo a circulação emocional e a fantasmática inconsciente. 

Considerando que todos os grupos se reúnem para “fazer” alguma coisa, o “grupo de 

trabalho” estaria voltado para  a execução de uma tarefa relacionada à realidade. O grupo de 

                                                           
6
 Os processos secundários referem-se a um dos modos de funcionamento do aparelho psíquico, tal como foi 

definido por Freud, diferenciando-o dos processos primários. Do ponto de vista tópico o processo primário 

caracteriza o sistema Inconsciente, enquanto o processo secundário é próprio ao sistema pré-consciente-- consciente. 

A oposição entre processo primário e secundário é correlativa da oposição entre princípio de prazer e princípio de 

realidade. Enquanto os processo primários são pautados pelo funcionamento Inconsciente, os  processos secundários 

se caracterizam por um funcionamento mental classicamente descrito no âmbito da psicologia relativos a ao 

pensamento da vigília, atenção, raciocínio, ação controlada. (LAPLANCHE; PONTALIS ,1980) 
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trabalho seria continente para a idéia nova, tendo por função a tradução de pensamentos e 

sentimentos num comportamento adaptado à realidade. As características deste tipo de atividade 

grupal assemelham-se às  atribuídas por Freud ao Ego. Mas a atividade do grupo de trabalho pode 

ser obstruída,  por outras atividades mentais que são atravessadas por poderosos impulsos 

emocionais.  

Para Bion, existe uma mentalidade grupal, que funciona como uma unidade inconsciente,  

manifestando-se através do que chamou  “pressupostos de base”. Os pressupostos  ou suas idéias 

são investidas de realidade por força da emoção a elas associadas. Podem ser compreendidos 

como reações defensivas à ansiedade psicótica
7
 Eles traduziriam a atmosfera psicológica, as 

fantasias dominantes no grupo e evitariam a dor e frustração de lidar com a realidade e a tarefa. 

Seriam reações grupais defensivas contra as angústias psicóticas reativadas pela regressão 

imposta ao sujeito na situação grupal.   

 

 o indivíduo adulto, em seu contato com as complexidades da vida em 

grupo, recorre de forma regressiva a mecanismos descritos como típicos 

das fases mais primitivas da vida mental. Os supostos básicos são os 

elementos subjacentes à “cultura do grupo”. (FERNANDES, 1990 p.22) 

 

O pressuposto básico foi formulado por Bion para qualificar os diversos 

conteúdos da mentalidade de grupo. (...)São constituídos de emoções 

intensas, de origem primitiva, desempenhando papel determinante na 

organização de um grupo, na realização de sua tarefa e na satisfação das 

necessidades de seus membros. Eles são e permanecem inconscientes, 

submetidos ao processo primário. (KAËS, 1997 p.63) 

 

 

 

Para Bion (1969) os três pressupostos básicos são os representantes de três estados 

emocionais distintos que se alternam no grupo. Quando prevalece o pressuposto básico de 

dependência o grupo age como se devesse ser sustentado por um líder, capaz de protege- lo e ser 

fonte de segurança. A relação com o líder do grupo é marcada pela condição passiva e/ou 

simbiótica. Neste contexto de dependência o afeto dominante é depressivo e a apatia é 

freqüentemente observada. 

                                                           
7
 Os pressupostos básicos são formações secundárias em relação a uma cena primordial extremamente primitiva, 

resolvida em nível de objetos parciais e associadas à ansiedade psicótica, assim como mecanismos de fragmentação e 

identificação projetiva que Melaine Klein descreveu como característicos das “posições esquizo-paranóides”. (BION, 

1969). 
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No suposto de acasalamento o clima é mais eufórico, existindo expectativas favoráveis, 

de otimismo e esperança. A fantasia prevalente é de que “um ser ou um fato vindouro resolverá 

todos os problemas do grupo” (KÄES, 1997 p.64). A esperança messiânica domina o grupo. A 

cultura do grupo organiza-se em torno da idéia de que o futuro é o caminho para as soluções 

esperadas. 

O suposto Luta e Fuga “repousa sobre a fantasia coletiva de atacar ou de ser atacado. O 

grupo está convicto de que existe um mau objeto externo encarnado por um inimigo” (KÄES, 

1997 p.64). Assim é possível observar uma hostilidade voltada para um objeto (interno ou 

externo ) que passa a ser o problema central. Envolveria assim o aspecto paranóide, organizando 

sua cultura nessas bases. O grupo se move para lutar contra a mudança e fugir do inimigo. “O 

líder aceito de um grupo nesse estado é aquele cujas exigências [...] permitem a oportunidade de 

fuga ou de agressão.” (BION, 1969 p.173) 

No grupo de trabalho estarão sempre presentes os fenômenos de pressuposição básica, de 

forma não dominante, assim, “Todos os grupos funcionam segundo arranjos desses pressupostos 

básicos e de suas tensões com o grupo de trabalho” (KÄES, 1997 p64) 

Todos os supostos incluem a existência de um líder, com diferentes características, 

podendo seu lugar ser também ocupado por uma idéia, ou por uma “bíblia” do grupo, que faz 

então apelo aos seus dogmas. No grupo de trabalho, o  papel central do líder seria o de 

encaminhar a discussão com o grupo, procurando caminhos. Neste contexto, o líder deve ser mais 

maduro e ao mesmo tempo, deve estar menos em foco, comparativamente aos grupos 

“dependentes” do líder (CHUSTER, 1999). 

Bion coloca em evidência que o papel do líder, ou suas possibilidades, estão 

condicionadas pela tipo de mentalidade grupal dominante, ou dito de outro modo, pela 

fantasmática inconsciente presente. Um líder maduro, que tente devolver ao grupo a definição de 

seus rumos, e fazê-lo voltar-se para sua tarefa pode ser derrubado ou excluído, por exemplo, em 

um contexto de muita dependência, por não atender as demandas inconscientes de seus 

participantes. O líder seria também produto de suposto básico e o seu tipo de atuação deve 

traduzir as fantasias inconscientes do grupo. 

A leitura de Bion, particularmente a partir da concepção de grupo de trabalho, aponta 

novos caminhos para tratar a liderança a partir dos processos intersubjetivos. Neste contexto, 

estaria o desafio da cooperação e a aposta em uma maior distribuição da liderança. No grupo de 
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trabalho os sujeitos teriam maior elaboração de suas fantasias inconscientes, seriam mais 

autônomos e ao mesmo tempo demandariam menos do líder, que  ocupa um lugar de menor 

importância relativa. Assim, seria um caminho teórico que permitiria pensar em minimizar a 

figura do líder, embora aponte também a necessidade/ o desafio da  maturidade.  

Os pressupostos básicos podem  ajudar na tarefa de compreender o que se passa nos 

hospitais estudados, no campo da gestão e, da cultura dominante nessas organizações, ajudando a 

explorar a relação estabelecida dos diretores  - exercendo a função de liderança  - com os 

funcionários.  

 

2.5.4  A Perspectiva de Kaës: a categoria de Intermediário e a Articulação Psicossocial 

 

A abordagem de René Kaës aos processos grupais é fundamental para a compreensão 

teórica do funcionamento dos grupos e do papel da liderança. Apoiando-se em textos de Freud, 

Kaës (1994a,b;1997) propõe a construção de uma metapsicologia intersubjetiva e uma função co-

recalcante dos grupos.  Esse autor trabalha com a categoria de intermediário e aponta as 

possibilidades de sua utilização para o enfrentamento do problema da articulação psicossocial. 

A formação da realidade psíquica de grupo apoia-se no psiquismo dos sujeitos do grupo, 

recebendo seus investimentos, projeções,  utilizando-os, mas também  produzindo 

transformações. A articulação entre esses dois espaços heterogêneos – sujeito e grupo - define  na 

abordagem psicanalítica, um terceiro nível, o das formações psíquicas comuns que “asseguram 

as mediações entre os espaços intrapsíquicos, intersubjetivos e transubjetivos. Elas constituem 

pontos de entrelaçamento do sujeito e do conjunto, o vínculo do submetimento do sujeito ao 

grupo” (KAËS, 1997 p.224) 

A noção de formação psíquica intermediária é empregada na obra de Freud especialmente 

para tratar de três realidades que, têm em comum, o seu pertencimento a ordens distintas e 

descontínuas da realidade: o sistema de percepção-consciência, que articula o mundo interno e 

externo; o sonho, que refere-se a uma mediação entre o sono e a vigília; e o líder, que media a 

relação da massa(ou grupo) e seu ideal. (FERNANDES, 2003). 

O intermediário poderia também ser pensado com relação ao espaço como “um lugar, 

uma tópica. Porém, é um lugar particular, ou seja, está entre dois lugares. Uma fronteira. (...) ” 

(FERNANDES, 2003 p.132). 
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Do ponto de vista dinâmico as formações intermediárias funcionam como formação de 

compromisso com o fim de regulação psíquica de forças antagônicas “tais como aparecem no 

sintoma, nos pensamentos intermediários do sonho, no chiste, no lapso ou na figura do líder.” 

(FERNANDES, 2003, p.133). 

Uma característica importante dessas formações intermediárias é o seu “caráter biface”  

ou seja de relação entre o elemento e o conjunto,  propiciando a ligação/ rearticulação entre 

elementos distintos, separados, funcionando em campos heterogêneos, atravessados por conflitos. 

Vai permitir justamente a passagem de uma ordem à outra. (KAËS, 1989). 

Kaës (1994 a,b; 1997) compreende as formações e processos psíquicos intermediários 

como  formações de ligação, de passagem de um elemento a outro, seja no espaço intrapsíquico 

ou no espaço interpsíquico apontando neste caso, o papel de mediadores, representantes, 

delegados, objetos tansicionais, porta-vozes. Essas formações não pertencem  nem a um sujeito 

nem ao agrupamento, mas à relação, daí sua originalidade ( KAËS, 1989). 

Embora particularmente caracterizado por seu potencial estruturante e de concatenação a 

categoria de intermediário também pode ser associada a processos de criação, movimento e 

transformação. 

Fernandes (2003) destaca no aspecto dinâmico da formação intermediária, o seu possível 

caráter ambivalente, de propiciar tanto a ligação, favorecendo um processo de redução de 

antagonismo, que em geral é realçado,  expressão das pulsões de vida, obra de Eros, como 

também, seu potencial destrutivo e expressão da pulsão de morte: 

 

[a formação intermediária] participa também, ou bem de um processo de 

estruturação a serviços de novos laços integradores(Eros) ou bem de um 

processo de desestruturação e paralisia na atividade de ligação: morte 

psíquica e ataque ao elo, à ligação (thanatos)” (FERNANDES, 

2003:135)  

 

  

As formações intermediárias asseguram as condições psíquicas da vida da instituição:  

 

 “...contribuem para a sua permanência e para a sua capacidade de 

engendrar a continuidade; para a sua estrutura e para a sua capacidade 

estruturante; para a realização de sua tarefa primária(I. Menzies,1960) , 

e conseqüentemente para a definição da sua identidade.” (KAËS, 

1989:34). 
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Desta forma, as formações e processos psíquicos intermediários entre os sujeitos 

singulares e o grupo, asseguram a continuidade e propiciam a articulação entre a psique dos 

sujeitos e a realidade do grupo. Assim, a pessoa, objeto ou pensamento intermediário funciona 

como operador de identificações imaginárias e simbólicas. Do ponto de vista da metapsicologia 

freudiana, o Ideal do Ego seria uma dessas formações,  onde inscreve-se além do individual 

também o social.  (KAËS, 1994a, 1997). 

As formações intermediárias na obra de Freud, encarnam-se também em personagens, 

indo de Totem e Tabu até Moisés e o Monoteísmo, como protótipos da mediação e dessas 

formações de duas faces,  fazendo surgir a questão do entrelaçamento da psique do líder com as 

formações a nível do grupo, destacando-se então, os processos identificatórios, a construção do 

Ideal comum e as alianças psíquicas inconscientes. Assim, o chefe, o líder, como mediador, 

exerce a função intermediária entre os grupos, os ideais e as instâncias ideais de cada indivíduo 

singular  (KAËS, 1994a, 1997).  

O líder,  ”coloca em ação formações psíquicas intermediárias para articular o laço 

psíquico e social, entre os membros do grupo e entre o grupo e seu chefe último, como a relação 

entre Móises , o povo e Deus”  (FERNANDES, 2003 p.132).  Para  Kaës  “ministros, chefes, 

dirigente, líder realizam funções psíquicas intermediárias e encarnam essa função”  (KAËS, 

1989 p.33). 

No âmbito deste trabalho, cabe realçar os processos grupais inconscientes que permitem a 

construção coletiva, o acordo coletivo e inconsciente com ênfase particular à função psíquica  de 

mediação que seria potencialmente exercida pelo líder e que também pode vir a ser ocupada por 

um projeto coletivo. 

Cabe compreender as funções psíquicas associadas às formações intermediárias que, 

na perspectiva de Käes, vão ser responsáveis  pela construção do vínculo e  suas exigências. 

 Entre as funções psíquicas exercidas pelo grupo ou pelo intermediário, estão a de 

funcionar como suporte, apoio e sustentação. Os membros do grupo aderem a um envelope 

comum, a uma face externa que funciona como barreira de separação, dispondo de um conteúdo 

comum. O grupo ou os membros do grupo cumprem uma função de sustentação (holding).  

(KAËS,1994
 
a ) 

Entre as funções psíquicas e intersubjetivas que podem desempenhar o grupo ou alguns 

membros do grupo, está a função de porta-voz, que é uma função metafórica envolvendo ser 
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portador, transportar, transmitir, gerar substituição. O porta-voz  fala em nome do outro, em seu 

lugar, constituindo-se também como veículo, suporte ou continente da palavra. 

É também importante ter em conta a perspectiva de Pichon- Rivière sobre a noção de 

porta-voz, na medida em que foi dos primeiros psicanalistas a colocar em evidência esta função 

nos grupos e também porque foi a base para as  pesquisas de Kaës. 

A noção de porta-voz foi desenvolvida por Pichon- Rivière  nos anos setenta, no contexto 

de seu trabalho sobre o grupo familiar e também sobre os grupos operativos, voltados para a 

formação, que concentravam-se nas relações entre a tarefa do grupo, o grupo e seus participantes 

(KAËS,1994
 
a ). 

O Porta-voz, na perspectiva pichoniana, seria aquele que num grupo, enuncia alguma 

coisa, que tem um sentido no processo grupal, porém que estava latente ou implícito até aquele 

momento. O porta-voz funciona como aquele que denuncia ou explicita , ainda que sem o saber , 

alguma coisa da significação grupal. (Pichon-Rivière, 1983) 

A partir da categoria de Intermediário, é também possível compreender a crise 

psicosocial. A crise pode ser considerada, na leitura de Kaës,  como  uma desordem da 

articulação dos elementos de um conjunto ou um fracasso da função intermediária: 

 

Lo que estaba articulado,  pasaje y reducción de antagonismos, está 

separado, opuesto; es exactamente ésa la esencia de la crisis: disyunción, 

enjuiciamiento, separación: y ello por el desvelamiento de um sentido. 

(KAËS, 1994b:138) 

 

 

É  fundamental a  ressalva de Kaës que falhas nas formações intermediárias, colocam em 

risco a instituição,  a relação que cada um estabeleceu com ela, revelando pactos e acordos 

inconscientes, liberando energias ou paralisando toda invenção de novas relações.  

O mal estar do mundo contemporâneo é também compreendido por Käes pelo confronto 

“com  um conjunto de turbulências que afetam as funções do intermediário no campo da vida 

social e da cultura” (KÄES, 2003 p.15) Entre as mudanças advindas do mundo pós-moderno, 

ressalta o autor, está a transformação dos laços de sociabilidade, alterando as estruturas de 

autoridade e poder. As referências identificatórias e as identificações encontram-se então 
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modificadas . Resultam destas mudanças, falhas nos processos de apoio, carências de funções 

intermediárias e, destaca  Käes(2003), falhas na funções mediadoras do pré-consciente
8
.  

 Käes trata com destaque as alterações produzidas pelo mal-estar atual sobre a dimensão 

simbólica: “pertubações que atingem o processo representacional, a construção do sentido e os 

dispositivos interpretativos” (KÄES,2003 p.28) Como efeito, crescem a violência incontrolada, 

as pertubações do pensamento, as dificuldades de integração das pulsões no espaço psíquico e 

social. 

 Ao longo da análise do trabalho gerencial, buscando apoio no referido autor, procuro  

entender o papel que jogam os dirigentes nos hospitais públicos hoje,  especialmente a 

possibilidade de ainda exercerem funções intermediárias na organização. A perspectiva de Käes é 

também uma fonte importante para a análise do contexto de crise do hospitais públicos no 

município do Rio de Janeiro e seus efeitos, realizada ao final deste trabalho. 

 

 

                                                           
8
 Segundo Käes (2003) a falência do pré-consciente introduz uma confusão entre o dizer e o fazer, entre a ação e a 

representação. 
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3 - A GESTÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS ATRAVÉS DE  SEUS DIRETORES: OS 

CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

Neste capítulo são considerados os pressupostos e características da abordagem de 

narrativas de vida que orientaram esta investigação sobre a prática gerencial dos diretores de 

hospitais. São consideradas particularmente as contribuições da etnossociologia, por um lado, e 

da psicossociologia, por outro. Esta última permite a compreensão dos  processos  intersubjetivos 

na produção da narrativa e das questões  do sujeito na construção do coletivo. 

Em um segundo momento do capítulo serão tratadas as características da rede de hospitais 

do Rio de Janeiro, bem como os critérios para definição do recorte do estudo, seu foco nos 

hospitais de emergência, como também os critérios de constituição do grupo de entrevistados. 

Procuro também explicitar as características dos procedimentos de pesquisa empregados. 

O olhar psicossociológico e psicanalítico nos apoiará também para explorar os emergentes 

da situação de entrevista. Serão tratadas a função exercida pela entrevista,  a mobilização 

psíquica e os elementos contra-transferenciais. 

Por fim, procuro explicitar os procedimentos de análise como também os elementos 

teórico-metodológicos norteadores. Ao final, apresento algumas categorias de análise que 

articulam o universo empírico ao teórico. 

 

3.1 A abordagem de narrativas de vida: um caminho para o estudo da gestão hospitalar 

pública 

  

Nas ciências sociais, particularmente nas décadas de 70/80, há um movimento que 

procura romper com o domínio das análises estruturalistas correspondendo então a um “retorno 

do ator”. No âmbito da sociologia, particularmente de uma sociologia da ação, se desenvolvem  

abordagens qualitativas que permitem uma análise da construção social na sua relação com o 

sujeito. Neste contexto, há uma  redescoberta da história de vida, do relato biográfico, como 

estratégia fundamental de pesquisa do universo singular, cotidiano e dos processos subjacentes às 

condutas coletivas. Esta abordagem é próxima a outros métodos que também acentuam  o papel 
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dos processos sociais e psíquicos, a forma como são vividos, rememorados e interpretados por 

sujeitos concretos, como é o caso da observação participante e também da pesquisa-ação, entre 

outros.(PINEAU; LEGRAND, 1993) (LEVY ; GAULEJAC, 2000). 

A história de vida é tratada como pesquisa e construção de sentido a partir de fatos 

temporais. “Ela apresenta uma abordagem compreensiva, capaz de apreender a significação da 

experiência vivida”. (PINEU;LEGRAND , 1993 p. 39)
1
 

No Brasil é importante destacar o  estudo de Ecléa Bosi (2001) sobre a “memória de 

velhos”  no qual o registro da memória  de pessoas idosas e anônimas de São Paulo pode 

propiciar não apenas acesso à memória pessoal, mas também à memória social, familiar e grupal: 

história de São Paulo e história de trabalhadores anônimos.  Adotando a perspectiva de 

Halbwachs, para a autora “cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva” (BOSI, 2001 p.413) A autora, de modo poético e sensível,  articula em sua obra duas 

realidades: a memória e a velhice. Ela realça em seu trabalho a compreensão do rememorar como 

reviver, refazer, como possibilidade de reconstruir  “com imagens e idéias de hoje, as 

experiências do passado” (BOSI, 2001 p.55) Essa também é a compreensão, como veremos 

posteriormente, da abordagem psicossociológica das narrativas de vida quanto à historicidade da 

narrativa.  

O pensamento e toda a elaboração intelectual que se desenvolve na narrativa é produto de 

um trabalho, o trabalho de refletir e recordar que é acima de tudo um “trabalho da memória” 

(BOSI, 2001). 

A narrativa expressa, de modo privilegiado, o atravessamento entre história e vida 

cotidiana. A fonte oral  “sugere mais que afirma, caminha em curvas e desvios, obrigando a uma 

interpretação sutil e rigorosa” (BOSI, 2003 p.20)  

O trabalho com depoimentos possibilita a emergência de modos distintos de 

encaminhamento dos sujeitos. Há, na visão de Bosi,  “a revelação do desnível assustador de 

experiência vivida nos seres que compartilharam a mesma época: a do militante penetrado pela 

consciência histórica e a dos que apenas buscaram sobreviver.” (BOSI,2003 p.19) Essa visão 

iluminará nossa análise das falas dos diretores. 

                                                           
1
 Tradução livre. “Il met en avant une approche compréhensive, capable de saisir la signification de 

l’expérience vécúe” (PINEU;LEGRAND , 1993 p. 39). 
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A abordagem de narrativa de vida,   mostrou um grande desenvolvimento no campo das 

ciências sociais, na sociologia, em particular, adotando tanto uma reflexão  antropológica, como 

também, uma abordagem clínica e mais compreensiva.   

Lançando luz às formas nas quais a história social é subjetivamente 

vivida, as narrativas de vida constituem uma via de acesso insubstituível 

aos processos que sustentam a sociedade em suas diferentes dimensões 

psicológicas, culturais, econômicas, sociais: ao mesmo tempo em seu 

movimento histórico e em sua atualidade, com suas tensões, seus temores 

ou suas angústias, mas também as esperanças e as perspectivas de futuro 

sempre profundamente marcadas pela memória dos eventos passados tal 

como foram preservados e transmitidos nas lembranças das pessoas 

(LEVY; GAULEJAC, 2000 p.3-4).
2
 

 

 

3.1.1 – As  narrativas de vida  como expressão de um mundo social 

 

A narrativa de vida  é um método por excelência da pesquisa biográfica, na qual o  

“aproche par la biografie” ( LEGRAND, 1992 p.12) significa uma via de exploração e análise de 

fenômenos e processos coletivos. Essa perspectiva ganhou grande fôlego particularmente através 

dos trabalhos de Daniel Bertaux, na década de 70, correspondendo a uma visão etnossociológica 

em que as narrativas de vida são consideradas como narrativas de práticas sociais. (BEARTAUX, 

1997).  

Bertaux(1997) concebe a narrativa de vida, como um estudo de um objeto social, 

fragmento particular da realidade social-histórica. Em sua perspectiva, a narrativa deve propiciar 

uma análise de determinado mundo social, sua lógica de produção e os contextos sociais no seio 

do qual se inscrevem, contribuindo para sua reprodução e transformação.  

 

  Ela consiste com efeito em concentrar o estudo sobre tal ou qual mundo 

social centrado sobre uma atividade específica, ou sobre tal ou qual 

                                                           
2
 Tradução livre . “Em mettant en lumière les façons dont l’histoire sociale est subjectivement vécue, les récits de 

vie  constituent une voie d’accès irremplançable aux processus qui sou-tendent la societé dans ses différentes 

dimensions psycholologiques, culturelles, économiques , sociales:  à la fois dans son mouvement historique et dans 

son actualité, avec ses tensions, ses craintes ou ses angoisses, mais aussi les espérances e les perspectives d’avenir 

toujours profondément marquées par la mémoire des  l’événements passés tels qu’ils on eté préservés et transmis 

dans les souvenirs des personnes.” (LEVY ; GAULEJAC, 2000 p.3). 
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categoria de situação reagrupando o conjunto das pessoas que se 

encontram em uma situação social dada (BERTAUX, 1997 p.8).
3
 

 

 

Assim, a abordagem deste autor implica um trabalho sobre o conjunto de narrrativas. No 

seio do macrocosmo que conforma a sociedade como um todo, os mundos sociais constituem-se 

como certos mesocosmos abrindo-se em microcosmos que os constituem. Entre os objetivos da 

pesquisa etnossociológica  encontram-se (i) a análise de mundos sociais centrados na atividade 

profissional, como é o caso, por exemplo, de uma padaria artesanal, do taxi, da polícia , do ensino 

primário; (ii) a compreeensão de fenômenos  envolvendo categorias de situação, como por 

exemplo, pais divorciados, toxicômanos, desempregados, etc; (iii)  análise de trajetórias sociais.  

A perspectiva da Etnosociologia de Bertaux (1997) compreende assim,  as narrativas de 

vida como narrativas de práticas em situação.  Este é  um dos eixos teórico-metodológico que 

orientam as narrativas dos diretores de hospitais público colhidas e analisadas neste trabalho. 

Procuro compreender através da narrativa  dos diretores, o universo da gestão de hospitais 

públicos e o trabalho gerencial. 

Nosso estudo orientou-se então pela compreensão de Bertaux (1997) quanto à função do 

material empírico: deve subsidiar a descrição do mundo social e a construção de um conjunto de 

hipóteses. Deste modo, essa visão opõe-se à perspectiva hipotético-dedutiva na qual os dados 

empíricos serão o fundamento da verificação de hipóteses. A narrativa de vida na perspectiva do 

autor, deve permitir interpretações, mais que explicações, dos fenômenos observados, procurando 

compreender o percurso biográfico do indivíduo em interação constante com o percurso do 

conjunto, e reformular a oposição entre o universo objetivo e subjetivo.  

Levy (2000) considerando a contribuição de diversos autores que utilizam-se, sob 

diferentes denominações, de práticas narrativas, identifica importantes questões de fundo que as  

perpassam.  Interroga-se quanto ao status epistemológico  das  narrativas de vida. Que  o tipo de 

verdade são portadoras?. Quem é o autor e sujeito? Que verdade traduz e a que passado se 

reporta? Buscando explorar respostas a essas perguntas o autor procura ressaltar  que a narrativa é 

construída em resposta a uma demanda do pesquisador, que irá , ao fim, reescrevê-la. Segundo o 

                                                           
3
 Tradução livre . “Elle consiste en effet à concentrer l’étude sur tel ou tel monde social  centré sur une activité 

spécifique, ou sur telle ou telle catégorie de situation regroupant l’ensemble des personnes se trouvant dans une 

situation social donné” (BERTAUX, 1997 p.8) –grifo nosso. 
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autor, elas são portadoras de traços do entrevistado e do pesquisador que a solicita. Assim, a 

narrativa pode ser considerada  como ação: “A narrativa de uma história reconstruída com uma 

preocupação de coerência, confere sentido a uma memória (seletiva) de eventos passados, e 

contribui para a pesquisa de uma identidade por parte do narrador”( Levy, 2000 p.8). 
4
 Levy 

afirma, no entanto, que a narrativa pode ainda ser considerada   “como um texto em construção, 

um testemunho opaco cujo sentido escapa e permanece por descobrir, correspondendo a uma 

busca de sentido.” (LEVY,2000 p.9).
5
 

 Essas colocações nos remetem à perspectiva psicossociológica das narrativas de vida. 

 

3.1.2. A perspectiva psicossociológica de narrativas de vida:  intersubjetividade,  história e 

imaginário  

 

Vincent de Gaulejac (2000) foi o precursor desta perspectiva de investigação. Ele 

inaugura uma abordagem conhecida como “Romance familiar e Trajetória Social.” que 

representa a articulação da psicanálise, psicossociologia  e da sociologia. O autor reconhece que o 

indivíduo  é tanto produto da história, das determinações sociais quanto psíquicas. Embora 

inspire-se em Bourdieu e assim reconheça a importância da socialização na formação dos 

indivíduos, o autor procura, ao mesmo tempo, ressaltar a capacidade de cada indivíduo de criação 

do novo e do inédito, apontando, assim, a importância da singularidade de cada sujeito 

(CARRETEIRO, 2003b). 

  A narrativa de vida, no contexto da psicossociologia, é mais que a construção de uma 

história. Implica, acima de tudo,  abrir-se à memória. Mais que descobrir o sentido da história, 

trata-se de fazer emergir o sentido que lhe é atribuído no espaço intersubjetivo, como 

possibilidades de reconstrução. 

Para Giust-Deprairies (2000) o processo de subjetivação que se manifesta no ato narrativo 

se caracteriza pela simultaneidade entre a construção narrativa e seu encaminhamento ao outro. O 

                                                                                                                                                                                            

 
4
  Tradução Livre.“ La narration d’une histoire reconstruite avec un souci de cohérence, donnant sens à une 

memoire (sélective) d’événements passé, et contribuant à la recherche d’identité de la part du narrateur” ”( Levy, 

2000 p.8). 
5
 Tradução livre. “comme un texte en construction, un témoigne opaque dont le sens échappe et reste à decouvir, et 

correspondant à une quête de sens” (LEVY,2000 p.9). 
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sentido origina-se portanto,  em um contexto “entre –deux”, e assim, como subjetividade em ato. 

(Giust-Deprairies, 2000).  

 

Narrativa e historicidade 

 

Na narrativa existe uma inversão entre a história, tal como contada, e a história como 

sucessão de eventos e situações. Expressa-se aí uma diferença entre o tempo psíquico/  

imaginário, que permite a recursividade, e o tempo cronológico (Gaulejac, 2000). 

O sujeito, na narrativa de vida, se encontra face à sua história -  seu passado, presente e 

futuro -  podendo “trabalhá-la”: “Contar sua história é um meio de jogar com o tempo de vida, 

de reconstruir o passado, de suportar o presente e de tornar belo o futuro” (GAULEJAC, 2000 

p.136)
6
 

 O trabalho sobre a história de vida implica então, uma reconstrução na qual a memória é 

concebida de maneira dinâmica, compreendendo processos conscientes e também inconscientes 

(CARRETEIRO, 2000). Como instrumento  de historicidade, a narrativa de vida favorece, então, 

reparar o passado,  religá-lo e mesmo  reabilitar  através da memória, o que foi anteriormente 

invalidado. O presente é  considerado a partir da história : 

O passado, nesta perspectiva, é acessível através de um olhar atual, como reconstrução 

impregnada de subjetividade. Emerge, desta forma, a particularidade da abordagem  

psicossociológica de narrativas de vida:  “a vida é mais próxima do romance que da biografia” 

7
(GAULEJAC,2000 p.137).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Tradução livre.  “Raconter son histoire est un moyen de jouer avec le temps de la vie, de reconstruire le passé, de 

supporter le présent et d’embellir l’avenir” (GAULEJAC, 2000:136) 

 
7
  tradução livre. “la vie serait plus proche du roman que de la biographie” (GAULEJAC,2000 p.137)  
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Entre o imaginário e o real 

 

Através da construção imaginária de sua vida, o indivíduo mostra-se em busca de si e, 

inventa, o que Freud, em 1909, denominou um romance familiar, ou seja um imaginário “mais 

elevado” sobre  suas origens. A fantasia é uma forma de recriação da vida e um meio de suportar 

a contingência: “o romance é o que permite sair da contingência, mudar de lugar, reverter os 

pesos dos determinismos, de se inventar uma vida melhor” (GAULEJAC, 2000 p.138)
8
 

Assim,  recontar a vida  é transformá-la, é realizar um trabalho imaginário sobre sua 

própria história. Na perspectiva psicossociológica a narrativa é uma cena do sujeito, como um 

“teatro interior e suas criações psicosociais”, (GIUST-DESPRAIRIES, 2000 p.96) portanto, 

como uma cena na qual emerge o sujeito em busca de sentido.  

A articulação entre imaginário e real presente nesta perspectiva de narrativas de vida 

reforça as idéias de Enriquez (1997b), quanto ao caráter criativo do imaginário: é o que fecunda o 

real, é o que permite uma multiplicidade de significações. 

A busca de reconstrução de sentido que atravessa o processo narrativo, já apontada por 

Bourdieu (1996) em sua crítica à “ilusão biográfica”, advém, na visão psicossociológica,  do 

caráter heterogêneo das narrativas e de suas  determinações simultaneamente objetivas e 

imaginárias. 

Compreendo com Guist-Desprairies (2000)  que a explicação, a compreensão e a 

interpretação são constitutivas da estrutura narrativa e que fundam uma visão idealizada, 

atravessada por ilusões, constituindo-se, ao mesmo tempo, por esta via, um pólo defensivo do 

sujeito. É importante frisar então que refazer a história é buscar conhecimento e reconhecimento 

de si. 

A abordagem Romance Familiar e Trajetória Social inaugurada por Gaulejac é também o 

fundamento teórico-metodológico desenvolvido por  Carreteiro,(2000, 2001a,c; 2003b,c)  Para a 

autora, essa perspectiva procura “compreender as relações entre os eixos psíquicos, familiares e 

sociais que afetam os sujeitos, analisando as formas adotadas de apropriação ou de 

incorporação dos mesmos ao longo de uma trajetória de vida” (CARRETEIRO, 2003b p. 287) 

                                                           
8
 tradução livre. “Le roman est ce qui permet de sortir de la contingence, de changer de place, de bouleverser  le 

poids des déterminismes, de s’inventer une vie meilleure.” (GAULEJAC,2000:138) 
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Este estudo, procura como orientação metodológica, pautar-se  tanto pela  perspectiva de 

Bertaux, buscando assim  compreender o mundo da gestão hospitalar pública no Rio de Janeiro e 

a gestão hospitalar como prática social, como também, pela abordagem psicossociológica, e 

assim, procurando tratar os processos inconscientes e imaginários que atravessam o relato dos 

entrevistados, tratando-o não apenas como um discurso singular mas também como expressão da 

cena organizacional e institucional. Assim, com Enriquez, compreendo que “todo comportamento 

implica pelo menos duas significações (pelo menos porque é superdeterminado): a que a 

realidade histórica lhe dá e a que a realidade psíquica lhe fornece.” (Enriquez,1997b p.28) . 

Cabe ainda ressaltar que os relatos, segundo Bertaux (1997) se estruturam a partir de um 

filtro que são as intenções de investigação do pesquisador. No presente caso, a intenção foi colher 

narrativas da vida profissional dos diretores de hospitais . Este recorte foi explicitado desde o 

primeiro contato com cada entrevistado, estando assim pactuado desde o início do processo. 

Assim através deste filtro, configura-se uma seleção ou restrição do universo semântico das 

experiências relatadas.  

 

3.2 . Considerando a dimensão Grupal  

 

Os processos grupais são considerados na análise do material empírico através de dois 

caminhos distintos. Por um lado, como processos intersubjetivos vividos na organização, portanto 

a nível do hospital e manifestando-se na fala do diretor: ataques ao vínculo, tentativas de 

construção da coesão, exercício da autoridade/liderança, manifestação do imáginário de grupos 

internos, processos de reconhecimento positivo ou negativo, entre outros processos . 

Por outro lado, partindo da compreensão do sujeito psíquico como sujeito do grupo,  

compreendemos   os entrevistados  como sujeitos- porta-vozes, cada um exercendo a função 

metafórica evidenciada por Pichon Rivière (1983) e desenvolvida por Kaës (1994a), como vimos 

anteriormente.  O porta-voz na perspectiva pichoniana, enuncia conteúdos que tem um sentido 

grupal e assim, sem o saber, explicita ou denuncia algum elemento da significação grupal, o 

conflito da situação interativa e da relação com a tarefa. (SCARCELLI, 2002) Ser porta-voz é  

transportar, transmitir, falar em nome do outro, em seu lugar, constituindo-se como veículo ou 

continente da palavra. 
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Porta-voz de um grupo é o membro que em um momento denuncia o 

acontecer grupal, as fantasias que o movem, as ansiedades e 

necessidades da totalidade do grupo. Mas o porta-voz não fala só por si , 

mas por todos; nele se conjugam o que chamamos a verticalidade e 

horizontalidade grupal, entendendo-se por verticalidade aquilo que se 

refere à história pessoal do sujeito, e por horizontalidade o processo 

atual que acontece no aqui e agora, na totalidade dos membros 

(PICHON-RIVIÉRE, 1983, p.129). 

 

Assim, cada um dos diretores, além expressar de forma singular a prática de gestão, pode 

ser tido como porta-voz do grupo de entrevistados e ao mesmo tempo, como porta voz  de 

possibilidades institucionais de exercício da gestão.  

Em outro sentido, alguns  diretores podem também exercer a função de liderança no 

âmbito de seus hospitais, mais especificamente, no âmbito dos grupos internos ou do conjunto 

intersubjetivo, e como tais, serem colocados como ideal de ego do grupo, tratando  assim,  o 

conflito dos sujeitos entre o desejo de reconhecimento e reconhecimento do desejo 

(ENRIQUEZ,1997b)  . 

Afirmamos, então, novamente, a interpretação das narrativas como expressão tanto 

individual  como coletiva, mostrando o mundo da gestão hospitalar pública como prática social e, 

simultaneamente,  como manifestação de processos inconscientes e portanto, do imaginário 

individual e organizacional. 

 

3.3.  A constituição do grupo de entrevistados 

 

A partir de trabalho do Laboratório  de Práticas Gerenciais em hospitais (SÁ; AZEVEDO, 

2002) com diretores de hospitais públicos do Rio de Janeiro em experiência recentemente 

desenvolvida em conjunto com outros pesquisadores da ENSP –  pude  direcionar o recorte e 

foco deste estudo, voltado, portanto, para experiências gerenciais no âmbito dos hospitais gerais 

com emergência. Este foi o perfil dominante no Laboratório nos seus dois anos de experiência 

(2000-2001), cujo universo passei então a conhecer mais de perto. Por outro lado, a delimitação 

em hospitais com emergência permite tratar de experiências gerenciais em hospitais com perfis e 

dinâmicas de funcionamento que impõe o mesmo tipo de demanda gerencial: administrar uma 

atividade que se realiza ininterruptamente envolvendo uma assistência, na porta de entrada, que 

deve ser realizada de forma imediata. Por outro lado, a importância dos hospitais gerais com 
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emergência no sistema de saúde é indubitável, particularmente pelo fato de funcionarem “portas 

abertas vinte quatro horas por dia”  representando assim importante forma de  acesso ao 

atendimento público em saúde, prestando assistência aos casos de urgência, mas também a outros 

que deveriam ser absorvidos por outros níveis do sistema de saúde. 

Na seleção  dos hospitais procuramos considerar a inclusão de unidades sob condições 

administrativas diferentes, vinculados às diferentes  esferas de governo- Federal, estadual e 

municipal. Embora o perfil assistencial – conjunto de modalidades assistenciais, atividades e 

especialidades - e complexidade tecnológica- sejam supostamente semelhantes, por se tratarem 

de hospitais gerais com emergência, nos deparamos mesmo assim, com diferenciações 

importantes. (ver anexo C - Perfil dos hospitais) 

No Município do Rio de Janeiro existem 12 hospitais gerais com emergência. Este universo 

é assim constituído: 

• Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – 4 unidades hospitalares que  dispõem dos maiores 

serviços de emergência do Município do Rio. Localizam-se nas zonas sul, centro e norte e 

oeste da cidade. Somam-se ainda mais 2 hospitais gerais com emergência originalmente 

vinculados ao Ministério da Saúde, no entanto, municipalizados em 1999. 

• Secretaria Estadual de Saúde – 5 unidades hospitalares com emergência localizados 

particularmente em regiões de baixa renda e de periferia. 

• Ministério da Saúde – Somente um hospital Geral com emergência. Ele se diferencia dos 

demais particularmente por  ter um perfil tecnológico e de atividades representando maior 

complexidade assistencial. Realiza transplantes em várias especialidades o que indica o seu 

perfil diferenciado. Sua emergência, volta-se particularmente para urgências clínicas e 

cirúrgicas, e menos para atendimento a grandes traumas. 

 

 A seleção dos entrevistados seguiu não apenas critérios relativos aos hospitais mas também 

considerou a experiência gerencial anterior do diretor. Procurou-se incluir preferencialmente 

diretores com experiências anteriores  na direção de outros hospitais públicos, considerando que 

essa história anterior facilitaria uma atitude mais reflexiva sobre o trabalho de direção e a função 

gerencial em hospitais  públicos. 

Assim, em um universo de 12 hospitais gerais com emergência localizados no município do 

Rio de Janeiro, 9 foram inicialmente incluídos no estudo, considerando-se o critério institucional, 
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a localização geográfica – incluir hospitais localizados nas diversas áreas do município, mais 

centrais e periféricas e também a experiência anterior do diretor: 

 

-SMS -   3 hospitais originalmente de sua rede de hospitais gerais de emergência     

               2 hospitais municipalizados que tem perfil de hospitais gerais com emergência 

 

SES -  3 hospitais  - localizados, em especial 2 deles na periferia da cidade. 

 

MS – A única unidade hospitalar com emergência do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 1 – Distribuição dos hospitais selecionados para o estudo por instituição e número de 

leitos 

 

Hospitais leitos 

SMS  

Hosp. L 113 

Hosp. N 408 

SMS -Municipalizados  

Hosp. E 211 

Hosp. Q 301 

SES  

Hosp. D 307 

Hosp. I 143 

Hosp.K 244 

MS –Hosp. C 441 

Fonte: Sistema de Informnações Hospitalares do SUS (DATASUS) 2003 

  

No processo de realização das entrevistas, um diretor /hospital da SMS foi considerado 

como perda, dadas a difícil conjuntura enfrentada pelo hospital e as dificuldades para realização 

das entrevistas. Assim, trabalhei com narrativas de oito diretores. Em anexo, encontram-se 

informações mais detalhadas sobre o perfil dos hospitais estudados. 
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O número de entrevistados e suas características procurou seguir o critério de “saturação” 

e “exaustão” apontado por Bertaux (1997), referência também importante para outras pesquisas 

(CARRETEIRO,1993) (SCHRAIBER, 1993; 1997). Segundo este critério o pesquisador deve  ter 

a intenção de incluir o universo de variações que possam refletir-se  na análise pretendida, 

possibilitando a formação de um todo e a reconstituição do objeto no conjunto do material. Com 

essas preocupações selecionamos os hospitais/diretores e desenvolvemos o trabalho de campo.  

 

3.4. A rede  de hospitais públicos do Rio de Janeiro  

 

O município do Rio de Janeiro apresenta uma ampla rede de hospitais públicos, única no 

país tanto em termos quantitativos, como em relação a  sua composição, dispondo de hospitais 

federais, estaduais , municipais e universitários o que tem relação com o fato de ser sido Distrito 

Federal  até 1960. Essa rede é bastante heterogêna “ em relação ao papel no sistema de saúde, 

espectro de atividades desenvolvidas, perfil assistencial, nível de complexidade, forma de 

financiamento e subordinação ao gestor...”  (MACHADO, 1999) 

 

Tabela 2 - Distribuição dos hospitais públicos do Município do Rio de Janeiro, segundo 

vinculação institucional, número de unidades, leitos e internações em 2003. 

   

Instituição No. 

Hospitais 

    Leitos Internações 

Ministério da Saúde 11 2003 30.066 

SES 13 2059 40.620 

SMS 31 5443 118.554 

Universitários 9 1638 33.732 

Fonte: Sistema de Informnações Hospitalares do SUS (DATASUS) 2003 

 

Obs: Encontram-se ainda vinculados ao SUS outros hospitais estaduais – os do corpo de bombeiros, da polícia 

miilitar, e os penitenciários, não incluídos na tabela. Além dos hospitais públicos estatais conformam o SUS 

os hospitais privados filantrópicos e contratados.  
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A rede de hospitais federais, estaduais e municipais é de extrema importância não apenas 

para o município e seus moradores, mas também para o atendimento da população residente nos 

municípios da região Metropolitana do Rio de Janeiro, especialmente os municípios mais 

carentes da Baixada Fluminense, e ainda para o atendimento de alta complexidade à população de 

diversos municípios do interior do estado. 

Os hospitais federais em geral são maiores e mais complexos, dispondo de mais 

tecnologia e em sua maioria são hospitais especializados. No Rio apenas um tem serviço de 

emergência que, no entanto, volta-se particularmente para urgências clínicas e cirúrgicas, e 

menos para atendimento a grandes traumas (MACHADO,1999). Quanto ao financiamento são 

unidades orçamentárias do MS, executando descentralizadamente seus orçamentos. Esses 

hospitais dispõem de estruturas administrativas para desenvolver os processos de compras, 

licitações e planejamento financeiro.  

Os Hospitais federais, sejam os hospitais gerais,  com perfil cirurgico ou aqueles voltados 

para  especialidades – Cardiologia, traumato-ortopedia foram originalmente unidades ligadas à 

Previdência Social, subordinadas ao INAMPS, cuja direção permaneceu no Rio de Janeiro e 

desempenhou, em especial na década de 80,  importante papel na condução das políticas de saúde 

no estado. 

Os hospitais Estaduais, vinculados à SES/RJ  compreendem sete institutos especializados 

e cinco hospitais de emergência, sendo quatro deles localizados na Zona Oeste do Município, 

região carente em serviços de saúde e local de moradia de população de baixa renda. Do ponto de 

vista da gestão financeira, os hospitais  são unidades de despesa da  SES, que realiza de forma 

centralizada as compras, investimentos, obras e contratações, havendo grau pequeno de 

autonomia das unidades, que deveriam realizar apenas as despesas menores através de um fundo-

rotativo  -o rede-FES . Este seria de uso do diretor do hospital e prestado contas à SES. 

Segundo Machado (1999), há uma tradição de baixo investimento em saúde pelo nível 

estadual, traduzindo-se em baixos investimentos em seus hospitais, quadro que  persiste nos 

últimos vinte anos, refletindo-se principalmente em baixos recursos para obras e modernização 

tecnológica. 

Quanto a rede municipal, vinculada à SMS/RJ é dotada de grande número de hospitais, 

sobressaindo as unidades de emergência de grande e médio porte e as maternidades. Segundo 

Machado(1999), quanto à  rede municipal  “pode-se dizer que ..tem um perfil mais definido e é 
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relativamente mais homogênea que as redes federal e estadual.” (MACHADO, 2001), embora 

este quadro tenha se alterado com a municipalização ocorrida em 1999. A SMS  realiza compras 

e contratações centralmente. 

Pautando-se pela perspectiva da descentralização como princípio inequívoco do SUS e da 

municipalização como diretriz  adotada pelo SUS, desenvolve-se a partir de 1999 no Rio de 

Janeiro,  um processo de transferência de unidades federais para a gestão da SMS, inicialmente 

maternidades e PAMS (Posto e assistência médica) e em seguida hospitais –  começando pelas 

unidades psiquiátricas, posteriormente envolvendo as unidades com perfil cirúrgico e hospitais 

gerais . Mantiveram-se vinculados ao Ministério da Saúde, os Institutos - que envolvem uma 

missão à nível nacional no âmbito da assistência, da cooperação técnica  e pesquisa - o Instituto 

Nacional do Câncer, O Instituto de Traumto-ortopedia, o instituto Nacional de Cardiologia e dois 

hospitais que se diferenciam pelo grande porte e complexidade assistencial. 

As unidades municipalizadas passaram a se inserir na lógica gerencial municipal, 

deixaram de ser unidades orçamentárias e perderam autonomia gerencial. 

Tanto os hospitais estaduais como os municipais apresentam um nível de autonomia 

bastante reduzido do ponto de vista gerencial.  

Cabe ainda realçar que o conjunto de unidades públicas do município do Rio de Janeiro 

não funciona de forma articulada. Certamente a multiplicidade de comandos aliada às 

especificidades das esferas de governo às quais encontram-se vinculados os hospitais trazem 

implicações particulares sobre os dilemas e problemas enfrentados por eles.  

 

3.5 As  Entrevistas 

 

A narrativa de vida refere-se à história tal como uma pessoa a conta, resultante de um 

forma particular de entrevista, a entrevista narrativa, onde o sujeito é incitado a contar 

(BERTAUX,1997). 

 Sobre a natureza da entrevista narrativa é fundamental destacar que “da qualidade do 

vínculo vai depender a qualidade da entrevista” (BOSI, 2003 p. 60) Este contexto ressalta Bosi, 

envolve uma responsabilidade pelo outro e assim uma dimensão ética e ao mesmo tempo 

representa a participação em “uma aventura comum”: “se não fosse assim , a entrevista teria algo 
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semelhante ao fenômeno da mais-valia, uma apropriação indébita do tempo e do fôlego do 

outro.” (BOSI, 2003p. 61) 

Há na demanda de entrevista uma demanda de ajuda feita pelo pesquisador ao 

entrevistado, mas por outro lado, destacam Bertaux (1997) e Carreteiro (1993) a participação na 

pesquisa confere ao entrevistado um reconhecimento social. 

Os contatos com os entrevistados foram realizados por mim através de ligação telefônica. 

As entrevistas realizaram-se, em sua maioria, nos próprios hospitais, embora eu tenha me 

colocado de forma bem aberta, apontando a possibilidade de sua realização onde  fosse 

conveniente para o diretor, incluindo a possibilidade de ser na própria ENSP, onde a grande 

maioria foi aluno, ou até mesmo em alguns casos em seus consultórios médicos .  Um diretor 

solicitou que a primeira entrevista fosse realizada em seu escritório e  a segunda, em sua própria 

residência, o que a seu ver permitiria maior concentração e disponibilidade de tempo. As oito 

narrativas de vida profissional foram registradas por gravação. 

As entrevistas foram realizadas ao longo de um período de dez meses - entre julho de 

2003  e abril de 2004. Foram realizadas 15 entrevistas, em média  duas com cada diretor. Em um 

caso realizei três entrevistas e em outro apenas uma. No total, foram dezesseis horas e meia de 

entrevistas gravadas. Quanto à duração, a entrevista mais curta foi de quarenta minutos e a mais 

longa de uma hora e cinqüenta minutos.  

 

3.5.1 As Dificuldades do trabalho de campo 

 

Com quatro entrevistados os encontros para entrevista fluíram tranqüilamente. Com dois 

diretores as entrevistas foram semanais, cumprindo-se agenda prevista. Com outros dois 

entrevistados, embora cumprindo-se os agendamentos, houve um espaçamento maior entre as 

duas entrevistas – quase um mês. Com um deles, houve dificuldades de agendamento pela 

situação de crise vivida pelo hospital e com outro, por férias do diretor.  

Quanto aos outros cinco diretores inicialmente selecionados, vivemos um contexto de 

muitas desmarcações dos agendamentos das entrevistas.  

Com o diretor do hospital do MS transcorreu um mês entre o primeiro contato telefônico e 

a primeira entrevista. Neste caso, duas desmarcações ocorreram, muitas mensagens eletrônicas 

foram trocadas e uma terceira entrevista, demandada por ele, acabou não se realizando. 
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Em um dos hospitais estaduais, a segunda entrevista foi desmarcada por duas vezes 

consecutivas. Uma das vezes, a própria diretora me telefonou para explicar as dificuldades. 

Assim, também  houve um mês de intervalo entre as duas entrevistas.  

Em outro caso, também relativo a um hospital estadual, o primeiro contato realizou-se um 

mês antes de conseguir efetivar a primeira entrevista. Seguiu-se então um mês com sucessivas 

desmarcações da entrevista, somando-se quatro no total. Na segunda entrevista, o diretor 

justificou a dificuldade para realização de nosso encontro pelas inúmeras reuniões que estavam 

ocorrendo relativas ao projeto QUALISUS com o Ministério da Saúde . 

Este foi o mesmo contexto que envolveu as dificuldades para realização das entrevistas 

com o diretor do maior hospital de emergência da SMS. As negociações e o trabalho com o MS 

em torno do QUALISUS no hospital foram as justificativas apontadas. A presença do Conselho 

Regional de Medicina do Rio de Janeiro, realizando inspeções e denúncias foram noticiadas, 

neste período, pela imprensa, o que considerei como mais um possível fator  nas dificuldades. Os 

contatos para os agendamentos e desmaracações foram inúmeros. Cheguei inclusive a me 

deslocar para o hospital e no percurso receber um telefonema para desmarcar a entrevista, 

confirmada uma hora antes, pois o diretor teria sido convocado de urgência ao gabinete do 

Secretário de Saúde. Neste caso, decidi considerá-lo como perda no estudo.  

Enfim,  realizei 15 entrevistas,  tendo ocorrido 13 desmarcações, expressando assim as 

dificuldades vividas. Certamente a agenda dos diretores é bastante sobrecarregada e também 

cheia de imprevistos.  O contexto das entrevistas, o clima desses encontros de trabalho e  os 

“emergentes” presentes serão analisados posteriormente. 

 

3.6.   Os procedimentos de Pesquisa 

 

Defini, à guisa de orientação, um roteiro de entrevista (em anexo) que contemplasse os 

temas fundamentais a serem abordados, considerando nossos objetivos. O roteiro foi uma base 

bastante flexível de apoio à intervenção do pesquisador capaz  de  ganhar sentido somente em 

ato, ou seja, no momento de produção da entrevista. Algumas temáticas surgem 

espontaneamente, outras são estimuladas pela fala do pesquisador. Procuramos para tanto, apoio 

na perspectiva clínica da psicossociologia e também apoio na visão de Schraiber, para quem o 

roteiro “deve-se percorrê-lo subordinadamente à dinâmica que o próprio entrevistado dá à 
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narrativa e respeitando a seqüência das questões que o entrevistado produz.” 

(SCHRAIBER,1997 p.49). 

O tempo de duração da entrevista pautou-se pela disponibilidade do entrevistado, já que o 

tempo era sempre limitado por outras demandas em sua agenda e também por seu limite e 

cansaço para o  trabalho reflexivo e narrativo. Estabeleci como um tempo razoável de duração 

cerca de um hora. Em alguns casos foi necessário o estímulo através de maior número de 

perguntas. Em outros, o próprio entrevistado, a partir das observações iniciais, conduziu-se mais 

livremente. 

Previamente ao início da entrevista, procurei  definir um certo “contrato” que esclarecesse 

o mais possível o objeto da pesquisa, os recortes temáticos adotados, suas pretensões como 

também acordar e esclarecer a forma de organização  do trabalho. Onde se faria o trabalho, sua 

duração presumível, e o registro por gravação. Antes do início da primeira entrevista o termo de 

consentimento livre e esclarecido
9
 era lido, assinado e uma cópia permanecia com o 

entrevistado.. 

Antes do início formal da entrevista e após o seu final e até mesmo em contatos 

telefônicos, registrou-se em diário de campo algumas informações que os entrevistados traziam. 

O uso do gravador permite aumentar o poder de registro, permitindo o acesso permanente 

à viva voz. Permite ter acesso às pausas,  manifestações da entonação de voz, permitindo uma 

melhor compreensão da narrativa. (SCHRAIBER, 1997). 

  A transcrição, foi uma etapa longa porém necessária, e que exigiu uma etapa de 

“conferência de fidelidade”. (SCHRAIBER, 1997 p.55). Deve ser assinalado que em uma das 

entrevistas houve problemas na gravação que implicou em perda de cerca de vinte minutos de 

registro. Trata-se do relato da Claúdia, diretora do hospital E. 

Além da completa apresentação do material transcrito em anexo, procuro através dos 

fragmentos, curtos ou mesmo longos,  apresentar os depoimentos em sua “extraordinária 

intensidade expressiva” (BOURDIEU, 2001 p.705), que permitem ao leitor “impregnar-se de  

cada relato” (SCHRAIBER, 1997 p.55). 

                                                           
9
  O termo de consentimento adotado, seguiu o modelo da Declaração de Helsinque em sua última versão de 1989 

que é na verdade, o fundamento das resoluções tanto do Conselho Nacional de Saúde de 1996 quanto a diretrizes de 

pesquisa envolvendo seres humanos, também seguida pelo Conselho Federal de Psicologia em resolução do ano 

2000. Na adaptação por mim  realizada foi incluído entre os esclarecimentos o risco  da identificação do entrevistado 

por reconhecimento de aspectos de sua história profissional. 
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Nos fragmentos que encontram-se incorporados ao texto da tese procurei aliviar as 

redundâncias verbais e  os tiques de linguagem próprios do discurso oral. Para tanto, busquei 

apoio em  Bourdieu (2001p.710) para quem a passagem do oral para o escrito “impõe com a 

mudança de base, infidelidades que são sem dúvida a condição de uma verdadeira fidelidade”.  

Ainda no âmbito dos procedimentos de pesquisa deve ser informado que o nome de todos 

os hospitais mencionados foram substituídos por letras. Do mesmo modo, todos os nomes dos 

diretores e seus assistentes são fictícios, procurando-se deste modo garantir o anonimato dos 

entrevistados. 

Em toda a pragmática da pesquisa - a perspectiva técnica e instrumentos de coleta das 

informações - a posição do pesquisador deve ser realçada como sujeito na produção do 

conhecimento. (SCHRAIBER, 1997). Assim, o pesquisador, seja no ato da entrevista, no 

processo intersubjetivo aí estabelecido, seja  na análise do material,  estará presente de corpo e 

alma, com a sua experiência anterior  com relação ao objeto da pesquisa, com os conhecimentos 

em vários campos e também o conhecimento anterior dos entrevistados. O pesquisador estará 

presente com sua temporalidade, com sua história anterior. Essas considerações nos remetem à 

perspectiva da narrativa como intersubjetividade tratada anteriormente na abordagem 

psicossociológica das narrativas de vida. 

 

3.7. O processo de entrevistas em análise: a mobilização psíquica, os emergentes, a contra-

transferência 

 

Já havia um conhecimento prévio de cinco entre os oito entrevistados. Três deles foram 

alunos do Curso de Especialização em Gestão hospitalar da Ensp do qual faço parte do grupo de  

docentes e também participaram, dois deles, da experiência do Laboratório de Práticas gerenciais 

da Ensp, do qual participei da coordenação. Com outros dois diretores -  além de um deles ter 

sido aluno de nosso curso da Ensp -   havia um contato anterior em processos de consultoria 

prestados pela Ensp à SMS. Por fim, com um último entrevistado, havia uma proximidade maior, 

realizamos trabalho em comum. Ele exerceu atividades profissionais na Ensp, e posteriormente  

fui   assessora  em  sua primeira   experiência  como  diretor  de  hospital.  Certamente  a  história  
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anterior com cada um dos entrevistados estava presente e originava fantasias sobre a pesquisa. De 

todo modo, além de pesquisadora fazendo doutorado, eu representava a Ensp – como 

condensação de sua acumulação no campo da gestão, podendo imaginariamente ocupar um lugar 

suposto-saber e por isso ameaçador,  capaz de contrastar o que é preconizado para a gestão -, 

enquanto organização e métodos gerenciais - com o que é vivido na realidade nos hospitais. 

Um diretor com quem eu não tinha tido nenhum contato anterior insistiu, no início da 

primeira entrevista, quanto a um roteiro por escrito ou perguntas prévias, que eu pudesse deixar 

com ele para ele pensar previamente as respostas. Havia um certo receio com relação a um 

contexto de entrevista narrativa e portanto quanto à  “desestruturação” daquela situação de 

pesquisa qualitativa.  Quando terminamos a segunda entrevista, pareceu-me de certo modo 

aliviado, passando a fazer comentários variados e chegando a mostrar-me até mesmo retratos de 

suas filhas. 

Com outra diretora, vivendo um momento de grande crise no funcionamento do hospital, 

fruto da crise na gestão da SMS,  chama atenção o sentido clínico das entrevistas ao cumprir um 

papel de escuta ao seu sofrimento, de  espaço para sua ansiedade perante uma situação de baixo 

reconhecimento e pouca escuta por parte da SMS. Desde o início se diz deprimida, vivendo uma 

situação muito difícil. Começamos o depoimento diretamente pela situação enfrentada naquele 

momento no hospital, fonte de sua angústia. Emergem desde o primeiro momento o sentimento 

de injustiça, de desamparo e grande sofrimento perante a situação de imensa precariedade 

estrutural e de abastecimento, configurando-se no relato da entrevistada o lugar de anti-herói 

ocupado pelo diretor de hospital no contexto da crise vivido pela prefeitura,  lugar de 

protagonista ou vítima de uma situação praticamente de “guerra”.  

Com essa diretora as entrevistas ocorrem nas datas previstas, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas.  Eu me senti muito impactada desde o primeiro contato telefônico, e 

particularmente durante a primeira entrevista, dada sua descrição da crise e o nível de sofrimento 

que expressava. Na verdade, para mim, foi o primeiro contato com a situação de grave crise que 

começavam a viver os hospitais vinculados à gestão municipal do Rio, no final de 2003, e que, 

naquele momento, emergia na pesquisa.  Neste caso, somente na segunda entrevista falamos de 

sua história profissional. Quando, ao final, perguntei-lhe se foi difícil falar de suas experiências 

anteriores dada a difícil conjuntura do hospital, afirma que ao contrário, lhe fez bem  falar de suas 

outras histórias de gestão. 
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Através da situação de pesquisa, passei a ocupar um papel favorecedor para que realizasse 

um trabalho reflexivo e sobre a memória, especialmente voltado para a história profissional. Cabe 

destacar que as experiências anteriores surgiram com grande importância na maioria da 

entrevistas,  mais do que pude supor anteriormente. Apareceu  o orgulho de contar a história e, 

em alguns casos, pode se evidenciar,  o seu lado exemplar. Chamou-me atenção o fato de que o 

diretor com maior experiência na direção de hospitais, e assim, com uma história muito extensa 

nesta função, após o fim das entrevistas me  demandou uma cópia das fitas gravadas,  realçando 

que nunca teve “assim o registro de sua história”.  

Ao lado do reconhecimento por parte de alguns, da importância das entrevistas como 

oportunidade de reflexão, a realização das entrevistas, como visto antes, foi também cercada de 

dificuldades. Em alguns casos, as sucessivas desmarcações e o grande intervalo entre a primeira e 

a segunda entrevistas foram me gerando certo mal-estar e preocupações com o desenrolar da 

pesquisa de campo. Embora uma das minhas intenções nesta pesquisa tenha sido dar a palavra 

aos diretores, dar visibilidade ao trabalho realizado por eles, enfim, intermediar o reconhecimento 

pelo esforço que realizam para gerenciar os hospitais públicos,  paradoxalmente  muitas  

dificuldades se apresentaram  para que fizessem uso desse espaço e tomassem a palavra. 

Certamente as restrições de agenda refletiam o ritmo de trabalho e o domínio da urgência 

e da improvisação na prática cotidiana desses dirigentes, mas outros elementos podem ser 

trazidos para compreender o que se passou.  

Considerando com Carreteiro que a transferência “não só intervém no registro 

psicoafetivo, mas também em registros psicosociais” (CARRETEIRO, 2002a p.27)  compreendo 

o agendamento da entrevista como um contrato, comigo e com a pesquisa e, portanto, a 

desmarcação ou o adiamento, podem ser vistos como um sintoma,  manifestando a quebra do 

enquadramento ou do contrato. A partir daí duas interpretações são possíveis da relação 

pesquisador-entrevistado e do enquadre da entrevista. Por um lado, as desmarcações ou 

adiamentos podem ser tidos como  resultado, em alguns casos, de um processo de ataque ao 

vínculo. A situação de pesquisa pode os colocar numa relação assimétrica deslocando-os da 

posição de hierarquicamente superior, que o lugar de diretor os concede, para apenas sujeitos da 

pesquisa, submetidos imaginariamente ao olhar e ao saber do pesquisador e assim despertar uma 

ação defensiva. 
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Por outro lado, entendo que no processo de entrevista há uma transferência, não apenas 

relativa à relação comigo diretamente, mas com o objeto do meu trabalho e também do trabalho 

deles – a gestão.  Os diretores  atualizam os maus tratos  vividos por eles na gestão, favorecendo 

então que se repitam determinados modos de funcionamento que a eles são impingidos  no 

cotidiano da organização e  na relação com o “outro”.  

Nos hospitais públicos, os diretores sofrem ataques advindos tanto dos funcionários 

quanto de atores externos,  vivem também, veremos posteriormente,  em um contexto de 

adiamento e quebra de contratos, no qual o tempo mostra-se sempre passível de ser esticado e o 

regime da urgência segue fazendo um atravessamento contínuo. Assim, na pesquisa,  esses 

elementos se atualizam na relação que os diretores estabelecem comigo, manifestando-se tanto na 

questão do agendamento como também em reações defensivas de afirmação narcísica. Como 

contraponto ao contexto de baixa governabilidade e precariedade, alguns mostram-se presos à 

armadilha ilusória do poder do cargo, fazendo emergir na relação com o outro, e assim,  também 

comigo, no contexto da pesquisa, tanto o desejo de institucionalizar uma relação de submissão 

(ENRIQUEZ,1997a) quanto a expressão de privilégios e  sinais de status (AKTOUF, 1997).  

Houve um episódio, com uma das diretoras, em que ficaram extremamente visíveis esses 

processos.  Após dois adiamentos da segunda entrevista, a diretora, que chegou ao hospital com 

mais de uma hora de atraso com relação ao horário combinado, justificou-se pelo trânsito e me 

solicitou que aguardasse “mais um pouquinho” para dar “ apenas um telefonema” mas, na 

verdade, me fez esperá-la ainda mais 45 minutos.  Embora eu já estivesse no gabinete da direção, 

fui guiada a uma sala da assessoria, separada do gabinete ainda por uma ante-sala, onde mantive-

me aguardando por ela e de onde pude perceber que ela pediu que servissem seu almoço, para 

então, ao final, me receber para a entrevista.  

Essa diretora, em seu relato, mostra outros mecanismos para se diferenciar do “outro” ,  

apontando como um dos problemas do hospital  a “falta de educação” dos funcionários. 

Revelando então tanto no episódio anterior, como em seu depoimento, o desejo de onipotência e 

de submissão do outro. Como contraponto ao poder do dirigente, de certa maneira “deificado” 

(AKTOUF,1997), aponta para o funcionário  um lugar subalterno e desqualificado. 

Um  episódio vivido com outro diretor merece também destaque. No processo de 

agendamento das entrevistas eu me coloquei disponível para realizar a entrevista onde fosse mais 

favorável para eles. Apenas um diretor, com o qual eu tenho um vínculo mais próximo, 
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demandou a realização das entrevistas fora do hospital. Após inúmeras remarcações, e tentativas 

de contato via email e através de contatos telefônicos com sua secretária a primeira entrevista 

realizou-se em seu escritório, fora portanto, do hospital. No dia da entrevista, a secretária ligou 

várias vezes para o meu celular, tanto para confirmar, como para saber se já tinha chegado e para 

mandar aguardá-lo. A segunda entrevista foi por nós marcada ao final do primeiro encontro, para 

o mesmo local. No entanto, o diretor solicitou que eu enviasse um email para que o agendamento 

se fizesse. Porém, no dia da entrevista, solicitou uma mudança de local, sendo então realizada em 

sua residência. Ao final da segunda entrevista, o diretor então me disse que achava importante 

“para o meu trabalho”  falar do “mal-estar’  no hospital e assim definimos pelo agendamento de 

uma terceira entrevista. Esta foi  demandada para realizar-se na Ensp – um terceiro local -  na 

semana seguinte, no mesmo horário. Do mesmo modo, solicitou que passasse uma mensagem 

para proceder ao agendamento formal. No entanto, a entrevista foi desmarcada por sua secretária 

meia hora antes, quando eu já estava a caminho, sem nenhuma outra data proposta.  

No caso tratado acima, o que em primeiro lugar mostra-se evidente é a necessidade do 

entrevistado de se afastar do hospital não só para ter tempo, mas também para  obter algum 

distanciamento crítico, parecendo portanto colado à realidade hospitalar. O hospital parece sugar 

todas as energias, torna-se, por excelência, como o campo de ação,  ação contínua.  O processo de 

entrevistas sofre, no entanto,  um deslocamento contínuo, seja quanto às datas como também 

quanto ao lugar de realização, tendo sido também excessivamente mediado tanto pela secretária 

quanto por emails, sendo estes últimos sinais da ilusão quanto ao lugar de poder ocupado pelo 

diretor,  ao mesmo tempo  expressão de intercorrências e assim, da urgência, presença muito forte 

nos hospitais e na vida dos diretores.  

Chama também atenção a dificuldade em tratar o sofrimento e o mal-estar que vem 

atravessando o trabalho e a vida no hospital e, embora até mesmo tenha sido marcado para ser 

dito, nunca acha lugar. O entrevistado tenta deslocar-se para fora do hospital, e de certo modo, 

para fora do registro de diretor. No entanto, o mal-estar está na própria dificuldade em construir 

um espaço onde algo possa ser dito. Esse já seria um sintoma do mal-estar. 
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3.8. Os caminhos de análise das narrativas de práticas gerenciais 

 

A análise se iniciou logo com as primeiras entrevistas. A escuta atenta e a leitura flutuante 

e exaustiva das entrevistas, como preconiza Minayo (1993) foram a base para proceder a redação 

de  documento preliminar de análise do material do primeiro entrevistado. Procurei assim, através 

de uma pré-análise, me reassegurar do caminho de pesquisa em andamento e do alcance dos 

objetivos pretendidos. 

As leituras sucessivas, segundo Bertaux (1997), permitem um leitura compreensiva e 

tornam-se a base de mobilização de  recursos interpretativos do pesquisador, revelando a cada 

vez,  um novo horizonte semântico. Assim, mostrou-se fundamental “impregnar-se de cada 

relato” (SHRAIBER,1997) para então, posteriormente poder realizar uma abordagem do 

conjunto. 

Antes mesmo de dispor da transcrição das entrevistas procurei reconstruir a  estrutura 

diacrônica da história narrada por cada um. Conforme Bertaux(1997)  esta permite a 

compreensão da ordem temporal sendo indispensável à compreensão das possíveis associações 

causais. Além da procura de compreensão de narrativa em si, um segundo momento da análise 

compreende a comparação das diversas experiências e histórias, procurando montar uma análise 

do mundo da gestão hospitalar.  

 

 

3.8.1. Os Temas e questões  em foco 

 

As entrevistas  se  desenvolveram em torno de dois grandes eixos:  o Percurso/Trajetória 

Profissional e a Prática Gerencial Atual. Iniciamos pela história profissional, tratando então a 

Trajetória a partir da  graduação em medicina. Neste contexto, surgiram  elementos da história 

social e familiar como também eventos/situações relativas às primeiras experiências profissionais 

e ao ingresso nos serviços públicos de saúde. Procurei compreender  especialmente as passagens 

que se fizeram presente entre a assistência e a gestão hospitalar,  os processos que os levaram a 

ocupar a função de direção de um hospital público, e particularmente,  a serem designados para o 

cargo atual. No âmbito da história profissional foram ainda exploradas as  experiências gerenciais 

anteriores. 
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Quanto ao segundo eixo da entrevista -  a prática gerencial atual -  procurei considerar o 

âmbito da ação, a abrangência,  os focos do trabalho gerencial, tanto no âmbito interno ao 

hospital como externo, enfim, a visão gerencial, de cada um dos entrevistados, sobre o trabalho. 

Busquei também explorar suas preocupações na direção do hospital, os projetos em andamento e 

os que eles se propõem, o modo de funcionamento da gestão, o papel dos grupos e equipes neste 

trabalho e compreender a articulação entre a prática desenvolvida e o contexto dos hospitais 

públicos e das políticas neste âmbito. 

Essas intenções  presentes nas entrevistas se expressaram, por conseguinte, na análise do 

material e na organização dos capítulos. Na análise das Trajetórias Profissionais mostraram-se 

como categorias relevantes  a prática de militância estudantil e a história política da família, 

constituindo uma base para o desenvolvimento de uma posição política de  defesa do serviço 

público de saúde. Quanto as experiências anteriores, procurei trazer “retratos” que 

representassem tanto vivências de realização e reconhecimento, como as situações de crise, 

enfrentamentos e exonerações abruptas vividas pelos entrevistados. Procurei explorar como a 

função gerencial é vivida e interpretada pelos dirigentes, como se vêem e as  questões que surgem 

com relação à identidade profissional . Busquei  também  identificar os percursos profissionais 

que levaram os entrevistados a fazerem a  passagem da assistência à gestão hospitalar, processos 

em geral, marcados por contingências e atropelos, expressando a força da improvisação que vem 

dominando a gestão pública. 

A análise do trabalho gerencial é atravessada por elementos e preocupações teóricas que 

correspondem a  importância e a influência da perspectiva de Planejamento Estratégico de Matus 

(1993)   tanto nas experiências  de gestão hospitalar pública aqui relatadas,  como também sobre 

o meu olhar para a gestão hospitalar - representando minha  história profissional e minha inserção 

situacional no campo. Assim,, ao buscar caracterizar a prática gerencial, busco considerar as 

estratégias de trabalho dos diretores,  o sistema de direção que se estrutura, o papel das 

informações/monitoramento das ações . Incluir tais  elementos é também, procurar compreender 

juntamente com as lógicas da ação gerencial, os mecanismos sociais aí presentes, estando 

portanto também de acordo com preocupações de Bertaux(1997) para compreensão de um 

determinado mundo social neste caso, o mundo da gestão hospitalar pública em hospitais de 

emergência. Por outro lado, tal análise encontra-se atravessada por elementos da abordagem  

psicossociológica, encontrando-se aí preocupações quanto à circulação da palavra, a repartição de 
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lugares, as possibilidades da coesão e, especialmente a dimensão imaginária emergente. É central 

na análise das práticas gerenciais a compreensão dos processos intersubjetivos e inconscientes 

postos em ação , particularmente as manifestações de violência  como também os caminhos para 

o sofrimento experimentados pelos diretores. 

A análise da prática gerencial  resultou por fim, na elaboração de uma tipologia de 

modalidades gerenciais, expressando, em um dos seus pólos, a maior proximidade a uma 

perspectiva de  mudança,  de construção de uma visão de futuro e de um novo imaginário sobre o 

hospital, e, no outro extremo, estaria o modelo de luta pela sobrevivência, como expressão do 

domínio da urgência nas práticas de trabalho e de um imaginário da operacionalidade que 

manifesta-se de maneira emblemática no contexto de crise dos hospitais públicos ligados à 

prefeitura. Por fim, encontra-se a descrição e análise da situação de colapso  da assistência 

hospitalar pública vivida no município do Rio e de intervenção do Ministério da Saúde  acessadas  

particularmente a partir de matérias na imprensa do Rio e também em contatos informais com 

profissionais dos hospitais.  

 

3.8.2. Os caminhos teóricos da análise e sua articulação com o material empírico 

 

Entre os principais elementos teóricos norteadores da análise do material empírico estão: 

 

- Considerá-lo como expressão de uma prática social e institucional, atravessada portanto pelas 

políticas de saúde, mostrando-se então como fragmento particular desta realidade.  

 

- Compreender os processos organizacionais e psíquicos presentes no discurso sobre o trabalho 

gerencial enfatizando  suas dimensões imaginárias. (Enriquez) 

 

- Explorar alguns elementos fundamentais ao mundo social, organizacional e psíquico: os 

processos de identificação e reconhecimento. (Enriquez) 

 

- Explorar o sofrimento psíquico que emerge do exercício da função gerencial no atual 

contexto dos hospitais públicos de emergência. (Dejours) 
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As entrevistas foram analisadas considerando que o imaginário social, organizacional e  

individual é capaz de regular a ação dos iindivíduos. Assim o  imaginário quanto à gestão pública  

e o trabalho gerencial em hospitais teria força de configuração das estratégias e ações dos 

diretores influenciando as suas práticas de gestão. Outros fatores perpassam e conformam a 

prática gerencial: por um lado, a questão da formação em gestão hospitalar e a da identidade 

profissional, e por outro, do ponto de vista institucional, as políticas de gestão de organizações de 

saúde. A formação representa, não só acesso ao aprendizado formal, fonte de socialização 

técnica, mas também o contato com modelos imaginários sobre a gestão e as práticas 

hospitalares, contribuindo assim para a conformação de visões sobre a prática gerencial e 

certamente influenciando o imaginário dos diretores e suas estratégias de trabalho. As políticas 

institucionais, particularmente os modelos de gestão, o nível de autonomia e as condições de 

funcionamento dos hospitais - particularmente no contexto atual, as condições  de  suprimento de 

insumos, de manutenção e de investimento nos hospitais, como também as políticas assistenciais, 

a organização da rede pública de atenção à saúde são elementos fundamentais na definição do 

universo de possibilidades de ação dos diretores . 

 

 

IMAGINÁRIO SOBRE A GESTÃO HOSPITALAR E O TRABALHO GERENCIAL 

 

FORMAÇÃO                                    ▼                               POLÍTICAS 

▼                                                                                

 

ESTRATÉGIAS E AÇÕES DOS DIRETORES 

 

Procurando explicitar o caminho da interpretação, a seguir, encontram-se algumas 

variáveis ou elementos de análise que emergiram do material empírico e que permitem considerar 

o conjunto de narrativas.  

A Temporalidade mostrou-se, entre todos os elementos articuladores da teoria ao material 

empírico,  como um importante organizador da leitura do material.  Tratar trajetórias, como 

vimos anteriormente,  é acima de tudo, considerar a dimensão histórica e temporal. Assim, a 

temporalidade perpassa toda análise dos caminhos profissionais percorridos pelos entrevistados, 
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suas experiências gerenciais anteriores e a constituição de suas identidades profissionais. A 

perspectiva de narrativas inclui, como já visto, a temática da memória . 

A temporalidade, por outro lado, é também  o eixo que atravessa as possibilidades de 

construção da mudança nas organizações e particularmente nos hospitais. As temporalidades 

diferentes da instituição e do gestor,  da política e da técnica estão em jogo, e nem sempre 

mostram-se articuláveis. As modalidades de prática analisadas estão também fundadas em 

modelos temporais distintos. A urgência demanda compressão do tempo, ação contínua, enquanto 

a mudança  implica tempo para construção de um futuro distinto. A temporalidade é uma 

dimensão social, organizacional e também do sujeito, de seu psiquismo, permitindo então 

articular os vários planos de análise pretendida.  

O espaço também mostrou-se uma categoria que atravessa a análise, compreendida em 

suas diversas acepções. Refere-se ao foco de trabalho do diretor, interno e externo ao hospital. É  

uma metáfora da gestão hospitalar, como gestão de uma casa,  por um lado, e como organização 

em uma rede social, por outro. O espaço do hospital, particularmente a ampliação do número de 

leitos, surge ainda como um indicador do resultado da gestão. As modalidades gerenciais também 

pressupõem distintos “tratamentos” da dimensão espacial. A urgência é compressão do espaço, 

enquanto a mudança implica a articulação entre diversos espaços – grupos, instituições, 

comunidade. 

O nível de autonomia gerencial também é uma categoria importante tanto do ponto de 

vista da compreensão do  modelo de gestão adotado por cada nível de governo e assim, da 

governabilidade do diretor , como também é fundamental para pensar a desenvolvimento de 

novos projetos e da implementação de mudanças. 

Abaixo encontra-se um quadro que procura sistematizar algumas categorias empregadas 

para analisar o material empírico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

Quadro 1 

Algumas Categorias de Análise do material empírico e suas expressões nos capítulos de análise  

 

Categorias Capítulo 4 Capítulo 5 e 6 

Tempo  

 

Idade, ter vivido na ditadura;  passado de militância; 

temporalidade na formação; passagens por outros cargos 

gerenciais; duração da gestão; tempo que fica na direção e 

momento da saída ; passagens /despedidas. 

 O tempo passado , as experiências anteriores e o tempo 

presente.- a experiência atual. Condições para o tempo 

futuro. Inserir-se na historicidade. 

Identidade profissional como uma construção na 

temporalidade. 

Tempo que a gestão ocupa na vida do dirigente 

Temporalidade política e do gestor: as saídas de funções de 

direção;  temporalidade da instituição 

Tempo de atendimento 

O modelo da urgência (repetição)- 

compressão do tempo. Ação contínua- 

não pode haver tempo para pensar. A 

urgência como sintoma, como analisador 

do que se passa na instituição.  

 O modelo da mudança (criação). Tempo 

para constituir a proposta e para 

desencadear o processo. 

Temporalidade da instituição. Futuro 

como construção que exige tempo. 

Espaço 

 

 

Localização dos hospitais na cidade – experiências de 

periferia. Reconhecimento e invisibilidade: problemas da 

periferia. 

 

Disposição geográfica dos serviços- expressão simbólica do 

caos 

 

Obras- abertura de leitos- expansão. -ênfase nas expansões 

 

Espaço psíquico e organizacional – interno e externo 

 (Engordar, adoecer, não dormir) 

 

Estratégias gerenciais- o interno e o 

externo. Metáfora da casa (proteção de 

ataques)ou  inserção em um Cenário 

social.  

Repartição de lugares , constituição de 

equipes, 

Superlotação – compressão do espaço  

 Questões institucionais-recortes de 

espaço - federal, estadual, municipal. 

 O modelo da urgência- compressão do 

espaço Modelo da mudança – implica 

articulação entre vários espaços- grupos, 

instituições;  

Hospital como complexo hospitalar;  

O que cumpre psiquicamente para cada 

gestor o privilégio espacial da função?   

Articulações com controle social 

 

 

Autonomia  

Autonomia gerencial – poder comprar; ser devedor no 

mercado; não ter material ou dinheiro; não contratar; ficar 

refém ser síndico; Poder desenvolver projetos 

Baixa Remuneração – reconhecimento, contrapartida; 

Dinheiro fica entremeando a relação.  

Os profissionais, salários e horário (tempo de dedicação). 

As chefias e as gratificações 

Dinheiro fica com a função de organizador conflituoso 

Autonomia gerencial – poder comprar; ser 

devedor no mercado; não ter material ou 

dinheiro; não contratar; ficar refém, ser 

síndico; 

 

Sistema de 

Influências 

Determinações inter e intra institucionais. 

Os ‘manda-chuvas’; os padrinhos, a proximidade do 

Secretário, influências e relações de poder. Influência local 

(conhecer o delegado) 

 

Setor privado – pressão dos fornecedores 

Os deputados, o Sindicato, o Ministério 

público 

O Controle Social -  

 

Informação / 

avaliação/ 

controle 

comunicação 

Experiências anteriores – focos de atenção de alguns 

dirigentes 

 Sistema de direção 

 

 papéis gerenciais 
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4- TRAJETÓRIAS E IDENTIDADE PROFISSIONAL 

_________________________________________________________________ 

 

 

Este capítulo trata dos percursos profissionais vividos pelos entrevistados,  os caminhos 

de suas  práticas profissionais e particularmente os processos que os levaram  à direção de 

hospitais públicos.  Também são retratadas as experiências gerenciais anteriores vividas por esses 

diretores, descortinando o mundo social da gestão hospitalar pública. São ainda exploradas  

algumas questões relativas à construção da identidade profissional oriundas do deslocamento  da 

prática médica  no sentido da prática gerencial. 

Compreendemos a noção de trajetória social com base em Carreteiro (2001a:124) que 

procura articular à perspectiva sociológica às possibilidades psíquicas dos sujeitos. Assim, além 

de considerar os acontecimentos históricos aos quais a trajetória se associa, podendo implicar em 

situações de ruptura e ascenções sociais, também leva em conta “as formas de construção tecidas 

pelos sujeitos ao longo de suas vidas”  (CARRETEIRO,2001a:124), adotando portanto, uma 

perspectiva psicossociológica que considera “ancoragens” entre os determinismos sociais e 

psíquicos.  

 

4.1. Breve apresentação dos entrevistados 

 

Iniciando a análise das trajetórias dos diretores procuro mostrar  alguns elementos do 

perfil dos entrevistados  em conjunto, seguido de uma breve apresentação da história profissional 

de cada um. 

O exercício da função de diretor de hospital público, mostra-se como decorrência da 

profissão médica. Todos os oito entrevistados são médicos, com idade variando entre 44 e 59 

anos e mais de vinte anos de formado, apresentando assim uma experiência profissional 

consolidada. Esses dados são semelhantes aos encontrados em outras pesquisas. Em estudo 

anterior (AZEVEDO, 1993), também realizado com diretores de hospitais do Rio de Janeiro, dos 

31 entrevistados, todos também médicos, 29 encontravam-se na referida faixa etária. Costa, 

Ribeiro e Silva (2000) em pesquisa realizada com 38 diretores de hospitais públicos das regiões 
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metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, realizado em 1999, encontram 94% de médicos 

com idade média de 51 anos . 

Entre os oito entrevistados, encontram-se cinco homens e três mulheres. No estudo 

anterior referido acima (AZEVEDO, 1993), em 31 entrevistados, 26(84%) eram homens e apenas 

5(16%) mulheres. Comparando-se esses resultados, parece que a presença feminina mostra-se 

hoje mais importante entre os diretores de hospitais públicos. Costa, Ribeiro e Silva (2000), no 

entanto, afirmam, na investigação referida acima, que  a função de direção é ainda basicamente 

masculina já que de seus 38 entrevistados, 81% eram homens
1
. 

  

Tabela 3 – Distribuição dos entrevistados segundo sexo 

 

Sexo N 

Feminino 3 

Masculino 5 

Total 8 

 

  

Considerando agora a especialidades médica dos entrevistados, como expressa a tabela 

abaixo, nota-se a presença marcante da pediatria,  talvez  representando o cunho social da 

especialidade, como apontou um entrevistado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De modo geral, as mulheres vem conquistando espaço em categorias sócio-profissionais mais elevadas, em 

profissões liberais e em postos executivos de nível médio e superior, aumentando sua representatividade 

rapidamente(BELLE, 1994). Segundo Strober (apud CALÁS; SMIRCICH, 1999),  profissões de nível superior 

tipicamente masculinas e usualmente bem remuneradas sofrem quedas financeiras quando passam a ser dominadas 

por mulheres. Na saúde pública, no Brasil, temos observado, a partir da área de ensino, um número expressivo de 

mulheres. Por outro lado,  na área de saúde pública e também nos cargos gerenciais  os valores remuneratórios  são 

pouco atrativos.  Infelizmente, talvez esse fator influencie no aumento da presença de mulheres no campo. 

 



 

 

144 

 

Tabela 4 - Distribuição dos diretores, segundo especialidades médicas  

 

 Especialidade Médica N 

  Pediatria 3 

  Gineco-obstetrícia* 2 

  Ortopedia 1 

  Cirurgia Geral 1 

  Patologia 1 

           * exercidas por duas mulheres, uma delas voltadas para a Mastologia. 

 

 

  Dos oito diretores, seis, já exerceram anteriormente o cargo de diretor de hospital público. 

Deve ser lembrado que este foi um dos critérios que norteou a seleção dos entrevistados. Quanto 

aos percursos profissionais, considerando-se as diversas experiências de cada um, vale ressaltar 

que dos oito entrevistados, quatro somam oito anos ou mais, exercendo a função de diretor de 

hospital público, portanto uma longa experiência. A seguir, uma breve síntese do percurso de 

cada um.  

Antônia, a mais nova do grupo de entrevistados, formou-se em 1983, na Universidade 

Federal do Amazonas. Vem para o Rio de Janeiro cursar a Residência Médica, tornando-se 

ginecologista, especialista, posteriormente, em mastologia. Ingressa em seguida, através de  

concurso, em uma unidade hospitalar do  MS no Rio de Janeiro. Assume seu primeiro cargo de 

diretora de hospital com apenas sete anos de formada, em uma maternidade do Ministério da 

Saúde. Considerando-se suas três experiências nesta função – além da maternidade, uma outra em 

um hospital geral com emergência,  também do MS, e a atual, em hospital Geral com emergência 

da SES,   somam-se onze anos de trabalho dirigindo hospitais públicos.  

Fernando, formou-se em 1983 na  Universidade Estadual do Rio de Janeiro, especializou-

se em pediatria e posteriormente em  saúde pública. É dos mais novos do grupo e vem exercendo 

há 9 anos, de forma ininterrupta,  a função de diretor de hospital público, sendo sua experiência 

unicamente em hospitais do Ministério da Saúde. Entre os entrevistados é o único que antes de 

assumir cargos à nível de direção de hospital , seja de vice ou diretor geral – realiza formação 

específica no campo da gestão hospitalar. 
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Renato formou-se em 1978 na faculdade de medicina de Volta Redonda no Estado do Rio 

de Janeiro, realizando em seguida especialização em pediatria. Entre os entrevistados é o que tem 

menos tempo de experiência como diretor de hospital – cinco meses na experiência anterior e um 

ano e nove meses na atual, ambas realizadas em hospitais da SES. Na verdade, sua história 

profissional encontra-se marcada pela prática assistencial, em especial no âmbito estadual - na 

SES. 

Oswaldo formou-se em 1977 na faculdade de Medicina de Juiz de Fora, realizando logo 

depois residência médica em cirurgia geral em um hospital do MS no município do Rio de 

Janeiro. Apresenta uma prática profissional  diversificada, marcada pelo trabalho em entidades da 

sua especialidade médica, como também em instituições de ensino/acadêmicas. Sua experiência 

como diretor corresponde unicamente a sua prática atual no hospital K, da SES  onde encontra-se 

há três anos.  

Os dois últimos  entrevistados referidos acima, diferenciam-se dos demais, apresentando 

uma história profissional onde prevalece a prática médica, enquanto a prática gerencial mostra-se 

mais recente e de certo percebida como inesperada e momentânea em suas histórias profissionais. 

  Vicente, formou se  na Universidade Federal do Rio de janeiro, no de 1973, cursando em 

seguida a residência médica em Patologia. Passou praticamente toda a sua vida profissional 

desenvolvendo atividades no mesmo hospital, uma unidade da SMS, hospital geral com 

emergência, localizado na zona sul do Rio e muito em evidência na mídia, funcionando 

simbolicamente como vitrine da SMS. O entrevistado está há vinte e oito anos no hospital N, 

tendo exercido por seis anos a direção médica, passando em seguida à direção geral, onde 

permanece há oito anos. 

 Estela, é ginecologista, concluiu a faculdade de medicina de Petrópolis em 1972. 

Desenvolveu atividades como diretora de uma maternidade pública, onde ingressou para a 

assistência, por um período de quatro anos. Em seguida torna-se diretora médica do hospital Q, 

permanecendo dois anos nesta função, para então tornar-se a diretora geral deste hospital , onde 

está há dois anos.  

Cláudia, apresenta uma trajetória diferente. Embora tenha menos tempo como diretora de 

hospital - dois anos na experiência atual, em uma hospital historicamente vinculado ao MS, 

porém municipalizado em 1999 e, mais dois anos em outras duas experiências (uma primeira e 

curta, em um  hospital Geral do Ministério da Saúde e outra em hospital pediátrico da SMS),  
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desenvolveu outras experiências gerenciais no âmbito do sistema de saúde. Durante um ano e 

meio foi ordenadora de despesas e substituta do presidente do Instituto de Assistência à Saúde 

dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e posteriormente tornou-se coordenadora da área de 

planejamento 2-1, instância de gestão regional da SMS,  permanecendo por dez anos nesta 

função, de onde saiu para assumir a direção do hospital E, seu atual cargo. Sua especialidade 

médica é a pediatria, tendo se formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973. 

 Márcio, formou-se em 1969, também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

especializando-se em ortopedia. Em 1978, após um ano como diretor médico e portanto vice-

diretor, iniciou sua primeira experiência como diretor de hospital, assumindo essa função em um 

hospital de ortopedia. Entre os entrevistados, é o passou maior período de tempo em direção de  

hospitais, iniciando em  um hospital de sua especialidade, onde permaneceu oito anos na direção, 

vindo a assumir posteriormente, outros  três hospitais gerais com emergência, todos da SMS. De 

1986 a 1990 , portanto, por quatro anos, exerce a direção do maior hospital de emergência da 

Secretaria municipal de saúde do Rio de Janeiro, localizado no centro da cidade. Em sua vida 

profissional, já acumula dezoito anos e meio de experiência como diretor de hospital público no 

Rio de Janeiro, embora na experiência atual  - hospital L /SMS -  encontre-se a menos de um ano. 

Exerceu  ainda funções de alta gestão na SMS  e no MS, no entanto, sua vida encontra-se 

fortemente atravessada pelas experiências na direção de hospitais, representando uma memória 

viva da gestão hospitalar pública. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos diretores segundo tempo em que ocupam o cargo atual 

 

Tempo (anos ) N 

Até   1 1 

1 – 2 1 

2 – 3 3 

4 ou mais 3 
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Quadro 2- Distribuição dos entrevistados, considerando a idade, o tempo de experiência na 

função de diretor de hospital público, ano de início da primeira experiência no cargo e número de 

experiências 

 

 

Diretor Idade 

(anos) 

Tempo de experiência como 

diretor geral de hospital 

público (anos e meses) 

Ano  de designação para 

primeira função de 

direção geral 

Número de 

experiências - 

Vinculação  

institucional * 

 

Antônia 44  11 a 1990 3 (2 hosps. MS – 

maternidade e HGE** e  

1 SES – HGE 

Fernando 45 9 a 1995 3- MS  -  1hosp. 

Clínicas Básicas; 2  

HGE 

 

Renato 50 2a 2m 1998 2- SES – HGE 

 

 

Oswaldo 54 3
 
a 2001 1- SES  - HGE 

 

 

Vicente 55 8
 
a 1996 1- SMS – HGE 

 

 

Estela 56 6
 
a 1996 2- SMS (maternidade  

e HGE 

 

Claúdia 57 3a 6m 1990 3-( MS  1-Hosp. Geral) , 

(SMS – Hosp. 

Pediátrico – HGE 

Márcio 59 18a
 
 6 m 1978 3- SMS (1 hosp. de 

ortopedia , 3  HGE) 

 

*Incluindo a atual          ** HGE – Hospital Geral com Emergência 
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4.2- Tornando-se diretor de hospital:  Vivências e caminhos profissionais 

 

No momento de realização das entrevistas, antes de tratar propriamente da experiência 

gerencial, procurei explorar a história profissional do dirigente e embora não tenha tido a 

intenção de pesquisar a história familiar e política, inúmeros elementos surgiram nas entrevistas. 

O relato ganha maior destaque a  partir do período da faculdade de medicina ou da formatura.  

Foram tratadas com mais vagar as experiências profissionais que antecederam o exercício da 

função de diretor de hospital, tendo emergido com muita importância as outras experiências neste 

cargo. Lembrar e narrar as histórias profissionais mostrou-se, para cada entrevistado, como uma 

experiência de contato e elaboração de sua própria historicidade.  Esse caminho de entrevista se 

refletirá agora na análise do material. Assim, tornar-se diretor de hospital  é visto  no contexto de 

uma história profissional, considerando também alguns elementos da história social e familiar 

desses sujeitos. Buscou-se deste modo, identificar nos relatos, os determinantes sociais enquanto 

condições históricas que influenciaram o percurso  profissional . 

 

 

4.2.1- História Social e Política  

 

4.2.1.1 A  Militância estudantil 

 

Como vimos antes, os entrevistados se diferenciam quanto à idade, estando o mais novo 

com 44  anos e o mais velho com 59. A idade é um fator que diferencia as experiências políticas, 

determinando provavelmente que os mais velhos tenham sido mais marcados pelos 

acontecimentos da ditadura militar e da repressão política. Destaca-se no relato de quatro 

entrevistados o envolvimento em práticas de militância estudantil no período da faculdade, entre 

os quais, três fazem referência aos episódios do golpe militar associando-o a sua prática política 

de esquerda. Outro depoimento aponta a influência da história de participação política de seus 

familiares. 

    

Estava na época da revolução e isso me envolveu politicamente, muito, 

enquanto acadêmico de medicina. A faculdade da praia vermelha, que 

era um núcleo de resistência ao modelo, ao sistema, da década de 60- 70, 
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então naquela época eu estava na faculdade e [...], do segundo ano para 

frente eu me envolvi com política estudantil. (Márcio) 

 

Vinha com uma coisa que é um peso importante, de uma família que 

militou politicamente, conhecida... Então, na minha entrada, eu fui meio 

que recebido, entre aspas, por um certo comitê político que também 

sempre tinha uma expectativa muito grande da minha participação, coisa 

que acabou se confirmando. E isso marcou muito a minha trajetória na 

medicina, no meu curso médico, que foi, então, ter me envolvido muito 

em atividades políticas, de militância em organizações inclusive 

clandestinas.[...] Eu, até o terceiro ano, tive uma dedicação boa ao 

curso, mas do terceiro ano em diante... Eu estou falando... De 77 a 81, eu 

acho que fiz muito mais atividade política do que atividade acadêmica, 

escolar. (Fernando) 

 

Entrei na faculdade em 1968, quando houve uma eleição para o diretório 

acadêmico da faculdade da Praia Vermelha – UFRJ – e ganhou  a chapa 

do PCDR.  Como todo mundo sabe, no final de 1968 veio o AI-5 que 

cassou os direitos civis e fechou os diretórios acadêmicos. [...]. 

Fecharam o diretório acadêmico. Tinha uma chapa eleita, que não era a 

nossa. Pois eu já me insinuava no Partidão. ... A gente queria que 

continuasse o diretório acadêmico.  Era uma coisa que já me interessava 

naquela época, na faculdade..  A partir daí, eu tive uma atividade política 

grande na faculdade – no primeiro e no segundo ano. No terceiro ano eu 

fui responsável pelo jornal da faculdade que se chamava Tribuna. Tenho 

todos os números em casa. Em 1969, começou a caça às bruxas. A coisa 

piorou um pouco e eu tive que me esconder porque fazia o jornal da 

faculdade. Fui militando. Militei com Davi Capistrano que depois veio e 

ser prefeito de Santos. Eu era ligadíssimo ao Davi Capistrano.... Enfim, 

fui fazendo a minha cabeça..... Porque é que eu estou falando tudo isso? 

Estou falando tudo isso porque nesse momento, essa foi uma coisa tão 

forte que criou em mim uma vontade ser servidor público, no sentido de 

trabalhar com o público. Fiz uma opção. Não queria trabalhar com os 

25%, mas com os 75% que são dependentes do SUS ou filantrópico.... . 

Foi a partir daí. Fui criando uma consciência, uma opção política que 

me levou a fazer uma opção profissional pelo serviço público. ... [Se 

formou] em 1973. ...alguns colegas da minha turma não se formaram 

porque estavam desaparecidos. Fiz uma opção. Contei essa história toda, 

desde 1968, porque fui criando na minha cabeça uma opção pelo serviço 

público, pelo lado social. Que desembocou na opção de fazer concurso 

público. Deixei de lado a opção de ser profissional liberal. Tenho 

consciência disso. Fiz concurso para o INAMPS. Meu primeiro emprego 

foi no hospital G, como patologista, em 1976. Foi o primeiro concurso 

depois de 30 anos. (Vicente)  
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Os próprios entrevistados apontam um nexo entre a história da militância estudantil e o 

desenvolvimento de uma posição política de defesa e valorização do serviço público. Apresentam 

deste modo, um projeto militante associado às origens da trajetória no âmbito dos serviços 

públicos de saúde.     

  

 4.2.1.2. A História Familiar 

 

Aspectos da história familiar e de seu imaginário emergiram no relato de três 

entrevistados envolvendo as práticas políticas de membros da família, as lutas, os valores 

presentes neste contexto, como também os desafios enfrentados por eles. Em seus depoimentos 

essa história foi associada às suas inserções no setor público e ao exercício da gestão, 

funcionando como um apelo ético: 

 

 Eu acho que eu talvez seja uma das loucas que gosta de administração 

pública. Eu gosto. 

(...). Acho que essa exigência de você estar, muitas vezes, tirando leite de 

pedra. Acho que eu, ... Eu gosto dessa coisa mais complicada, 

mesmo.[...].  Deve ser o meu passado familiar. Eu sou de origem 

espanhola, Revolução Espanhola... Aquela coisa do espanhol teimoso. 

Deve ser, não é?... Acho que esse processo de luta é uma história 

familiar. O processo de luta, não dentro  de gestão. Acho que um 

processo de luta... A história familiar da minha família é vanguarda... É 

uma história bonita. Eu digo até que dá para escrever um livro...E de 

muita, sabe, defesa daqueles ideais, daquela coisa, que seja a ser um 

pouco lírica, um pouco adolescente, mas que a gente não pode deixar 

perder. Mesmo depois dos cinqüenta. (...). Minha mãe foi guerrilheira 

com 16 anos, foi presa, meu pai foi preso. Lá na Espanha. Então é 

aquela história, assim, de luta, de defender idéias. Então, sempre foi uma 

coisa – e muito engraçado, mesmo aqui, de defender padrões éticos... 

Essa coisa mesmo da defesa da coisa que acha correta. (Estela) 

 

 Meu tio foi deputado do Partido Comunista – foi constituinte de 45, 46. 

Depois ao longo do ano foi caçado, e continuou militando. ...Foi  

dirigente militar da Guerrilha do Araguaia... E eu tive vários parentes 

que morreram lá, e outros que fizeram política. Na minha família, na 

verdade, todo mundo de alguma forma acabou tendo um envolvimento 

político em certa época da vida... Eu acho que nessa coisa da minha 

formação profissional, tinha um pouco de dois mandatos: um mandato 

pela coisa médica e outro também por essa coisa da participação 

política ... (Fernando) 
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 Podemos supor a partir da compreensão de Carreteiro (2001a; 2002a) que esses 

entrevistados assumem seu lugar na  herança simbólica familiar. 

A história política da família e diretamente a prática de militância estudantil  tornam-se a 

base, para metade dos entrevistados, para constituição de um projeto militante que produzirá 

efeitos na prática de gestão nos hospitais públicos.  Assim, como afirma Carreteiro (2003c)  

questões relativas à filiação – em suas dimensões familiares, sociais e simbólicas, pressionam a 

construção das trajetórias . 

No âmbito ainda da história social  dos entrevistados emergiu também, em duas 

narrativas, a condição social e familiar como restrição de  acesso e realização da faculdade de 

medicina, levando esses alunos mais pobres a trabalhar enquanto faziam seus estudos. Um dos 

entrevistados torna-se professor de um curso de pré-vestibular para custear a faculdade particular 

e outra, mesmo antes do ingresso na faculdade, já trabalhava como professora primária. Uma 

outra entrevistada menciona o ingresso no  serviço público aos 18 anos como  funcionária 

administrativa. Posteriormente, ao concluir a faculdade passou para a carreira  médica.  

 

[...] Eu vim de família pobre, e com dificuldade. Embora tenha estudado 

em faculdade particular, mas eu banquei, porque eu dava aula... e 

consegui custear o meu estudo. Então eu me formei em 78 .. em Volta 

Redonda....(Oswaldo) 

 

 Eu fui da primeira turma da faculdade de Petrópolis, me formei em 72. 

(...) Agora, minha formação inicial... Eu sou professora normalista, tá? 

Eu dei aula em escola primária.(...) Eu fui fazer escola normal porque 

era um emprego. Era um meio de eu ganhar... Eu já saía com um 

emprego. No segundo ano da escola normal eu comecei, fiz meio ano de 

cursinho, para começar aprender química, física, biologia.... No terceiro 

ano, eu tinha turma – na minha época, você já tinha turma – trabalhava 

em Realengo e fazia o pré-vestibular à noite. E uma grande estrela, 

porque eu fiz o primeiro vestibular e passei. Acho que uma grande 

estrela, porque não basta estudar. Acho que, além de estudar, você tem 

que ter uma grande estrela que estivesse, naquele momento certo, na 

hora certa. Então, eu consegui fazer a escola normal, passar no primeiro 

vestibular para medicina. Com as dificuldades... Então, foi uma coisa 

legal. Acho que isso faz parte do resto. Sempre.  É uma história de luta, 

mesmo. ( Estela)  

 



 

 

152 

 

Para esses entrevistados  a profissão médica representa também a viabilização do projeto 

de ascenção social.  Por outro lado,  o  exercício profissional no serviço público representaria   a 

garantia de estabilidade de trabalho e de acesso a uma condição social de maior reconhecimento. 

Como aponta  Schraiber (1993), fazer-se médico representa o reconhecimento como sujeito social 

de prestígio e valor, representando para alguns a ruptura com padrões de pobreza, e para outros  

com a dependência à família.  

 

4.2.2- Os Caminhos da Prática Profissional 

 

No início de carreira, encontramos nas histórias profissionais, médicos buscando se inserir 

no mercado de trabalho, mas em especial na assistência hospitalar pública, inicialmente 

realizando cursos, particularmente residência e especializações, conquistando os primeiros 

vínculos empregatícios. Tornam-se, na maioria dos casos, já no início da vida profissional, 

através de concurso público,  servidores públicos das Secretarias municipal e estadual de saúde 

do Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde ou do extinto Instituto Nacional de Assistência Médica 

da Previdência Social (Inamps). A inserção profissional no mercado de trabalho vem representar 

a capacidade individual de construir sua vida de forma autônoma, sendo concomitante a 

constituição da própria família. Os relatos são carregados de emoção pela lembrança do tempo do 

ingresso nos hospitais, os primeiros momentos, período em que era uma distinção trabalhar em 

um hospital público. Em alguns casos, de forma minoritária, encontra-se também a prática 

privada da medicina, em consultórios ou clínicas: 

 

 Em 78, eu fui chamada pelo Ministério para assumir a Obstetrícia, quer 

dizer, o cargo de Médica Obstetra, fui para a Maternidade X.....para ser 

plantonista de domingo. Fiquei como plantonista de domingo, 

provavelmente, uns dois anos, depois eu fui para plantonista de terça... 

Em 87, eu fui para a chefia de equipe do plantão de terça-feira. Então, eu 

exerci durante dois anos a chefia de equipe. ( Estela) 

 

 Fui fazer internato no hospital C, em Pediatria. E fiz também, depois, fiz 

dois anos de residência no mesmo hospital.  Me formei, ... Casei, dois 

anos depois. Comecei a trabalhar, a entrar no mercado. Fiz prova para o 

Município, fui médico do Município, saí do Município. Fiz prova para o 

Estado, entrei, fiquei... Entrei para o Estado em 88, e estou até hoje. ... 

Sempre atendendo em Pronto Socorro. (...)Pronto Socorro e no PESB... 

que era aquele Programa Estadual... Programa Especial de Saúde da 
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Baixada, que era do Sérgio Arouca... Lucia Souto que implantou, também 

por concurso.(...) Trabalhei na Baixada, acho que por uns oito ou dez 

anos.... era um miniposto. (...)em 88, fiz concurso, entrei para cá, para o 

Estado, e sempre dando plantão em Pronto Socorro. Trabalhei muito 

tempo – oito, nove anos – no domingo.(...) Sempre aqui no hospital I” 

(Renato) 

 

... Fui fazer residência no hospital C, fui residente de Pediatria lá. 

Comecei também a trabalhar em São José dos Campos, como pediatra; 

fiz um concurso, passei. Tinha uma geração grande de pessoas do Rio 

que fez concurso... Valia a pena. Eu já era casado nessa época. (...)Aí foi 

interessante, porque a partir de 87 –  meio de 87 – eu já estava, 

basicamente, de novo, dedicado só à Pediatria: aí eu trabalhava em São 

José dos Campos e trabalhava no hospital H, tudo como pediatra.... 1
o
 de 

janeiro de 87, eu pisei lá no hospital H. Fui para a rotina, depois, com 

negócio de horário... aí fiquei no plantão até 1990. Em 88, eu passei no 

concurso do Município, fiquei lotado em um PAM [Posto de Assistência 

Médica]. (Fernando) 

 

A inserção dos entrevistados na assistência hospitalar traduziria a posição central que 

ocupava esta modalidade assistencial na prestação de serviços de saúde desde a década de 60, 

sendo o local agregador de equipamentos e infra-estrutura, acompanhando o “boom” do 

complexo médico-industrial (SCHRAIBER,1997). Essa posição se reflete no mercado de 

trabalho
2
 . No entanto, o assalariamento no setor público, embora  na década de 70, segundo 

Schraiber (1997), representasse importante característica da inserção profissional - 50% dos 

médicos em São Paulo, se assalariaram exclusivamente no setor público - na década de 80 esta 

tendência se inverte -este percentual cai para 8,8%. Considerando que o setor público de saúde no 

Rio se diferencia de São Paulo, pela concentração de grande número de hospitais e portanto pelo 

mercado de trabalho que representa, essa pode ser uma das explicações para encontrar-se em 

nossa investigação apenas uma referência a inserção concomitante, assalariada, em hospital 

privado, de todo modo, indica certa distinção dos entrevistados – que mostram  dedicação ao 

hospital público - com relação a uma tendência geral.  

  Diferenciando-se dos demais entrevistados, que dedicam-se essencialmente à assistência, 

o depoimento de Oswaldo, apresenta uma prática profissional dividida com a área acadêmica, de 

ensino universitário, com a associação médica de sua especialidade,  envolvendo-se em 

                                                           
2
 Na década de 80, embora observe-se um grande crescimento da oferta de empregos no âmbito da assistência 

ambulatorial ,  “o total de emprego nos hospitais, ecxluídos os psíquiatricos, ainda representa cerca de 65% do total 

de empregos do setor saúde e 62% do total de empregos disponíveis para os médicos.” (SCHRAIBER,,1997 p.64). 
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atividades assistenciais, não só  em hospitais públicos, mas também no setor privado. A seguir  

fragmentos de sua trajetória desde o início da carreira: 

 

Cursei a minha faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Minas Gerais e terminei o curso em 1977. Vim para o Rio fazer 

residência em Cirurgia Geral, no antigo Hospital dos bancários, o 

Hospital J. Trabalhei no  serviço de cirurgia durante quatro anos no 

hospital, fiz especialidade em Cirurgia Geral ... Fiz um curso de pós-

graduação em Medicina do Trabalho na PUC. Depois, fui para a UFF, 

fiz um mestrado em Cirurgia Gastroenterológica, (..). Depois fiz o 

doutorado no Fundão... Fiz os créditos do doutorado, ... não consegui 

terminar. ... Passei a me dedicar, a partir de 1982, ao Ensino Médico e 

passei a coordenar o Curso de Cirurgia de uma faculdade privada. Esse 

curso eu coordeno até hoje...Sou um dos coordenadores do 

Departamento de Cirurgia. Fui Secretário do Colégio Brasileiro de 

Cirurgiões durante duas gestões e, há mais ou menos 16 anos, eu integro 

a comissão do título de especialista em cirurgia do Colégio e da AMB. 

(...)Eu estava terminando a minha residência, eu fui contratado para 

trabalhar em um hospital público, no Hospital D, na área de Emergência. 

E, nessa época, eu fui aprovado no concurso público do antigo INAMPS 

e fui trabalhar no Hospital da Posse, como concursado.  Foi em 82, 83 

por aí (...)  O hospital D foi antes , 79, mais ou menos, 80... por aí.  Eu 

era da Emergência. Era cirurgião da Emergência. Trabalhava também 

na Beneficência Portuguesa de Niterói, como cirurgião da Emergência. 

(Oswaldo) 

  

A seguir, um outro tipo de experiência relatada por um entrevistado: além do processo de 

inserção profissional em um  hospital público, onde ao longo de anos se desenvolve e aprende a 

atividade assistencial  de sua especialidade, destaca-se a iniciativa de constituição de uma clínica 

privada, nos primeiros anos de formado, destinada ao atendimento ambulatorial:  

 

[...] teve um concurso para médico do município, eu fiz o concurso e 

entrei então para os quadros do município. A gente está aí mais ou menos  

73 /74/75 e eu entro para os  quadros do município e como eu era 

residente do hospital  A, eu entro então para o staff do hospital A, onde 

eu tinha sido interno, acadêmico concursado, enfim onde tinha feito toda 

minha trajetória a partir do quinto ano.  Faço a residência, da residência 

o concurso, do concurso entro como staff. Então, viro ortopedista do 

hospital A , o trabalho muito bom, plantão, aquela coisa toda de 

ortopedia em pronto de socorro, e paralelamente outras atividades do 

lado de fora(...)Eu tinha criado uma clínica, clínica de consultório ... com 

seis outros médicos especialistas que eram colegas meus de turma. 
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Então, aquela clínica vivia com muita dificuldade e eu e minha mulher, 

que é médica, trabalhávamos de certa forma, para manutenção e de 

algum de outro lado, para sustentar uma clínica que a gente imaginava 

construir um hospital a partir da clínica . (Márcio) 

 

 

4.2.3- Os Processos que levaram à função de direção geral de um hospital Público 

 

Percebemos nas histórias dos entrevistados dois tipos de percursos profissionais prévios 

ao exercício da função de diretor de hospital público. Por um lado, encontram-se de forma 

dominante nas narrativas, presente em seis dos oito relatos, experiências em outros níveis 

gerenciais, tais como  chefia de serviço, assessoria, e/ou direção de divisão médica, prévias ao 

exercício da função de diretor geral de uma unidade hospitalar, como se fosse, em um primeiro 

olhar,  um processo incremental; outro tipo de  percurso – apontado por dois entrevistados -  

mostra uma passagem mais direta da assistência à direção de um hospital.  Deve ser frisado, no 

entanto,  que tornar-se diretor é um processo, na maioria dos casos, cheio de circunstâncias e 

atravessamentos, expressando falta de controle e muita improvisação. Deve-se registrar que antes 

de ser diretor apenas um dos entrevistados havia realizado curso da área de gestão hospitalar. 

Serão apresentados alguns exemplos dos dois tipos de trajetórias, como também a descrição, em 

alguns casos, de processos que, na visão dos entrevistados, levam à designação para o cargo de 

diretor. 

De todo modo, a contingência marca essas trajetórias que se desenrolam em um contexto 

em que não existe carreira, nem qualquer exigência quanto à formação gerencial,  somando-se 

ainda a grande desestruturação do próprio sistema de saúde. Por outro lado, a formação médica - 

currículos da faculdades de medicina-  não inclui conteúdos relativos a organização dos serviços 

de saúde nem questões gerenciais. Assim, para ocupar um cargo gerencial, à época em que 

tornam-se diretores,  em sua maioria na década de 90, os relacionamentos pessoais e políticos, e 

também o compromisso com o trabalho, parecem ser fundamentais, funcionando assim, como 

“cargos de confiança”. Na maioria dos relatos-  e de certo modo, me parece interessante – fica a 

idéia de que o desejo, mais do que a qualificação prévia, leva essas pessoas aos cargos. Há um 

reconhecimento que o percurso, na maioria dos casos,   meio errático - urgências, circunstâncias 

adversas – vacância dos cargos, crises –   e o envolvimento determinam o exercício da função.  
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  Alguns evocam as dificuldades vividas, ao serem nomeados diretores, associado ao pouco 

conhecimento das realidades dos hospitais que dirigiriam. Um relato interessante e bem 

humorado dessas circunstâncias de chegada foi apontado por um dos entrevistados. Parece uma 

párabola do não- saber: 

 

Cada hospital tem uma história de chegada. No hospital F , foi um 

negócio muito complicado, eu entrei e me perdi lá dentro, não sabia onde 

era o gabinete. [...]E no segundo dia naquele hospital eu não sabia muito 

bem, porque no primeiro [o dia da posse] eu estava muito tenso e então 

eu não guardei o caminho. Então, no segundo dia eu entrei, [...]fui 

andando... aí  eu pensei assim, meu Deus, onde que eu vou?. Subi um 

lance de escada,  caiu numa bifurcação grande, aí e agora? Vai ser na 

sorte,  e  na sorte eu subi para um lado qualquer,  enquanto eu ia 

passando as pessoas abriam as portas e tal, me cumprimentavam  -‘ 

como vai diretor? Tudo bem? Como vai diretor?’ Aí eu  cheguei no final 

do corredor. Quando eu cheguei no final do corredor sabia que já não 

era ali: ‘chefia de Anatomia patológica’ eu bati na porta. Aí abriu o 

chefe, falou assim  ‘ diretor o senhor aqui, no meu serviço as 8 h s da 

manhã?’  aí eu falei, ‘ pois é,  eu tenho ouvido falar muito bem do seu 

serviço, então como primeiro movimento da minha chefia, da minha 

direção fui visitar você... O seu serviço é muito famoso, muito bom. 

(risos) e aí o eu ganhei este cara paro resto da vida.  

 

 

O diretor se faz guiar pelo outro, mantendo a ilusão de que ele conduz. Assim, através 

dessa história, surge não só desconhecimento da realidade do hospital a ser dirigido, mas o 

reconhecimento de certa cegueira, descontrole e desconhecimento que envolve este lugar de 

diretor. 

 

4.2.3.1.  Passando por outros níveis Gerenciais 

 

Alguns depoimentos são emblemáticos na capacidade de expressão das contingências, das 

situações de crise que vão deslocando esses médicos da assistência em direção a cargos 

gerenciais. Ocupam cargos de chefias de serviço, muito próximos portanto da assistência e a 

maioria exerce, posteriormente, a direção da divisão médica, que corresponde à vice-direção do 

hospital. Ganhando experiência e demonstrando compromisso,  tornam-se, cada vez mais, 

candidatos “naturais” a cargos gerenciais que envolvem maior complexidade. 
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Há uma mudança de espaço que implica mudanças de perspectiva e de olhar. Estar na 

assistência é estar no espaço micro do cuidado, para o qual, como médicos, tiveram formação 

específica. Passar a chefe de um serviço é situar-se ainda no campo de sua especialidade, porém  

tendo que olhar o trabalho do outro, e a dinâmica de trabalho de seu campo de atuação. Ser 

diretor de divisão médica é coordenar toda a área  assistencial, é deslocar-se ainda mais – 

implicar-se com todas as especialidades e modalidades de cuidado. Por fim, ser diretor é ter uma 

perspectiva mais geral e abstrata do trabalho realizado, distanciando-se, supostamente da ação 

assistencial, para a qual teve formação específica. Assim, ao longo da história desses dirigentes 

encontram-se muitas  mudanças de lugar e na natureza das práticas profissionais. 

 

Em 87, eu fui para a chefia de equipe do plantão de terça-feira. Então, eu 

exerci durante dois anos a chefia de equipe. (...)E com a entrada de uma 

nova direção, eu fui convidada a ser chefe de Clínica Obstétrica.(...) Em 

89, eu fui chefe da Clínica Obstétrica. Por poucos meses, porque eu 

passei para uma chefia superior, rapidamente. E, em menos de oito 

meses, eu virei Divisão Médica da maternidade X. Contingências, 

mudanças, não é? Eu fiquei até 93 como Divisão Médica... Três anos. 

[O hospital] era uma unidade financeira, na época. Apesar de eu não ter, 

digamos, nenhum conhecimento teórico do processo, eu era muito mais 

técnica do que administrava a questão. (...)[No] final de 93, o diretor é 

exonerado. E ele era responsável da unidade, como financeira, e eu era 

a segunda, que nunca tinha, digamos, praticado isso. (...)a exoneração 

dele não saiu por quatro meses[...] eu fui obrigada a ir assinando as...  

despesas,  respondendo e pagando as despesas.(...) Nomeada a nova 

diretora,[...] eu achei que eu tinha que sair da unidade[...] E jurei que 

não ia dirigir mais nem carrocinha de pipoca.  [...]E fiquei três anos 

nesse PAM...na assistência, e comecei a tentar me deslocar para uma 

unidade que fosse mais próxima da minha casa.  E, enquanto eu me 

movimentava e tentava o remanejamento, alguém lembrou de mim 

novamente e me ofereceu a direção da Maternidade X.[...] Então em 96, 

eu voltei para a maternidade X, como direção. ( Estela) 
 

É flagrante, em um dos casos, a situação de desconhecimento e desconforto que se 

originou na mudança de lugar,  na experiência de substituição do diretor geral por quatro meses, 

A entrevistada passa a assumir a gestão orçamentário-financeira da unidade, para a qual não tinha 

qualquer preparo ou experiência. O tempo institucional  é longo e a substituição não se conclui no 

tempo esperado pela entrevistada, sendo fonte de mal-estar. 
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As situações de crise, levando a passagens de um cargo a outro, ficam também evidentes 

em vários relatos. Abaixo, em uma das experiências narradas surgem irregularidades 

administrativas, na outra, uma exoneração política, levando então a entrevistada que era do 

terceiro escalão, a mudar radicalmente de lugar,  tornando-se a diretora geral.  

 

[...] fui dirigir uma unidade do estado...uma unidade ambulatorial.  

Fiquei pouco mais de um ano – foi no primeiro governo Brizola – e nós 

começamos a perceber uma série de irregularidades administrativas por 

parte da pessoa que estava presidindo o IASERJ.(...) E, realmente, 

chegou a um ponto em que não dava para continuar, porque eu não ia 

compactuar com uma série de irregularidades. Saí e saiu um grupo 

grande.(...)E, aí, no hospital J, em 88, um médico muito próximo se 

candidatou – primeira e única eleição que houve no hospital para diretor 

– e me chamou para chefiar o Serviço de Pacientes Externos, que, na 

época, era Ambulatório, Emergência e Admissão e Alta;  Nós ficamos até 

90... Barbalho, ministro; Aparício Marinho, responsável pelo escritório 

regional [do MS] aqui no Rio. Aí, o diretor foi exonerado, o vice estava 

doente – inclusive, não estava nem no Brasil, tinha ido para a França 

para investigar, porque era uma doença que ninguém conseguia fazer o 

diagnóstico, estava mal – e eu era a terceira na linha hierárquica. 

Então, eu fiquei até agosto dirigindo o hospital. J. Isso foi em março. 

(Claúdia)  

 

 

A seguir uma situação emblemática das circunstâncias adversas que influíram nessas 

trajetórias profissionais, gerando, no caso relatado a seguir, a que o entrevistado seja nomeado 

sem saber e a princípio, contra a sua vontade: 

 

... Bom, então eu assumi a unidade de pacientes externos.... isso foi 84. 

[referindo-se a experiência no hospital D]  [...]Eu consegui, na época, 

mudar um pouquinho a ordem das coisas dentro da emergência: criei um 

serviço de pronto atendimento que funcionava paralelamente ao hospital. 

O objetivo era tirar o doente menos grave de dentro da emergência. Com 

isso, você fazia uma triagem de forma que desafogava a emergência e 

proporcionava aos colegas dar maior atenção àqueles pacientes  que 

realmente necessitavam de maior atenção. Esse projeto foi caminhando 

com um certo sucesso até que houve um problema político, uma 

intervenção no hospital e eu não concordava com essa intervenção e 

pedi demissão do cargo. (...)Eu fui, um dia, convidado para assumir a 

chefia do Serviço de Cirurgia deste hospital[o que atualmente dirige], o 

Hospital K. Em princípio, eu relutei, porque não tinha pretensão de 

nenhum cargo de chefia.(...)  eu não quis aceitar o cargo...(...) Eu acabei 
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ficando ligado aqui ao setor de emergência do hospital. (...) O hospital 

foi terceirizado, passado para uma empresa sem o menor escrúpulo, foi 

uma coisa, assim, terrível... Nesse período, eles me convidaram para 

assumir a Cirurgia, porque, não tinha outra opção.(...). Eu assumi a 

Chefia com a concordância de todos os colegas do hospital e inclusive do 

que era chefe. Ele que pediu: “se você não assumir, eles vão pôr outra 

pessoa de fora. Você tem que assumir.” Bom, eu assumi a chefia 

(Oswaldo)  

 

Após três anos na chefia de serviço, o diretor do referido hospital à época, morre 

inesperadamente, iniciando-se a partir daí pressões, de colegas e de assessores da SES, para que 

assuma a direção. 

 

Em um determinado dia, o superintendente,  me procura aqui no hospital 

– porque ele ficou respondendo pela direção com a morte do Mário. Fala 

assim: “Oswaldo, o que você acha que poderia ser esse hospital?” E eu 

coloquei para ele: “Olha,  eu acho que esse é um hospital que o perfil 

dele é ser um hospital de referência para trauma. Porque é o único 

hospital nessa região, uma região próxima à Avenida Brasil, tem áreas 

de conflitos aqui, muitas favelas... Então, é um hospital que tem a 

tendência, mesmo, a ser um hospital de trauma.” Ele falou: “Mas como 

você acha que deveria ser o hospital?” Falei: “Olha, esse hospital 

precisa mexer nisso, nisso...” Como uma coisa da minha vivência. Ele 

falou o seguinte: “ põe isso em um papel, manda esse e-mail como uma 

colaboração ....” Eu fiz uma organização de um serviço de trauma e ... 

mandei um e-mail para ele. E fui para um congresso de cirurgia em São 

Paulo. No dia em que eu cheguei, começou todo mundo a me 

cumprimentar: “Meus parabéns, você é o novo diretor.” Falei: “Você 

está brincando!” “Não, pode olhar no Diário Oficial.” E eu fui no 

Diário Oficial, estava publicado: o secretário me designava como 

diretor do hospital. Imediatamente fui até a Secretaria e fui até um pouco 

alterado. Achei, assim, uma atitude intempestiva, ninguém falou nada 

comigo... E aquilo, para mim, era uma situação já bem definida ... eu não 

seria diretor do hospital. Quando eu cheguei, encontro com o 

subsecretário, que é uma pessoa que a gente tem um grande respeito por 

ele...Ele falou: ... é lógico que foi feito isso porque havia uma pressão 

política. O Secretário queria uma pessoa técnica. E, a gente sabe, seu 

nome era o que passava aqui, a gente não queria perder... Mas, se você 

fica aqui, você pede, a qualquer hora você pode sair... Então, eu assumi a 

direção ... Eu assumi em julho de 2001. Interinamente, porque ... eu 

fiquei só para fazer uma experiência. E ... Ocorreu o seguinte: foi 

terminando o governo, veio o governo da Benedita... O secretário de 

saúde tinha sido um colega em outro hospital que era o Dr. Leôncio. 

Houve aquela... Ninguém queria que eu saísse do hospital...” (Oswaldo)  
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Embora  sejam dominantes, como visto acima, as passagens de um cargo gerencial a 

outro, os atropelos e as contingências, identifico dois casos que se diferenciam. Expressam outras 

possibilidades de acesso a função de direção hospitalar.  No primeiro, encontra-se um médico que 

passa praticamente toda sua vida profissional até o momento, em um mesmo hospital, transitando 

da assistência a todos os níveis gerenciais, “degrau a degrau”, até tornar-se diretor, como se fosse 

uma carreira. Manter-se em um único hospital por toda a vida é um percurso pouco usual, já que 

os médicos se inserem no mercado de trabalho, já a partir da década de oitenta, através de 

múltiplos vínculos de trabalho. (SCHRAIBER, 1993).  

 

Em agosto de 1976 entrei para o Hospital N. Médico patologista aqui do 

hospital . (...)O prefeito da época, o Marcos Tamoio, disse que onde 

houvesse vagas, seriam aproveitados os residentes que obtivessem bom 

desempenho. .(...) A minha carreira aqui não é ligada a políticos. Acho 

interessante. Foi de degrau em degrau. Residente no hospital P, depois 

contratado aqui como médico de staff, depois chefe de serviço, depois 

coordenador da área de diagnósticos complementares –  (SADT) – 

depois eu fui assessor da direção, depois fui diretor da divisão médica e 

depois, diretor. (...)Entre 1976 e 1988 eu trabalhei como 

patologista.(...)Na chefia de serviço [foi] um ano.. Em 1990, fiquei como 

assessor da direção.  Em 1991, assumi a vice-direção do hospital, a 

direção da divisão médica [ficando] cinco anos. Até 1996. (...)Em 1996, 

o então diretor se lança como candidato a vereador e tem de se 

desincompatibilizar em função da legislação.  No dia 1° de abril de 1996 

– amanhã faz oito anos – ele sai do cargo e eu o assumo.” ( Vicente) 
 

O segundo caso, em uma  situação talvez ideal, encontra-se o entrevistado que realizou 

formação prévia em gestão hospitalar- antes de assumir cargos de gestão no âmbito da direção de 

um hospital (direção médica e direção geral)e que foi vislumbrando o seu deslocamento 

profissional de médico para gestor. 

 

 ....Em 90 eu fui para a rotina do hospital H... em 91 eu me tornei chefe.  

Chefe da Pediatria. Fui escolhido pelos colegas. ... Eu fui, em 90, para o 

hospital F, para o Pronto Socorro. e também, ... me tornei chefe de 

equipe. Então, a partir de talvez metade 90 eu era chefe de equipe no 

hospital F, no plantão, e chefe de serviço em no hospital H. No hospital 

H...na verdade, foi a minha primeira grande – ou a minha primeira boa 

experiência como gestor.(...) Então, eu comecei a ter um certo destaque 

como um chefe ... Introduzi rotinas assistenciais no serviço, busquei 
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ligações com outros serviços de Pediatria, de outros hospitais... a gente 

organizou, em 91, o I Simpósio de Pediatria da área.(Fernando) 

 

Surgiu em seguida a possibilidade de realizar uma formação em gestão hospitalar na 

França, através do Ministério da Saúde, o que veio a representar, em sua história profissional, 

uma transição,  mediando a passagem para o campo da gestão hospitalar: 

 

O hospital H nessa mesma época, entrou no projeto de cooperação Brasil 

– França. Eram quatro hospitais... ...no início de janeiro de 1992, eu 

estava indo para a França.(...) . Fui estudar com diretores, com alunos 

diretores de hospital; .(...)  E eu passei a ter contato com uma idéia de 

gestão profissionalizada, quer dizer... Aquela idéia de dizer: “Opa, existe 

uma formação possível para ser diretor.” (Fernando) 

 

O curso situa-se então, entre a prática gerencial de níveis distintos. Ao retornar da França, após o 

curso, um ano depois, tornou-se diretor médico e em seguida diretor geral: 

 

(...). havia uma expectativa dentro do hospital que eu pudesse ser 

aproveitado e eu acabei me tornando Diretor Médico... De fevereiro de 

94 a março, abril de 95 eu fui Diretor Médico do hospital H. O que foi 

uma experiência extraordinária(...) Eu comecei um trabalho de 

interlocução. Era o que eu sabia fazer já direitinho, quer dizer, de poder 

começar a articular com as chefias (...)Na verdade, houve toda uma 

articulação que envolveu a CAP-4
3
, que envolveu o Município, Estado,[ 

as secretarias de saúde dos dois níveis] no sentido de me conduzir para 

ser o diretor. Mas, ao mesmo tempo, houve uma eleição, uma eleição no 

anfiteatro. Foi em assembléia. ( Fernando) 

 

 

4.2.3.2. Da assistência diretamente à direção geral de um hospital público: 

 

Como apontado antes, observa-se entre os entrevistados, em dois casos, um outro tipo de 

trajetória, mais abrupta, em que não são exercidas funções gerenciais prévias à designação para a 

direção geral. Configura-se nestes casos, uma passagem direta da assistência para direção de 

hospital. Essa mudança brusca na trajetória representa uma descontinuidade em suas histórias 

profissionais . Em um dos casos, desejada, no outro surpreendente.  

                                                           
3
 Coordenação de área programática – instância de gestão regional da SMS. 
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No relato abaixo identifica-se claramente o processo político que desencadeou a 

nomeação: mudanças na esfera federal, à época do governo Collor,  gerando a substituição de 

grande parte dos diretores de hospitais do Ministério da Saúde: 

 

 Na época que eu assumi a maternidade B... Na época, eu era staff... , eu 

já era subchefe de equipe,  (...)e quando assumi a maternidade B, eu saí 

de sub para uma coisa de gestão. Foi uma experiência nova para mim, 

mas com um resultado excelente. (...) Foi uma indicação política, 

mesmo.... Foi na época do Collor, ele queria trocar todo mundo que 

estava, botar gente nova, não é? Meu nome foi colocado na pauta. Eu 

tinha conhecidos dentro no Ministério, colocaram meu nome na mesa e 

meu nome foi aprovado para a maternidade B. ( Antônia) 
 

No outro relato,  identifica-se uma situação extremada, no sentido da improvisação: um 

médico com uma longa história como plantonista em um hospital estadual,  é guindado 

diretamente à direção geral de um outro hospital da Secretaria Estadual de Saúde. 

 

[trabalhava] ...no plantão. (...)  Sempre aqui no hospital I .... Uns oito 

anos no domingo ... acho que lá para 96, eu vim para o meio de 

semana....quando surgiu...me chamaram para eu ser diretor lá do 

hospital M .Eu falei ‘Meu deus, eu diretor ?Não tem nada a ver. (...) Saí 

do plantão.’ Foi 98, foi exatamente. Mas quando eu fui para lá, a 

proposta... O meu trato... ‘Olha, gente, eu não tenho... Vocês são 

malucos, mas eu vou lá, porque é um desafio, vamos tentar’ Mas a 

minha proposta, o que eles me propuseram era: “ a gente precisa 

terminar a obra do hospital – tinha alguns andares que estavam parados, 

aquela coisa... parados, não, não tinha terminado a obra e estava 

precisando de alguém que precisasse terminar – e depois você retorna”  

Eu falei: “Está bem, vamos tentar.” (Renato) 

 

 

Concluindo a análise dos caminhos de prática profissional e dos processos que levaram à 

designação para a primeira experiência na função de direção geral de um hospital público,  

percebe-se que o acesso à gestão pública hospitalar, no âmbito dos entrevistados, não seguiu uma 

regra de entrada, e que os diretores, com apenas uma  exceção, não foram indicados por critérios 

técnicos. 

Em apenas um caso foi mencionada a indicação interna (no caso, eleição em assembléia 

do hospital) como mecanismo presente no processo de designação para o cargo. O mecanismo 

dominante foi a indicação de esferas administrativas superiores, com visto antes,  apoiada em 
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indicação política, conhecimento pessoal, história anterior no hospital e proximidade com 

autoridades institucionais.  

Embora na década de 90, período em que a maioria é designada pela primeira vez para 

direção geral de um hospital público, já estivessem presentes no setor público da saúde 

preocupações com a eficientização dos hospitais e com a sua gestão, estas não se mostram 

refletidas na história de acesso aos primeiros  cargos de direção  hospitalar dos entrevistados. 

Os resultados  aqui encontrados mostram-se diferentes daqueles referidos por Costa et alli 

(2000 a
 
) em pesquisa para analisar efeitos da Reforma de Estado nos hospitais públicos. Tal 

pesquisa, referida antes, foi realizada nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo  

em 1999, portanto já no final da década de 90, período imediatamente posterior à inserção da 

maioria de nossos entrevistados. Os autores relatam que “critérios exclusivamente técnicos” 

(chamada pública e avaliação curricular; qualificação técnica em administração hospitalar, etc) 

foram responsáveis pela indicação de 43% dos entrevistados e que os demais 57% indicados por 

critérios não técnicos – indicação de liderança política, sindical ou comunitária e eleição direta - 

dispõem de formação especializada adequada à função.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa, representando um padrão menos “profissional” 

na dinâmica de acesso à gestão hospitalar pode ser contrastado com as condições atuais dos 

entrevistados. Como veremos posteriormente, no momento da pesquisa,  sete dos oito 

entrevistados já passaram a ter formação adequada no campo da gestão hospitalar e uma 

experiência já consolidada.   

 

4.3 - Atuando como diretor geral: retratos das experiências anteriores 

 

As experiências anteriores como diretores de hospital são marcadas nos relatos dos 

entrevistados, por um lado,  por vivências de realização, reconhecimento, capacidade de 

desenvolvimento de projetos, processos de mudança, aumento da governabilidade e até mesmo 

por sentimentos de encantamento, estando presente, assim, um imaginário da potência e das 

possibilidades de um melhor funcionamento dos hospitais; por outro lado, parte dos relatos são 

atravessados por situações de crise, enfrentamentos e, por vezes, por saídas traumáticas. Surgem 

nas narrativas dos diretores as dificuldades do contexto da gestão hospitalar - as pressões 

políticas, de diversos atores, as resistências internas à direção, corrupção, os interesses privados, 
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como também, por outra perspectiva,  sujeitos em interação com grupos, mostrando também seus 

impasses, seu estilo e também seu sofrimento. 

A seguir  estão fragmentos de experiências que mostram o universo da gestão hospitalar 

pública, seus desafios e restrições,  tanto no  nível da gestão federal, no âmbito do Ministério da 

Saúde, como no estadual, na Secretaria Estadual de Saúde (SES) e da prefeitura, na Secretaria 

municipal de Saúde (SMS). As experiências relatadas se desenvolvem,  de forma dominante, em 

hospitais localizados na periferia da cidade, especialmente em bairros pobres. A localização 

geográfica torna-se, do ponto de vista simbólico, expressão das condições de trabalho e das 

características da clientela atendida.  

A metade dos entrevistados assume o primeiro cargo de direção geral de um hospital 

público na década de 90. O diretor que tem mais experiência na função, inicia esta prática na 

década de 70 e o mais recente após o ano 2000, conforme tabela abaixo.   

   

Tabela 4 -Distribuição dos entrevistados segundo ano em que assumem pela primeira vez a 

função de diretor  geral de um hospital público 

 

Ano de acesso a função 

de diretor 

n 

70-  80 1 

81 - 90  2 

 91- 99 4 

2000 em diante 1 

 

 

Fernando teve duas experiências gerenciais anteriores. A primeira, no hospital H, do  

Ministério da Saúde, onde havia ocupado antes o cargo de chefe de serviço e também a direção 

de divisão médica.  Tornou-se diretor em abril de 1995 por um processo a indicação/eleição do 

corpo clínico do hospital, apoiado em articulações políticas com as diversas instituições de saúde 

– Secretaria Municipal de Saúde(SMS), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Ministério da 

Saúde (MS), permanecendo no cargo até agosto de 98, quando então  assume a direção do 

hospital Q. Os dois hospitais eram  vinculados ao Ministério da Saúde. O primeiro um hospital 
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pequeno, localizado na zona oeste da cidade, tendo um perfil voltado para as  clínicas básicas e 

com longa história no atendimento em pneumologia, tendo um papel mais periférico no sistema 

de saúde. O segundo é um grande hospital de emergência localizado em um bairro da zona norte 

da cidade. Seu relato expressa o processo de amadurecimento vivido ao longo das experiências. 

Traduz também seu envolvimento, entusiasmo e sentimento de realização. Sua prática mostra-se, 

em seu relato,  guiada por valores éticos quanto à gestão pública – combate à corrupção e aos 

interesses privados – ressaltando-se que na primeira experiência, delineia-se um projeto 

institucional para o hospital. Surge em seu relato também uma visão bastante técnica, fruto 

certamente de sua formação em gestão hospitalar que antecedeu o exercício da função de 

dirigente.  

 A seguir algumas imagens sobre a precariedade que envolve o hospital em que 

desenvolve sua primeira experiência como diretor e sobre o potencial criativo das situações de 

crise:   

 

O hospital H era um hospital com extrema dificuldade política. Era um 

hospital no fim do mundo, no fim do mundo político, que eu digo, não 

é? Um hospital muito esquecido... Não tem tecnologia, o paciente 

miserável... Aquela coisa mesmo da doença da pobreza.(...) Um hospital, 

então, que Ministério da Saúde não dava bola nenhuma... . Um hospital 

que era inundado pelas chuvas, pelas águas. Cercado por favelas.... Se 

você pensar bem, era, assim, muito adverso o quadro. Ao mesmo tempo, 

o que eram os pontos fortes, bacanas? Um hospital que já tinha sido 

palco de experiências inovadoras, muita gente da área da saúde pública 

tinha passado por lá, ... E é um hospital assim, ... permanentemente em 

crise. E os lugares em crise são muito propensos ao progresso, à 

inovação, ao avanço.... Eu tinha sido eleito, eu era um médico do 

hospital, eu tinha ido para fora [para fazer o curso na França], então eu 

entrei com respaldo. Entrei com respaldo de fora...Eu trabalhei muito 

apoiado nessas coisas... Uma coisa que eu tinha visto na França, que era 

muito interessante, que era aquela idéia do Projet d´Etablissement, que 

era um pouco da idéia do projeto institucional, uma coisa que eu tinha 

estudado um pouco mais, gostava... Então, uma das primeiras 

preocupações foi oferecer, tentar construir coletivamente uma 

direcionalidade.
4
 ... Eu me lembro que eu fiz uma apresentação do que eu 

achava que era uma certa plataforma de trabalho, com os eixos, com 

diretrizes... . Era uma certa inovação, para o hospital. E, a gente, enfim, 

                                                           
4
 A direcionalidade, diz respeito à missão, à imagem-objetivo. Trata-se de conceito do Planejamento situacional de 

Carlos  Matus. Observa-se na narrativa de vários diretores, como dito antes,  a influência da perspectiva de 

Planejamento estratégico deste autor. 
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ao longo dos anos, acho que fez muitas coisas boas. Entre elas eu citaria 

todo um trabalho de construção de indicadores, programação e de 

planejamento ... começava a coisa de fazer mesmo uma programação e 

poder avaliar... O boletim com indicadores.( ...)Depois, uma segunda 

etapa. Seminários... Então, você tinha uma riqueza de reflexão do para 

onde ir, para onde trabalhar, que foi muito boa, que juntava a gente. A 

idéia do funcionamento mais ou menos colegiado da direção. Que hoje 

eu tenho uma visão menos idílica... (Fernando) 

 

Apesar de toda a situação periférica do hospital- tanto no espaço da política institucional 

como urbano, está presente na narrativa uma idealização e um imaginário sobre a construção 

coletiva, embora alguma crítica apareça. Encontra-se também  a imagem de uma gestão mais 

profissionalizada, atravessada sobretudo por uma lógica de planejamento. 

A seguir, ganha destaque, na visão do entrevistado, sua capacidade de liderança e de 

aglutinação para dentro do hospital e para gerar alianças externas. Ressalta-se desde sua primeira 

experiência a perspectiva de inserção do hospital em um cenário institucional mais amplo, 

desenvolvendo neste contexto, um projeto assistencial para o hospital. 

 

. ... Eu acho que eu também tinha e tenho um carisma importante, tinha 

ali uma liderança forte e que mobilizava muita gente. Busquei muito 

claramente fazer alianças para fora do hospital; e não eram nem 

alianças com políticos, mas eram alianças institucionais importantes, 

que levaram à gente poder abrir a AIDS. Então, todo o programa da 

AIDS foi montado em cima de uma aliança com a Secretaria Municipal 

de Saúde. Criamos a Sociedade de Amigos, também, a partir daí montou-

se a creche, tínhamos um boletim informativo, tínhamos uma parte 

cultural de festividades(...) O projeto não era a transformação do 

hospital H em um hospital geral, a idéia era tentar avançar naquilo em 

que ele era mais... verdadeiramente especializado.... Foi extraordinário 

(Fernando) 
 

O cenário de instabilidade e o risco constante de perder o lugar, já que sempre foi grande 

a rotatividade dos diretores,   surgem no depoimento. O contexto de falta de apoio e isolamento, 

embora claramente explicitado, não impede o entusiasmo com as conquistas, a imagem positiva 

de sua gestão e a sensação de reconhecimento interno. Certamente o imaginário do diretor, e sua 

crença sobre as possibilidades de desenvolver processos de mudança positivos para os hospitais 

que dirigiu, produzem efeitos na vida organizacional.  
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 Ultrapassei pelo menos uns dois ministros, eu acho. Mas é isso, ...   um 

hospital pequeno, um hospital muito esquecido dos políticos, da 

interferência, o que era bom e era ruim – hoje eu vejo. Bom porque 

ninguém perturbava muito, não tinha muita tentativa de intromissão 

(...)Mas ao mesmo tempo, era muito sem alicerces, entendeu, muito sem 

ter para quem solicitar... Então, tudo era muito suado, tudo era muito 

difícil. Não tinha ninguém lutando por, não tinha ninguém dizendo: 

“Não, vamos botar um recurso ali. (...)! Eu acho que ... a gente renovou 

tanta coisa, a gente renovou a parte de apoio diagnóstico, criou então... 

inaugurou novas instalações na coisa da AIDS. (...)E foi interessante...  

eu acho que eu saí do hospital H com uma sensação de dever cumprido 

legal. (...) Eu tinha pego o hospital com menos de cem leitos. O hospital 

já tinha reaberto maternidade, a gente tinha aberto leitos, estava aí com 

170 leitos, tinha crescido o hospital. Tinha aumentado, estava com uma 

produção melhor [...]Eu sempre volto ao hospital H, sou muito 

homenageado, a relação com as pessoas permaneceu muito boa ao 

longo dos anos. ... Eu tenho a sensação de que foi um período de 

progresso para o hospital. O hospital foi para frente. Deixamos muitos 

caminhos a serem trabalhados.” (Fernando) 

 

A seguir  alguns elementos da segunda experiência como diretor. É claro nesta mudança 

de hospital tanto o desejo de se por à prova como de obter reconhecimento de sua capacidade 

gerencial. O entrevistado identifica um projeto para sua gestão com ênfase no âmbito da 

administração geral - ancorado na perspectiva adotada pela próprio MS como diretriz política: 

 

Eu fui convidado para ir para o hospital Q. Aceitei meio sem pestanejar, 

porque eu queria o desafio...eu também queria crescer profissionalmente, 

e eu vislumbrava que ir para um hospital maior...  eu queria ir para um 

hospital com mais visibilidade... E que era um super desafio porque o 

hospital Q estava destruído moralmente, estava mal. Coincide aí com a 

entrada da nova coordenadora do NERJ – Núcleo estadual do ministério 

da Saúde,  e havia um projeto de modernização gerencial... (...) era um 

modelo interessante que estava proposto, porque era um modelo mais 

próximo daquilo que eu também tinha visto na França. Em que a gestão 

deixava de ser uma coisa  calcada só nos médicos e passava a ter 

elementos fortes, figuras fortes e preparadas na coisa mais hard da 

gestão: a coisa dos contratos, aquelas coisas das obras, das compras... 

Na administração senso strictu.(Fernando) 
 

As situações de corrupção e privatização foram enfatizadas pelo o entrevistado, 

expressando o que Fleury (1997) e Diniz (1997) tratam em suas análises sobre a estrutura política 

brasileira – marcada  pela apropriação privada dos bens públicos pelas elites políticas e 
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econômicas e pela corrupção, como forma de relação entre elites e burocracia. Em sua narrativa,  

Fernando explicita um outra perspectiva  imaginário sobre a gestão pública – eficiente e voltada 

para os interesses públicos – elementos que atravessam o imaginário do  “movimento de reforma 

sanitária”: 

 

O negócio não era molinho, não. A roupa era pesada com madeira, a 

comida era uma empresa que estava lá, também sem contrato, num 

preço lá em cima. Nós licitamos, fizemos um emergencial: a mesma 

empresa ganhou, mas ganhou com o preço lá embaixo. O contrato de 

limpeza tinha trezentos e tantas pessoas, nós baixamos para duzentas e 

poucas, tinha uma porção de desvios...  Tanto que a gente conseguiu, 

para você ter idéia, com o que a gente fez de modificações e depois com 

algumas das licitações feitas pelo ERERJ,  reduzir o valor de contratos – 

pelo menos aqueles que existiam – em cinco milhões de reais. Em um 

ano. Um negócio super bacana e tal. (Fernando) 

 

Para Fernando, os resultados obtidos são fruto de investimento, possível pelo nível de 

autonomia do diretor e pelo volume de recursos da gestão federal, mas também pela contratação 

de uma equipe administrativa mais profissional, não envolvida na corrupção,  a valores de 

mercado – caminho, segundo ele,  polêmico. Lembra ainda Fernando que imperou na história do 

hospital a descontinuidade administrativa, fruto da impressionante rotatividade de diretores 

 

 Quer dizer, é uma coisa muito louca: você receber um mandato, uma 

delegação do governo para fazer essas estruturas funcionarem, mas 

mantendo as estruturas administrativas que se tinha. Então é óbvio que a 

gente teve que contratar administradores, teve que contratar engenheiro. 

Planejamento... Então, a gente teve uma equipe que é uma equipe que eu 

me orgulho. (...)Eu montei uma equipe médica, com o pessoal de lá, umas 

pessoas muito boas. Mudei muitos chefes de serviço, ao longo do tempo... 

Mas essa equipe mais hard, mais a gestão, ela teve que ser de fora. Não 

tinha como não ser. Lembrar que eu fui o  vigésimo diretor do hospital Q 

em dez anos! Quer dizer, eu acho que essas coisas têm que ser olhadas. 

(Fernando) 

 

A seguir o entrevistado novamente aponta o contexto de  privatização que encontra  no 

hospital Q – evidenciando as características estruturais do Estado brasileiro,  sempre  objeto de 

pressões clientelistas e interesses corporativos (Diniz,1997) - surgindo também algumas 

metáforas de sua gestão e a expressão do seu vínculo afetivo com o experiência desenvolvida:  
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 Um hospital em que quem mandava era o Roberto Jeferson
5
 ... É um 

hospital privatizado! Acho que essa leitura é uma leitura importante. 

Esse hospital era um hospital privatizado. Pelas corporações, pelos 

políticos e pelas empresas. Então, esse processo de publicização, quer 

dizer, de dizer assim: “Não, quem vai mandar é a gestão. Quem manda 

é o governo.” Não é? A interlocução com o controle social, que passou 

a existir. Sabe? A regularização da vida na instituição, do 

abastecimento... Como é que é isso? Como é que você fazia isso sem uma 

verdadeira intervenção? Eu hoje qualifico essa nossa estadia neste 

hospital. ... como uma verdadeira intervenção. Se bem que seu posso 

dizer o seguinte: uma intervenção que degenerou em um caso de amor. 

Porque eu fiquei lá um ano e quatro meses: de agosto de 98 a os últimos 

dias de dezembro. De 99. Eu ainda trabalhei 31 e 1
o
, porque eu 

verdadeiramente me apaixonei pelo hospital Q. (Fernando) 

 

Assim, o hospital nas duas experiências gerenciais é visto através de imagens diferentes, 

expressando o tipo de vínculo subjetivo estabelecido:  

 

O hospital H é a minha casa...  eu tinha sido médico de lá, eu fui 

mandado para fora pelo hospital, voltei... Família. ... Meus amigos, 

meus colegas de serviço .... O hospital Q  eu acho que acabou sendo um 

caso de amor .. Porque foi um tal envolvimento! E eu acabei sendo 

muito bem aceito, a gente acabou sendo aceito com muita rapidez, eu 

acho. (Fernando) 

 

Os embates e a  oposição de grupos internos foram intensos. O entrevistado parece querer  

realçar sua resistência e força interna. O diretor ocupa o lugar da autoridade que interdita algumas 

práticas, que enfrenta de frente as resistências.  Reconhece o papel fundamental do administrador, 

tendo partilhado com ele as lutas e o êxitos. Surge em sua narrativa o peso da dimensão política 

que atravessa as decisões administrativas – os interesses de grupos, empresas e médicos: 

 

O início foi muito difícil... E a gente teve muita pancada, já com os 

sindicatos, naquela época, mas, de uma maneira geral, houve muita 

adesão...(...) Com os médicos... foi interessante. Porque no fundo,  teve 

parte dos médicos que aderiu ao nosso projeto, e outra parte que não. 

Então, teve eleição do corpo clínico e a  chapa que a gente apoiou não 

ganhou. Mas, ao mesmo tampo, eu banquei o negócio de visita de fim de 

semana; o corpo clínico foi contra, eu ganhei na justiça.... Eu mudei 

                                                           
5
 Político do Partido  Trabalhista do Brasil, de viés conservador. 
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muitas chefias, que eram chefias que eu reputava corruptas, algumas 

muito ruins. Mas eu comecei... . Final de 98, eles começaram a me 

marretar. E foi isso. Muita crítica, muita pancada, muita resistência 

aberta, mesmo.  

 

No final do ano, a gente fez trabalhos, entregou prêmios... Botamos de pé 

uma emergência nova, treinou as pessoas, comprou os equipamentos... 

Também tinha um funcionamento colegiado... tivemos muita inovação 

também, não é? Fizemos um manual de rotinas da emergência, que foi 

publicado. A gente comprou[...], a gente começou a fazer obras...  

deixamos preparada muita coisa interessante de diagnóstico[da áarea de 

apoio diagnóstico], de prioridades na engenharia. [...]... O que é que eu 

descobri no hospital Q? Eu descobri a política – o peso dos políticos.  

Embora eu não tenha feito muita coisa com isso.  Eu não fiz muita 

articulação política. Até porque, inclusive, eu não estava afim de 

articular com os “Roberto Jefersons” da vida.... Mas descobri o que era 

peitar mesmo grandes empresas, empresas que tinham articulações 

jurídicas. No hospital Q eu descobri  os políticos, eu descobri as 

empresas, eu descobri a corporação médica como... Eu já tinha sido 

parte da corporação médica entre 86 e 89  eu fui diretor do sindicato dos 

médicos. E entre 93 e 98 eu me tornei também conselheiro do Conselho 

Regional de Medicina. Então, durante quatro anos, eu fui 

simultaneamente diretor do hospital H e Q e conselheiro do CREMERJ. 

Então, eu tinha pontes para a corporação médica, mas esse lado da 

corporação muito antagonizado aos diretores eu não conhecia....Lá eu 

descobri também o que eram administradores profissionais O Antônio é 

uma figura muito marcante no meu trabalho profissional de diretor. Na 

verdade, eu acho que parte do meu sucesso se deve também à presença 

dele. Porque ele é um grande gestor... é uma pessoa que resolve muitos 

problemas. De uma fidelidade canina. Isso é importante. Uma pessoa em 

que eu tenho muita confiança, que também nunca me decepcionou. Bom, 

foi lá que eu descobri o Ministério Público também. E descobri da pior 

forma possível, porque quando eu me dei conta eu já estava com os 

processos movidos pelo Ministério Público.... Que mais que eu descobri 

lá?  eu descobri, pela primeira vez – acho que essas coisas são 

importantes – o que era trabalhar com pessoas que eu nunca tinha visto 

antes. Isso é legal. Mesmo a minha equipe de direção, são pessoas que eu 

não conhecia antes..( Fernando) 

 

Ser diretor é ser o responsável último e legal por todas as decisões, tendo que responder a 

processos jurídicos, quando for o caso, particularmente possível quando há uma crise interna ou 

grande conflito,  como mostrou o entrevistado. 

 Finalizando a análise das experiências deste entrevistado, é importante ressaltar que 

Fernando diferencia-se dos outros entrevistados, pois tanto as experiências anteriores como a 
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atual se desenvolvem no âmbito da gestão federal, no Ministério da Saúde. Essa segunda 

experiência coloca em cena uma situação de crise que consegue ir sendo transformada e introduz 

temas que serão recorrentes neste trabalho, como o da gestão profissionalizada, a natureza da 

gestão pública  envolvendo inúmeros interesses e atores sociais, os valores que a atravessam e o 

imaginário subjacente. Percebe-se em seu depoimento uma postura destemida, de buscar o novo, 

estando subjacente a possibilidade de constituição de um imaginário da mudança, no sentido 

constituído pelo movimento sanitário, de resgaste de um sentido do público que se opõe à 

privatização.  

A seguir será focalizada a experiência anterior de outro entrevistado, Renato, exercida, do 

mesmo modo que a atual, em um hospital vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.  Trata-se  de 

um grande hospital  de emergência localizado na zona oeste da Cidade do Rio do de Janeiro, 

hospital M que atende a uma grande região de população de baixa renda.   Vindo de fora do 

hospital, diretamente para direção, o entrevistado procurou aproximação com as chefias, 

propiciando um processo mais conjunto de tomada de decisões. Narra avanços em sua  gestão no 

sentido de requalificar a assistência do hospital: 

 

 A gente conseguiu efetivamente fazer algumas coisas ali: abrir alguns 

andares,  criar um SPA, ...  médico na enfermaria – no andar, plantonista 

– na Pediatria, na clínica médica [...]  esboçar a abertura de leito de 

DIP...  houve uma reformazinha na UTI neonatal, [..]Abriu-se a 

tomografia, com radiologista... se conseguiu fazer um trabalho. Pena 

que, quando a coisa estava começando a azeitar, veio a terceirização. 

Azeitar no sentido de começar a  trazer as chefias – porque eu era de 

fora do hospital...[..]Eu tive uma receptividade muito grande. E a gente 

teve a felicidade de conseguir fazer algumas coisas, eu não indiquei 

ninguém, eu tive talvez a humildade de chamar os chefes e ouvi-los, e 

eles indicarem as funções[...]. Então, acho que a gente teve uma 

felicidade de trazer a turma para a gente, mesmo eu sendo de fora. 

Lógico, existiam algumas resistências, a gente sabia... Era um hospital 

extremamente político, tem uma conotação política muito grande; e um 

hospital mais distante, de característica regional. ... Pega uma região 

gigantesca, onde existe muita pressão, muito interesse. Mas eu acho que 

eu consegui, nós conseguimos, junto com o grupo, entende... Porque 

efetivamente era um grupo do hospital, eu não trouxe ninguém. 

 Conseguimos desenvolver um processo de muito trabalho. Puramente 

intuitivo. Puramente ouvindo... (Renato) 
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O Entrevistado fica na direção por apenas 6 meses, pois o governo do Estado decide 

terceirizar
6
 a gestão dos hospitais de sua rede. Assim, os hospitais passam a ser gerenciados por  

empresas privadas. Em sua avaliação o processo de terceirização foi um desastre. Essa também é 

avaliação de outros diretores com relação a outros hospitais, como veremos. 

 

  Após a terceirização, embora anteriormente diretor geral, Renato torna-se vice-diretor
7
: 

 

 Quando acabou a terceirização, eu fiquei como vice. E foi uma pena a 

terceirização, porque aqueles quatro, cinco meses que a gente viu a 

coisa ir degringolando,, uma coisa assim... que não havia necessidade. 

... Porque todas as chefias que a gente tinha, eles trocaram.... Acho que 

uma só que permaneceu, até por falta de opção deles. Em um período de 

cinco meses... Então, foi um trabalho todo de reconstrução, que a gente 

foi fazendo... Aí eu já  tinha um conhecimento melhor do hospital. . ... 

Aprendi muito com diretora que assumiu após a terceirização. Porque 

ela já vinha de direção, tinha uma bagagem grande. [...]E a gente 

conseguiu fazer alguma coisa em nível de parceria, trazendo o grupo 

para dentro  e tentando compor... As vagas que a gente conseguia, a 

gente oferecia às chefias e eles lotavam. Então foi isso.  (Renato). 

 

 Em sua narrativa, destaca-se  a capacidade de ouvir os colegas, principalmente os chefes 

de serviço, de gerar um clima favorável à cooperação. Certamente seu modo cuidadoso de 

condução, também é fruto da situação de desconforto e das  vivências de ‘não-saber’ associadas a 

seu percurso profissional. De todo modo, evidencia-se um certo estilo de trabalho, participativo, 

acolhedor que também mostra-se presente em sua experiência atual.   

Os dois diretores, Fernando e Renato, expressam, já em suas  experiências anteriores, uma 

preocupação com a construção de um modo coletivo de trabalho, um imaginário sobre a 

mudança, no sentido do fortalecimento da missão pública do hospital e assim, uma    crença     na  

                                                           
6
  No segundo semestre de 1997, o governo do Estado do Rio de Janeiro lança uma proposta de terceirização de 

gerência de seis hospitais estaduais de emergência, denominada Programa HELP – Programa de hospitais locais 

populares. O programa consiste na contratação , a partir de processo licitatório empresas privadas para para prestar 

serviços de administração dos seis hospitais. Uma análise mais detalhada encontra-se em Machado(1999). 

 
7
 A passagem de diretor a vice também é referida por outros dois entrevistados. Márcio em função de mudanças de 

Secretário vive esta mesma situação  passando a vice do mesmo hospital. Estela vive essa situação na mudança de 

um hospital a outro, representando um desafio já que vive a passagem de um hospital de sua especialidade para um 

hospital geral de emergência . 
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possibilidades de avançar, de melhorar as condições de funcionamento dos hospitais. Percebe-se, 

no entanto, estilos distintos, talvez mesmo polares. Por exemplo, na gestão de Fernando, no 

hospital Q, foi contratada uma equipe profissional para a administração. No caso de Renato, ele 

não trouxe  ninguém de fora do hospital para sua equipe do hospital M, nem mesmo da própria 

SES ou de seu hospital de origem,  trabalhando apenas com os profissionais do hospital. 

Objetivamente essas diferenças se explicam pela autonomia gerencial do diretor de hospital, 

existente no âmbito do Ministério da saúde, em contraposição à realidade de centralização 

gerencial existente nos hospitais da SES.
8
  Por outro lado, expressam a inexperiência de Renato, 

certa timidez e também seu modo de conquistar as chefias. Enquanto Fernando dispunha de uma 

formação técnica no âmbito da gestão hospitalar, Renato, que passou diretamente da assistência 

para a direção de hospital, mostra uma ação bastante  intuitiva. 

De um lado, está Fernando, como dito antes, destemido e de certo modo até agressivo no 

processo de gestão, de outro, encontra-se Renato, mais cauteloso e nesta experiência, de certo 

modo passivo. As diferenças de estilo poderiam ser explicadas pelos tempos distintos de 

experiência no mundo da gestão e as  diferentes condições técnicas para enfrentar seus desafios, 

fruto do acesso à formação específica, suposta  acima. A formação funcionaria não apenas como 

base técnica, mas como apoio e intermediário psíquico, no sentido dado por Kaës (1994), na 

ligação da realidade assistencial com a gerencial, reduzindo, portanto as vivências de desamparo 

e despreparo. 

Os estilos diferentes também teriam origem em seus diferentes projetos profissionais e na 

função psíquica, certamente distinta, que cumpre para cada um, ocupar este lugar, que permite 

certo privilégio espacial - um olhar mais abstrato e geral do hospital, suposto poder,  mas também 

a responsabilidade máxima por tudo que se passa, propiciando vivências de descontrole.  

Embora a análise acima tenha considerado a prática gerencial de dois entrevistados, 

certamente representa possibilidades do exercício da gestão hospitalar pública e também explicita 

alguns elementos que estão em jogo no mundo da gestão, sejam eles técnicos, políticos e 

subjetivos.  

A seguir passamos para a análise do depoimento de uma diretora que atualmente exerce a 

direção de um hospital da rede estadual (SES), mas cuja  primeira experiência nesta função se 

                                                           
8
 Enquanto nos hospitais do MS o diretor é responsável pelo sistema de abastecimento, incluindo compras, licitações, 

contratação de serviços, entre outros, no âmbito da SES a gestão sempre foi centralizada, sendo realizada tais 

funções pelo nível central da Secretaria de Saúde.  
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desenvolveu em um hospital do Ministério da Saúde que, em sua gestão, foi municipalizado, 

passando para o âmbito da SMS. A gestão no contexto federal, na reconstrução de sua narrativa, 

aparece de forma idealizada, atravessada por autonomia, governabilidade, respaldo institucional e 

possibilidades de se pautar pelo planejamento. Esta primeira experiência se inicia em 1990 e 

realiza-se em uma maternidade da zona oeste do município do Rio de Janeiro, em um bairro de 

periferia:  

 

Foi uma experiência nova para mim, mas com um resultado excelente. Eu 

consegui fazer uma equipe boa [..]) Eu tinha autonomia de gestão do 

Ministério. E conseguia planejar e executar.. Então você tem resultados 

melhores e mais rápido. E aí eu consegui planejar com o hospital: o 

perfil da unidade, o que fazer, as modificações que precisavam ser 

feitas... E com as pessoas de lá, nós fizemos alguns projetos e esses 

projetos foram aceitos pelo Ministério e foram executados. Nós tivemos 

como meta o “amigo da criança”: o primeiro “hospital amigo da 

criança” foi a maternidade B. Depois assumimos aquele projeto 

“Maternidade Segura”, que foi a segunda maternidade do 

Brasil.[...]Passou a ser um hospital de gestação de alto risco. Então, 

com uma qualificação melhor, com os equipamentos que foram 

colocados lá... Deu uma qualidade melhor. (Antônia) 

 

Por outro lado, surge a superlotação, problema muito presente nos hospitais públicos:  

 

Você se deparava muito com essas questões de todo mundo mandar para 

a maternidade B., porque se diferenciou das outras como maternidade... 

Teve dias assim de ter cento e cinqüenta mulheres , puérperas.  com a 

capacidade para cem pacientes, com a porta escancarada, mesmo... E 

parto você não tem como negar: chega nascendo, você só faz botar para 

dentro e fazer o parto.(Antônia) 

 

As mudanças implementadas, particularmente na qualificação da assistência,  teriam 

gerado visibilidade e reconhecimento do trabalho realizado. A entrevistada realça também os 

efeitos do reconhecimento externo para os profissionais do hospital, criando, certamente, 

condições para um maior investimento psíquico na organização: 

  

[...]Eu fiz o projeto “amigo da criança” , aumentei os leitos lá – saiu de 

setenta para cento e quarenta leitos .[...] A gente passou a atender 

eclampsia, toxemia grave, passou a atender partos prematuríssimos e a  

ter sobrevida com crianças até abaixo de um quilo! Realmente foi um 

trabalho muito legal. Junto a isso, tive investimento em recursos 



 

 

175 

 

humanos: quando eu cheguei lá tinha déficit de anestesistas, obstetra,  

etc. Aí realmente adeqüei ao perfil, mandei embora os clínicos, fiquei 

com três ou quatro para passar visita e troquei por obstetra. Ganhei 

pediatra ... . Então eu mudei o perfil do hospital de nível 1 para 2, 3 e 

implantei o CTI neonatal – que eu acho que  foi o marco da minha 

gestão”... O que, naquela época, eu tinha? Tinha planejamento, 

investimento e ação. Você conseguia planejar, pactuar dentro, dizia 

para o Ministério: é isso. O Ministério dava isso e eles tinham o 

resultado. Eu colocava as dificuldades para as pessoas: “Tem dinheiro 

para isso, vamos decidir o que?” Era uma gestão participativa, apesar 

de formalmente não ser, a gente toda sexta-feira ou toda segunda-feira se 

reunia com todas as chefias. Aí o chefe da divisão medica, da obstetrícia, 

quer dizer, eram menos chefes, não é? Oito, dez pessoas numa mesa 

resolviam tudo.  

[...]Montamos muitos programas na área materno-infantil. Que é uma 

área que eu conheço muito bem, até por formação mesmo. [...] A 

maternidade B foi conhecida internacionalmente com aquele programa 

do “amigo da criança”, “maternidade segura”, ganhou prêmio do 

Unicef de incentivo ao aleitamento materno e isso saiu em publicações 

do mundo inteiro. E foi o primeiro do estado – não foi nem o primeiro do 

município, foi o primeiro do estado. Então isso é um negócio que te dá 

satisfação. E as pessoas se orgulhavam, se orgulham muito. (Antônia) 
 

A entrevistada permanece um longo período na direção da maternidade, sete anos, saindo 

para assumir a direção de outro hospital também do MS. Sente-se orgulhosa por sua capacidade 

de conduzir um processo “bem sucedido” envolvendo mudanças e reconhecimento externo. 

Associa sua saída também ao processo de municipalização da maternidade, à decepção vivida e 

aponta  críticas à gestão da SMS, particularmente quanto a centralização e pouca participação 

diretores.  

 

Sete anos como diretora... Fui convidada pelo ministro à época a 

assumir o hospital geral C que estava numa época difícil, de conflito... 

Para eu ir  apagar um incêndio lá. Eu falei para ele que eu estava 

subaproveitada, porque eu já tinha feito tudo o que precisava fazer. Já 

tinha ganho todos os prêmios, achei que já tinha cumprido minha 

missão ali. [...] Eu até queria sair, não só pela distância, mas por essa 

questão da municipalização. Porque houve uma mudança muito grande 

da gestão: a gestão que era descentralizada, [...]passou a ser 

extremamente centralizada e com o agravante que os diretores 

participavam muito pouco. Eu participava muito dentro do hospital, o 

hospital me cobrava uma posição de participação dentro da Secretaria e 

a gente não tinha essa participação. 
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Realmente eu estava insatisfeita.... Além de já não ter mais o que fazer, 

eu acho que cortaram todas as perspectivas minhas de fazer alguma 

coisa, porque não tinha mais voz. E é muito difícil você gerenciar sem 

participar. Muito difícil. [...]E foi assim minha história na maternidade 

B. Acho que é uma história bem sucedida, e eu saí na hora boa, porque 

hoje vive dificuldades pela centralização. [...] Eu já estava até mal 

acostumada: a gente planejava, operacionalizava e executava. Tipo 

assim: “Vamos fazer a UTI, o que precisa? Levanta. Licita.” E faz. 

“Vamos inaugurar quando?” Então essa coisa é muito importante para 

as pessoas sentirem que seu trabalho é recompensado. E ninguém ganha 

lá essas coisas de dinheiro. E se você trabalha e tem resultado da sua 

gestão, resultado do teu trabalho, isso te gratifica...(Antônia) 

 

 

Quanto à sua segunda experiência de direção hospitalar foi realizada no hospital C, 

vinculado ao MS, a convite do então ministro da saúde. Trata-se de  um grande hospital geral, 

que desenvolve também atividades de alta complexidade, localizado na zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro, próximo a importante via de acesso à cidade, tornando-se local privilegiado para 

moradores de outros municípios  em busca de assistência. Encontra uma situação de crise 

envolvendo inclusive o abastecimento. Sua experiência foi muito curta, sendo  exonerada de 

forma abrupta.  

 

 Peguei um hospital complicadíssimo, muito maior, mas pactuei, consegui 

fazer um grupo lá, e as chefias... Eu toquei o hospital bem por sete 

meses... Agora, foram sete meses muito difíceis: encontrei o hospital 

desabastecido, com um volume muito grande de licitação, com contratos 

vencidos, com dificuldades de recursos humanos... E eu estava 

começando a fazer o diagnóstico, começando a mexer, quando o 

Serra[então ministro] assumiu e me tirou. A minha saída foi política.  

(Antônia) 
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Como se vê, o tempo em que se fica na direção, o tempo em que se sai da função são 

determinados, em parte, pelos tempos institucionais – como por exemplo, o período ou duração 

da gestão de um ministro ou  Secretário ou expressão de uma crise– tempos políticos, que não são 

os mesmos tempos desejados ou necessários tecnicamente ao diretor do hospital, existindo assim 

múltiplas temporalidades,  produzindo, por vezes,  situações de mal estar e de sofrimento, como 

expresso na vivência de Antônia, a seguir na de Márcio e, posteriormente, como veremos, na  de 

Fernando. 

Outro entrevistado – Márcio - teve três experiências anteriores de direção, todas no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. A primeira em um hospital especializado em ortopedia 

(hospital O), onde exerceu dois anos a direção médica e por oito anos a direção geral. A segunda 

experiência, a que será analisada neste momento, se realizou no maior hospital de emergência da 

SMS (hospital A). Sua nomeação para a função de direção deste hospital foi decorrência de uma 

crise envolvendo a  direção anterior do hospital, o reconhecimento por sua história anterior, mas 

também a proximidade pessoal do Secretário, sendo metáforica dos processos que levaram os 

entrevistados à designação para cargos de direção em hospitais públicos, apontados 

anteriormente. Nos quatro anos na direção deste hospital conseguiu, apesar da crise interna, 

construir um novo projeto e uma nova concepção para o funcionamento da emergência.  

 

O novo Secretário tinha sido companheiro de lutas na época da 

faculdade. Ele era da UERJ e eu era da nacional [à época da faculdade e 

do movimento estudantil] e a gente fazia uma ponte.[...] Ele me colocou 

numa posição  meio de primeiro assistente, chefe de gabinete ou coisa 

que o valha, e aí eu passei lá uns seis meses. Então, explodiu uma crise 

enorme no Hospital A. Recebo um telefonema da Secretaria dizendo que 

fosse  para lá porque o Secretario queria falar comigo.[...] No que eu 

abro a porta,...‘Meu diretor’ .E me aperta num abraço. E eu: ‘Diretor 

de onde?’  ‘Já conversei com o prefeito Saturnino e você vai assumir 

amanhã a direção do hospital A. Aquela crise que estava evoluiu.. ... o 

diretor entregou o cargo.. e eu estou indicando você para a direção . 

Você foi de lá,  talvez você seja uma pessoa que o corpo clínico aceite...’ 

E aí começa a etapa dois: direção do Hospital A. Isso foi em 86. Eu 

comecei a ser diretor do hospital A dessa forma, entrando numa crise 

num processo ..num grande abraço de um amigo meu... (Márcio) 
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A proposta  de reorganização do hospital  nasceu na cúpula da Secretaria de Saúde, 

gerando portanto resistência interna. A gestão de Márcio foi marcada pelo exercício da 

autoridade do cargo e pelo enfrentamento de sabotagens, manifestações de oposição e não 

reconhecimento de seu poder. Os ataques ao diretor, as resistências ao projeto de reorganização 

da assistência de emergência que se desenhava, foram constantes: 

 

 O hospital A foi o período mais poderoso da minha vida. A exacerbação 

do poder ao máximo . [...]E o hospital A,.. e aí nós estamos aí em 1986,  

com um olhar assim mais retrospectivo,  foi um momento da 

exacerbação do processo da autoridade mesmo... Tinha a idéia de que o 

diretor  é o ente que manda faz  e acontece e tal [...] O hospital A, era 

naquela ocasião,  o celeiro do futuro Secretário, então... o processo 

político batia muito forte ali dentro.(Márcio) 

 

O confronto com os chefes foi muito destacado:  

 

Você chamava um chefe de serviço antigo lá, ou pelo menos com poder, 

mas que não trabalhava, que não ia ao hospital, que fazia do hospital um 

mecanismo para . ..eventualmente  se locupletar por benefícios da 

própria chefia ... chegava para ele e dizia assim: “olha doutor, eu 

lamento muito, mas o seu cargo é de confiança e o senhor está  

demitido.” Ele dizia assim, “você não pode me demitir”  E Eu assim... 

“Eu não estou entendendo porque eu não posso te demitir, eu sou o seu 

diretor, o senhor não fez um concurso, isso não é cátedra, o senhor está 

demitido, este é um cargo de confiança, eu não tenho mais confiança na 

sua chefia”. “ Não o senhor não vai me demitir!”[...]Então, as coisas 

eram assim extremamente agressivas. ( Márcio) 

 

  A imagem mais forte empregada sobre a crise interna e  oposição dos funcionários é 

relativa aos corpos trocados dos pacientes que foram a óbito. Os corpos tornam-se moeda de 

ataque e sabotagem à gestão:  

 

Nos primeiros 6 meses, talvez, eu sofri um embate muito grande. E o 

desgaste foi enorme. Trocavam-se corpos  a toda hora. As pessoas eram 

enterradas com nomes errados. No dia seguinte alguém dizia assim: 

‘olha você enterrou o fulano que não era o fulano. A identificação dos 

corpos era  errada . Os corpos sumiam, e não me pergunta como é que 

sumiam, porque sumiam mesmo dentro do hospital. (...) Então, isso aí 

representava na época no jornal ‘O Dia’  manchete de primeira página. 

Um desgaste brutal para o Secretário,  para mim então, nem dizer. 

(Márcio) 
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A nova organização e concepção de atendimento de emergência foram alvo  de oposição: 

 

Aquela questão de mudar o perfil,  mudar alguns paradigmas do hospital, 

aquilo foi um impacto muito grande. ‘ Como é que ele  vai tirar a sala de 

repouso da clínica médica do segundo andar, como é que vai terminar 

com a Corea?
9
’ ‘Como ele quer fazer um centro cirúrgico’, [...]Mas na 

minha cabeça, era absolutamente fundamental que o cirurgião não 

abrisse um tórax, como era comum de abrir, eram os chamados atos 

heróicos, no meio do corredor, não fizesse uma traqueostomia no meio 

do corredor. E tivesse um local adequado com foco, com material com 

luz etc, porque não dava tempo de chegar no centro cirúrgico, que era 

longe dali. [...]Então, essas coisas foram muito tumultuadas e ao final 

saiu este hospital A que está aí  que mudou todo o conceito de  

atendimento. [...] Criou-se um negócio que na época, eu fui muito 

condenado quando eu disse, vamos criar a ‘pequena emergência’...  uma 

emergência que não representa risco de vida , mas representa um 

sofrimento,...(...)Todo mundo ia para o hospital e você não podia 

misturar..  pequenas coisas... sob o ponto de vista médico, técnico, sem 

a menor gravidade, com situações de grande gravidade, infarto,  

baleados, esfaqueados, ... então, aí a gente propôs a pequena  

emergência. Isso foi um negócio assim, que foi um imensa discussão 

dentro do hospital que acabou vingando.(Márcio) 

 

Assim, segundo seu relato, naquele momento se constitui a reorganização do atendimento 

de emergência que dura até hoje. Este entrevistado parece representar, como dito no início deste 

capítulo, a memória viva da gestão hospitalar. 

Apesar de se enaltecer pelas mudanças, o entrevistado, em seu depoimento, reconhece que 

a competência do corpo de profissionais foi um fator que permitiu importantes incorporações 

tecnológicas e abertura de leitos especiais. 

A crise da prefeitura  e o final gestão do prefeito passaram por cima de todo o esforço de 

inovação e de superação dos problemas internos. O tempo externo foi determinante. O 

lugar/espaço da crise agora foi outro. 

 

                                                           
9
  Segundo o entrevistado Corea é o  lugar onde permaneciam as pessoas que não internavam nas enfermarias nos 

serviços .  Ficavam na Emergência.  Se chamava Corea, porque o índice de mortalidade era muito grande. 
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A prefeitura faliu.
10

 No final do governo... E aí toda a  obra pronta, tudo 

pronto. Era assim,  o sonho dourado do prefeito, que era o Saturnino, ele 

investiu ali todo o dinheiro que era possível investir em termos de 

hospital... Então foi o primeiro hospital que à época teve  tomógrafo, foi 

o primeiro hospital que teve um centro de queimados, que era o mais 

moderno.   Tinha um centro de queimados de crianças, que não 

existia...enfim o CTI dele mudou a concepção de lógica de organização 

de CTI,  remodelou todo o negócio da unidade  coronariana, enfim teve 

algumas inovações muito interessantes, porque era um corpo técnico 

muito bom, muito competente  e muito atualizado com o que estava 

rolando lá fora... (Márcio) 
 

Considerando o conjunto de experiências anteriores, fica evidente o alto investimento  

desses diretores na condução dos hospitais – de dedicação e também investimento psíquico - 

como também a emergência de um  imaginário da gestão pública hospitalar – que contrariamente 

ao imaginário  dominante hoje, de que nada funciona - engendra  potência e ao mesmo tempo a 

idéia do serviço público e seus profissionais  podem tomar a si parte de seu destino e se voltar 

para funcionar bem.  Percebe-se, no entanto, que os obstáculos são muitos, e de toda ordem: 

políticos, institucionais, materiais, gerenciais, intersubjetivos, exigindo um enorme esforço, de 

fato, como “nadar contra a corrente” 

O cenário dominante é de baixa governabilidade tanto quanto a fatores externos ao 

hospital quanto aos internos. A disposição dos entrevistados para enfrentar adversidades é 

surpreendente e explicada em parte, pelo projeto militante presente na história de metade deles . 

Há um crédito na mudança. O imaginário de potência que mostraram os diretores ao tratar dessas 

experiências anteriores  alimenta uma prática que procura a construção da gestão pública pautada 

pela ética e pela busca incansável de melhorias da assistência. Apoiados em Castoriadis (1982) e 

Enriquez (1997b), entendo que esses sujeitos procuram espaços entre as forças da heteronomia  

para que algo de novo possa ocorrer. 

O modelo de  gestão, no caso dos hospitais do MS, funcionou como incentivo à mudança, 

permitindo autonomia para realização de procedimentos administrativos – compras, pagamentos, 

contratos, como também na definição de novos rumos, mas significou também o confronto com a 

corrupção. A gestão no nível estadual e municipal, pelo nível de centralização, por outro lado, foi 

se mostrando para a maioria dos entrevistados, como restrição decisória ao diretor. Este obstáculo 

                                                           

10
 Processo de falência que envolveu a prefeitura do Rio de Janeiro no governo do prefeito Saturnino Braga em 1990, 

levando seus órgãos e serviços a condições de extrema precariedade 



 

 

181 

 

mostrou-se superável em situações em que o contato pessoal e/ou o investimento da Secretaria 

conduzia a uma diferenciação e maior investimento na gestão. 

Tentando evidenciar os avanços, é comum  no relato dos entrevistados o destaque para a 

melhorias físicas alcançadas – incorporação de equipamentos, abertura unidades especiais- UI ou 

CTI, significando a requalificação da assistência prestada. A ampliação de leitos é muito realçada 

tanto nas experiências anteriores como nas atuais- representando uma imagem privilegiada de 

resultados positivos alcançados.  

A gestão mostra-se, de todo modo, como um grande desafio para os entrevistados e  

implica, como apontado anteriormente (SÁ; AZEVEDO, 2002) em lidar com as ilusões de 

onipotência que o trabalho gerencial suscita e , por outro lado, com as angústias depressivas e até 

mesmo paranóides que ele também desperta. 

Particularmente quanto aos vínculos que esses diretores estabelecem com os hospitais que 

dirigem, parecem atravessados por desejos de afiliação/pertencimento, surgindo imagens, 

especialmente quando não há história profissional anterior na organização, que expressam uma  

busca de legitimidade -  buscar ser adotado pela organização (por seus grupos e membros) e 

adotá- la  também, expressando assim, a problemática do reconhecimento e os temores 

envolvidos na ocupação deste lugar e quanto ao processo organizacional. Por outro lado, ser 

diretor envolve  também ser objeto de ataque e agressões, como vimos em algumas experiências 

anteriores e tornará a emergir em outras momentos da análise. A vida organizacional se expressa 

portanto, como apontado por Enriquez (1997) como uma realidade viva onde os indivíduos 

investem seus desejos, sendo atravessada pelos mesmos problemas que caracterizam o vínculo 

social, presidido pelo amor e pela violência. A organizacão mostra-se como um campo passional 

e também pulsional - (ENRIQUEZ , 2000), como será aprofundado posteriormente. 

 

4..4. Passagens e despedidas: missão cumprida ou saída traumática 

 

Nas diversas experiências anteriores, os depoimentos mostram dois tipos de vivência 

relativas ao processo de saída da função de direção hospitalar. Um primeiro tipo refere-se a saída 

como processo “natural”  decorrência da percepção de “dever cumprido” ou de já ter “concluído 

um ciclo”. Outro tipo vivência relaciona-se às saídas em meio a processos de crise ou mudanças 

externas, envolvendo certa violencia e gerando sofrimento para o dirigente. Alguns casos 
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envolveram processos de exoneração. Em outros, a saída da direção de um hospital está associada 

a uma passagem para a direção de um outro hospital, determinada por crises, vacâncias, mas 

enfim, representando um desafio maior. Alguns diretores tiveram os dois tipos de experiência, 

como veremos a seguir. De todo modo, observando  os percursos destes diretores, parece 

dominante nas passagens de um hospital ao outro, a idéia de que o diretor não tem raízes, não tem 

um lugar para voltar, tendo que cumprir novas  missões e “apagar incêndios”.  

Embora alguns processos de saída já tenham emergido em fragmentos apresentados antes, 

trataremos especificamente essas vivências. 

 A seguir, está o relato de uma entrevistada que encontra-se em sua segunda experiência 

como diretora. A saída da maternidade X, onde além de ter exercido a direção, tinha uma história 

na assistência, é fruto da “missão cumprida”, explicada através de  uma metáfora do mundo 

doméstico: 

   

Eu era diretora, com a casa arrumada. Achei que eu tinha cumprido a 

minha parte lá. Acho que tudo que eu podia ter feito, eu já tinha feito 

lá. Quer dizer, “tudo”, em termos: acho que em três anos e pouco, deu 

para fazer muita coisa. Acho que a gente revigorou os serviços e 

fortaleceu. Achei que eu tinha cumprido, se não integralmente, uma 

boa parte da missão. Aí o convite me foi feito e... Eu achei que podia ser 

muito interessante. [...]Em 99, com a municipalização dos grandes 

hospitais, fui convidada para o Hospital Q por uma pessoa que era, 

digamos, do meu convívio de trabalho, porque ele tinha sido coordenador 

da minha área, lá na maternidade X. Ele vem como diretor e me chama 

para vir para a Gerência Médica no Hospital Q.( Estela) 

 

Destaca-se nesta narrativa a passagem de um cargo de direção geral para um de vice- 

diretora, talvez explicado por tratar-se, no caso do novo convite, de um hospital geral de 

emergência, um hospital bem maior e com  maior complexidade.  

  Tendo três experiências anteriores de direção, todas no âmbito da Secretaria Municipal de 

Saúde,  outro entrevistado – Márcio - viveu os dois tipos de saída da função de direção – mais 

abrupta  por um lado, e esperada, por outro.  Nos hospitais  O ( primeira experiência) e no F (a 

última) sua saída se origina em uma decisão individual, considerando o longo tempo das 

experiências, as realizações alcançadas, mas foram também determinadas por convites para 

outros níveis de gestão da Secretaria, sendo assim, considerada ‘natural’. Já no hospital  A, a 

saída resulta da crise que levou à falência da prefeitura  do Rio, como visto anteriormente.  
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Sobre a saída do hospital O, hospital especializado em ortopedia, sua área médica, após 

cerca de dez anos na  direção (entre direção médica e direção geral), embora a primeira alegação 

para deixar a direção e o hospital fosse o intuito de investir na clínica privada, surge convite para 

ser chefe de gabinete do Secretário, onde permanece seis meses. Quanto a experiência no hospital 

A, maior hospital de emergência da SMS, sua nomeação para a função de direção é fruto de uma 

crise envolvendo a  antiga direção do hospital. Como visto antes, nos quatro anos na direção 

deste hospital conseguiu construir um novo projeto e uma nova concepção para o funcionamento 

da emergência. Sai da direção em 1990, no final da gestão do prefeito, muito frustrado por não ter 

conseguido concluir seu trabalho e inaugurar as novas instalações, mas ao mesmo tempo sente-se 

reconhecido pelo trabalho feito, sendo capaz de valorizar e até mesmo perceber como grandioso o 

processo de mudança que conduziu: 

 

E aí no dia de inaugurar...fazer...uma festa de inauguração ... o 

funcionário estava sem receber.... A gente teve que desmontar tudo o que 

pudesse ser furtado... botar novamente guardado.. o que pudesse... tipo 

torneira, chave, fechadura tudo era furtável,... lacrar  com tapumes, 

fechar tudo que estava pronto para inaugurar[...] não tinha mais  nada 

pra fazer.[...] E aí termina e eu peço para o Secretário se ele me permitia 

que eu levasse para casa a placa da inauguração, era uma placa enorme 

de bronze... [...]Eu saí do hospital, muito ...um pouco triste com esta 

coisa toda, saí do hospital ... e uns seis meses depois o  hospital abriu, 

com uma festa reduzida, é bem verdade, , mas abriu como sendo a 

primeira realização do novo governo que assumia mostrando  que era 

possível fazer tudo aquilo em  seis meses [...]Eu saí no final do governo, 

em 90. Mas  saí achando que daí para frente eu era o suprassumo. 

Tinha dirigido o hospital A, tinha feito aquela coisa toda....[...]Fiquei 4 

anos... tinha feito aquela coisa toda, enfim, era um cara muito 

festejado...e teoricamente não teria sido o Secretário porque a 

prefeitura faliu...porque porque porque...mas só de ter  produzido aquele 

negócio estaria habilitado a ter sido Secretário..  Então eu saí  me 

ufanando de mim porque eu era o melhor de tudo, lógico...Onde eu 

chegava, todo mundo... “Márcio ,Márcio, Márcio ...” O ego 

inflado.(Márcio) 
  

   O entrevistado mostra certa onipotência em seu relato, colocando-se como o grande 

protagonista do processo. Certamente a realização não dependeu dele – único sujeito – mas do 

investimento que ele parece reconhecer que a prefeitura fez e também do grupo de  profissionais 

do hospital que participou na concepção da proposta . 
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O trabalho na direção do  hospital  F, que foi sua  experiência ininterrupta mais longa - 

seis anos – representou a possibilidade de  grande inovação, tendo  desenvolvido  o projeto 40 

hs
11

  e um novo modelo de gestão. Afasta-se  da direção para assumir a Superitendência  de 

Serviços de Saúde. Percebe sua saída como natural, após a consolidação do modelo  e a 

implantação de uma “gestão participativa”.  

Outra entrevistada,  Claúdia, relatando sua primeira experiência como diretora, revela 

uma situação de saída do cargo dramática. Foi diretora-substituta do hospital J, vinculado ao 

Ministério da Saúde, por apenas cinco meses e sua saída é metafórica da violência em  ato  que 

emerge nas instituições. Viveu um período de intensa crise política. O MS não a reconhecia como 

diretora-substituta legítima. Na verdade, era terceiro escalão do hospital, chefe do serviço de 

Pacientes Externos, por ocasião da  exoneração do diretor, que havia sido eleito, no entanto o vice 

adoece, acabando como diretora geral.  Sua saída, em agosto de 1990, foi marcada por uma 

situação de extrema violência.  A polícia Federal, a pedido do MS,  em uma ação de reintegração 

de posse, adentrou o hospital. Esta situação parece inusitada: 

 

Aí foi uma maluquice, porque a polícia invadiu o hospital...  saí com 

metralhadora apontada para a minha cabeça... Depois disso, eles 

rasgaram um monte de prontuários e disseram que eu que teria 

rasgado.[...] Chegou a esse ponto... Éramos um grupo de onze médicos. 

Inclusive, os chefes todos  de serviço. Teve um grupo maior, de quarenta 

e poucas pessoas punidas... Aí o processo[jurídico] rolou durante longos 

anos, porque eles [polícia federal e o escritório regional do MS] iam 

perdendo em todas as instâncias. Entrou Polícia Federal, tropa de 

choque da PM... [...][a alegação] Usurpação de poder. A minha 

exoneração saiu publicada – retroativa, mas saiu publicada – em 

setembro. Portanto, se não está publicado, não tinha valor: eu era a 

diretora em exercício.[...] Nós fomos impedidos de entrar no hospital. 

Nós tínhamos que, todo dia, comparecer ao escritório regional, passar o 

período que a gente teria que trabalhar, sentados no escritório regional 

[do MS]e assinar ponto lá. Só que a gente acabou ganhando, inclusive no 

Supremo Tribunal. Eles  foram [o processo jurídico] até o Supremo, nós 

                                                           
11

 Essa experiência será analisada no próximo capítulo, no âmbito dos modelos de gestão. O chamado projeto 40 

horas foi elaborado no âmbito do hospital F da SMS caracterizando-se como uma proposta de implantação de um 

novo modelo gerencial, buscando promover um maior envolvimento dos profissionais com o hospital e com a 

otimização dos serviços públicos. Segundo o diretor, a idéia era dispor das mesmas condições do outro hospital em 

que foi implantada o sistema de cooperativa para mostrar que os resultados em um hospital com funcionários 

públicos seria igual ou melhor. Para o entrevistado, este modelo representou a tentativa de resgate do serviço 

público. Os médicos passaram a dedicar-se 40 hs ao hospital recebendo complementação salarial que igualava seus 

salários aos dos médicos cooperativados no outro hospital.    
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ganhamos em todas as instâncias. Não procedia nenhuma das alegações. 

Imagina se alguém ia rasgar prontuários, destruir telefone!(Cláudia) 

 

Outro entrevistado –Vicente -  embora não tenha tido outra experiência como diretor, 

além do hospital N da SMS, viveu em seus oito anos de direção situações de eminência de 

exoneração, representativas da situação de instabilidade que envolve o cargo de direção de 

um hospital público. Do mesmo modo que Fernando “passou” por vários ministros da saúde 

mantendo-se no cargo, Vicente mantém-se diretor sob diferentes gestões da SMS. É balançado, 

mas não cai: 

 

Passei [referindo-se ao Secretário] pelo Gazola, pelo Arouca e pelo 

Ronaldo Cézar Coelho. Prefeito, passei por três: César Maia, Conde e 

César Maia de novo. Enquanto o Gazola foi secretário, a relação foi 

boa.[...]  Já vivi [referindo-se às ameaças]  duas saídas. Na época do 

Arouca tinha um diretor aqui a cada dia. Foram quase duas semanas, 

desde que o Arouca assumiu, em que todo dia tinha um diretor indicado 

para o meu lugar.[...] Rádio - corredor. [...]Quando chegou no quinto 

diretor, que correspondia ao quinto ou sexto dia, encheu a minha 

paciência e fiz uma carta de exoneração que entreguei lá na Secretaria 

ao Superintendente. Ele me disse que eu havia dado o primeiro lance, 

como em um jogo de xadrez, e que eu deveria aguardar o lance deles. O 

lance foi esse convite do Arouca para conversar na casa dele para 

discutir as coisas aqui do hospital e a imagem que ele tinha do hospital. 

Disse-me que nunca havia se preocupado com o hospital N, que era um 

hospital mais tranqüilo, tinha outros problemas. Ele havia tomado a 

decisão quanto aos outros hospitais e deixado dois ou três para o final, 

para ele resolver..... Nesse meio haviam vários grupos interessados em 

assumir o hospital N e tinham lançado candidatos.(Vicente) 

 

Após conversa com o então Secretário, o entrevistado é mantido na direção. Na atual 

gestão da SMS, ele vive novamente o risco de exoneração, no entanto, sai fortalecido do episódio 

sustentado pelo prefeito e com apoio explícito das chefias : 

  

Não com o Ronaldo, ele estava viajando. Quem fez isso foram seus 

assessores, eles me chamaram para fazer a “dança das cadeiras”, em 

2001. Aí, começou essa situação novamente.[...] Foi. Em janeiro de 2001, 

me chamaram e disseram que queriam fazer um upgrade aqui, que iam 

trazer uma doutora para ser a diretora[...] Mandaram a doutora para 

cá.... ela chegou a ser indicada. Ia ser nomeada quinze dias depois. Ela 

veio aqui, visitou o hospital.[...]Isso se reverte de duas maneiras. A 
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primeira administrativamente, o César Maia interveio no processo 

baixando um decreto dizendo que cargos de DAS-7 e DAS-8 eram de sua 

competência..... Ele fez dois decretos, o primeiro dizia que o DS-8, que é 

o nosso caso aqui, passava para sua competência nomear e exonerar.... 

Por outro lado, houve um movimento aqui no hospital de chefias. 

Fizeram um abaixo-assinado e levaram na secretaria dizendo que não 

estavam de acordo com a exoneração.[...]Chefias... Médicas e não 

médicas, de todas as chefias. Noventa por cento das chefias. 

Entregaram o abaixo-assinado lá na Superintendência... Com isso eles 

perderam a capacidade de fazer a “dança das cadeiras.(Vicente) 

 

Merece destaque a pressão política de “baixo”, das “bases”,  funcionários e corpo médico 

se mobilizando. Talvez expresse uma cultura política, no setor público de saúde,  mais 

democrática. Por outro lado, a mudança dos níveis gerenciais da SMS, através da “dança das 

cadeiras”, presente no relato de dois entrevistados, não parece responder a necessidades do nível 

técnico,   podendo ser considerada como uma imagem simbólica da interferência política na 

gestão do sistema de saúde. 

As exonerações  parecem rondar a vida dos diretores, que vivem o fantasma permanente 

de perder o lugar. O espaço da política é imenso. Seu tempo é outro. Assim, passam por cima do 

espaço e do tempo técnico. A seguir, veremos depoimentos de outros dois entrevistados neste 

sentido. 

Antônia -  passa apenas sete meses na direção do hospital C do MS,  enfrentando uma 

situação importante de crise. Chama atenção a forma violenta como se deu sua saída, sendo 

informada pela televisão. Sente-se injustiçada  e demonstra grande sofrimento com este processo: 

  

 eu até acho que eu peguei o hospital péssimo, eu posso ter deixado ele 

ruim para regular; mas em sete meses você não deixa nada do péssimo 

para o bom; não tem como. Então não tem como me culpar porque eu 

não fiz nada; pelo contrário, eu consegui manter o hospital produzindo 

nesses sete meses...A gente conseguiu abastecer, não plenamente, mas 

não faltou material essencial. Os serviços passaram a funcionar e eu 

tinha reunião com as chefias, pactuava com eles... Agora, é claro que lá 

tem uns feudos...[...] [A saída] – Para mim foi traumática, foi muito 

traumática. Porque [uma]forma de me tirar que eu não merecia. Foi 

uma coisa assim... Dizendo que eu deixava as filas e que não tinha 

acabado com as filas... E as filas até hoje elas existem, apesar dos 

projetos de consultoria de porta de entrada, apesar de tudo, as filas 

continuam. Então, na verdade, foi um desculpa para me tirar.[...] Só que 

eu fui tirada, no Jornal Nacional: ‘Troca dos diretores’, com um mito 
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de que o diretor é incompetente, saí com essa idéia da incompetência... 

E que efetivamente não ocorreu, ela foi só política. ( Antônia) 

 

A entrevistada mostra-se ressentida pelo processo em que se deu sua saída, consciente de 

ter sido bode expiatório em um processo extremamente complexo. A responsabilização do diretor 

leva,  no plano do imaginário social, a lhe  reservar um lugar de grande ator do processo. No 

entanto, por vezes os próprios diretores se arvoram em ocupar esse lugar.  

 Fernando, como visto anteriormente,  também teve duas experiências anteriores como 

diretor – hospital H e  Q - ambos na ocasião, ainda ligados ao MS, antes de ser diretor do hospital 

C. Sua saída do hospital H, após três anos e quatro meses na direção, é considerada por ele, como 

apontado antes, como parte do seu desejo de se desenvolver no campo da gestão hospitalar 

pública, assumindo a direção de um hospital maior, mais complexo e com mais visibilidade 

política. A posterior saída do hospital Q, com apenas um ano e quatro meses de direção, quando 

veio a assumir o hospital C, é fruto de avaliação negativa sobre os efeitos da municipalização do 

hospital, em curso à época, especialmente a perda de autonomia, e também do desafio que 

representava assumir o hospital C.  Chama atenção o significado atribuído à saída deste hospital, 

uma despedida forçada, fazendo emergir neste afastamento, grande sofrimento para Fernando: 

 

 Eu não queria ter saído. Na verdade, eu fui convidado para ir para o 

hospital C. O hospital  Q, já estava decidido que ia municipalizar. Eu 

achava que era um erro [...]. O hospital Q podia ter um processo de 

inserção, e estava tendo, no município; mas não precisava ter transferido 

a gerência para o Município. Porque, final de governo, o hospital estava 

indo bem do ponto de vista da gerência. Estava indo em um processo 

interessante de aumentar os vínculos com o Município... Quer dizer, foi 

um erro crasso. [...] eu sabia que ia municipalizar, por isso eu saí. Eu 

não estava me propondo a permanecer nele municipalizado... Aí tem 

uma discussão da autonomia: então, na verdade, eu tinha me 

acostumado a trabalhar com autonomia, de fato. Eu não concebia, eu 

não conseguia conceber de dirigir uma instituição sem ter autonomia 

orçamentária. [..]. Da compra, de poder lutar para comprar por um 

preço menor... De poder, sabe, pressionar o fornecedor a abaixar preço. 

Dizer: ”Não, vamos lá, vamos fazer..” Ter uma margem de poder tomar 

decisões que no município é nula (Fernando) 
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O mesmo entrevistado dá destaque ao vínculo estabelecido com o hospital Q e ao seu 

sofrimento psíquico envolvido com a saída, surgindo também elementos dos processos 

intersubjetivos desencadeados,  considerados  a seguir: 

 

E eu queria comentar com você também que, quando eu soube que o 

hospital seria municipalizado, e também já soube que eu ia para o 

hospital C, eu fiquei muito mexido. Então, houve um período em que eu 

falava em público, eu chorava.[...]  eu realmente me emocionava muito. 

Tanto que, na última [reunião geral] que teve,  estava o auditório 

cheio... eqüivalia a uma certa despedida, não só eu chorei, como muita 

gente... E ninguém conseguia falar nada, foi incrível. Só uma... Nós 

tínhamos uma funcionária lá que era uma... meio deficiente física, muito 

mal ajambrada, meio corcunda, meio assim... E ela foi lá para frente e 

falou ...Eu fiquei muito emocionado com o que ela falou “O senhor vai 

fazer muita falta, porque uma pessoa com a sua qualidade, a sua 

integridade...” Foi legal. [..] Eu fiquei em um certo luto de ter saído do 

hospital Q, que eu não tive com hospital H. Sabe, assim... No hospital H 

eu efetivamente concluí um ciclo [no sentido de abrir caminhos e 

conseguir mudanças], no hospital Q, não. Não concluí... A gente estava 

indo super bem, fazendo coisas... Era um hospital muito fácil de ser 

arrumado, porque a gente tinha tirado a quadrilha que tinha lá, estava 

ajeitando... O mais difícil, a gente tinha mexido, que era a 

Emergência... Tinha uma coisa de inserção SUS, sabe? E foi pena 

mesmo.... Ia entrar  equipamentos no ano seguinte, que a gente tinha 

comprado[...]. Eu senti como uma quebra, fiquei muito deprimido, 

chateado. Porque foi assim, eu... E ao mesmo tempo, sem tempo de 

chorar.” ( Fernando) 

 

No  relato acima se expressa um porta-voz do grupo de funcionários apontando a situação 

de  desamparo que emerge com a futura perda do diretor. A sua saída e separação  do hospital Q 

impõe um luto a ser elaborado, retratando também o  investimento psíquico, a capacidade de 

mobilização exercida e também o reconhecimento alcançado pelo entrevistado. Assim, se 

expressa a organização como um campo passional, como denominou Enriquez (2000). A imagem 

trazida por Fernando sobre sua saída do hospital Q pode também ser compreendida através da 

perspectiva de Käes(1997). A perda do vínculo com a figura idealizada do diretor pode ter 

representado uma falha ou uma quebra na formação intermediária exercida por ele, que 

funcionaria  como “suporte, apoio e sustentação”, enfim, como função de articulação, de ligação.  
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No exercício  atual de direção no hospital C, Fernando viveu grande pressão por sua 

exoneração, tendo sido, a seu ver,  praticamente reempossado, contando, inclusive, com grande 

apoio do corpo de funcionários, mostrando-se na entrevista, otimista:  

 

 

... Houve uma campanha importante nesse governo para que eu saísse. 

Na verdade, eu fui quase que reempossado, quase que iniciei um novo 

mandato.[...] ... O Sindicato dos Médicos ... teve lá uma certa coisa de 

deputados... Mas que, ao mesmo tempo, foi interessante também, e é legal 

de comentar isso.... formou-se um grupo, ...também muito inspirado por 

nós, mas um grupo de luta em defesa mesmo do HGB, em defesa das 

conquistas em andamento.[..] E nós tivemos um abaixo-assinado com 

mil assinaturas. Mil, mil, mil... Funcionários da raia miúda, 

funcionário terceirizado, até teve assinando. Mas você teve um grande 

número de médicos, um grande número de enfermeiros. Foi legal, foi 

bacana. Quer dizer, naquele núcleo que sempre trabalhou no hospital, 

muita adesão. Grande maioria de chefes, grande número de médicos. 

Foi muito bom... (Fernando) 

 

 

A ameaça de exoneração acompanhou a gestão de Fernando no hospital C. Em 2004, o 

sindicato dos médicos fez  uma denúncia ao Ministério Público que levou à criação de uma 

comissão de sindicância, transformando-a em Processo administrativo disciplinar (PAD).  

Conformou-se neste processo, por outro lado, um movimento pró-hospital C que em cartas e 

manifestações 
12

  procurou defender a permanência do diretor, identificando e listando os avanços 

em sua gestão, expressando indignação contra denúncias desmedidas e considerando muito 

frágeis os dois pontos que constam  do PAD, relativos ao convênio firmado com a Universidade 

Estácio de Sá e à contratação de pessoal através da Fundação de apoio do hospital. O movimento 

pró-hospital foi um importante ganho do ponto de vista da capacidade de mobilização interna. 

Esse aspecto será analisado adiante. No entanto, no dia 2 de dezembro de 2004 o entrevistado foi 

exonerado do cargo de diretor do hospital C.  

 

 

  

                                                           
12

 Carta aberta em 23 e 29/11/2004 e manifestações públicas em frente ao hospital e em outros locais, por ocasião da 

presença do ministro da saúde. Convocou-se também, pela internet, um movimento de mensagens ao presidente da 

república, manifestando apoio ao diretor e sua equipe. 
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Considerando o conjunto de depoimentos, compreende-se que as entradas e saídas do 

cargo de diretor de hospital público evidenciam as influências e relações de poder que atravessam 

a gestão pública. Expressam o poder externo a que estão submetidos e que manifestam-se em 

nomeações e exonerações, nas pressões dos fornecedores no dia-a-dia do hospital, na ação do 

Ministério Público. A gestão pública de hospitais mostra-se atravessada por interferências 

políticas, interesses econômicos, pelas relações pessoais, pela proximidade a ministros e 

Secretários, pelo reconhecimento interno, expressando, enfim, o sistema de influências presentes.  

O gestor encontra-se submetido a todo tipo de ação interna: coalisões, a favor ou contra, 

as resistências, a “rádio-corredor”, o roubo de corpos, os abaixo-assinados, expressando portanto, 

o funcionamento da organização como manifestação das forças de ligação, mas sobretudo, como 

território da violência e da destrutividade. 

Através dos depoimentos,  percebe-se então que encontram-se atravessados na gestão 

hospitalar pública fatores internos, relativos ao  hospital- processos políticos e grupais, e também 

fatores externos -  ação de grupos políticos, interesses institucionais em um jogo que se 

entrecruzam. Novamente cabe ressaltar que o espaço da política é imenso e se impõe com relação 

ao espaço da técnica e da prática profissionalizada. 

De todo modo, torna-se fundamental realçar a complexidade da gestão de um hospital 

público, evidenciada nos depoimentos, retratando mais que histórias pessoais, as possibilidades 

de enfrentamento de uma situação crítica. Os entrevistados expressam assim, possibilidades 

político- institucionais de exercício da gestão hospitalar.   

 

4.5 Identidade Profissional 

 

4.5.1 - O lugar da formação em gestão hospitalar 

 

A prática no campo gestão hospitalar é bastante distinta da prática médica, assistencial. Os 

cursos de medicina não incluem disciplina no campo da gestão dos serviços de saúde. A 

formação no campo da gestão hospitalar se desenvolve basicamente em cursos de pós-graduação  
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lato-sensu - especialização e MBA.  A profissionalização da gestão através da realização desses 

cursos, embora para os entrevistados (em seis do total de oito), não ter sido prévia ao exercício do 

primeiro cargo de direção,  faz parte da vida profissional desses diretores (apenas um diretor que 

não realizou curso na área) e certamente contribuiu na construção da identidade de gestor .  

Em estudo anterior (AZEVEDO, 1993), realizado com 31 diretores de hospitais públicos 

do município do Rio de Janeiro no ano de 1993, pude constatar que  32%, ou seja, um terço dos 

diretores, tinha realizado curso de especialização em gestão hospitalar. Comparando com os 

resultados do estudo atual nos faz supor uma crescente exposição ao aprendizado formal, possível 

fonte de um processo de socialização técnica. A investigação  realizada por Costa, Ribeiro e Silva 

(2000
 
a )  nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro com 38 diretores de hospitais 

da esferas federal, estadual e municipal no ano de 1999,  apontam também no mesmo sentido, já 

que 69% dos participantes realizaram cursos de especialização em administração em saúde ou 

gestão hospitalar.   

 A formação na área de gestão hospitalar foi procurada pelos diretores no decorrer do 

exercício das primeiras funções gerenciais. Dois entrevistados - Renato e Estela -  realizaram sua 

formação na área de gestão hospitalar somente após a primeira experiência de direção,  quando 

ocupavam a direção médica, pouco antes de iniciar a segunda experiência de direção de um 

hospital público.  Vicente, que exerce a direção no mesmo hospital há oito anos, realizou a 

formação  quando exercia a direção da divisão médica, prévio à direção geral.  

Antônia e Márcio realizaram dois cursos de especialização na área de gestão hospitalar. O 

primeiro ainda de ‘administração hospitalar’
13

, no início da sua primeira experiência como 

diretora, no caso de Antônia, e enquanto diretor médico, também no início da primeira 

experiência, no caso de Márcio. A busca da formação foi apontada pelo entrevistado como fruto 

da vivência de despreparo e da insegurança para o exercício da função gerencial, experimentada 

logo de início, associado também a uma situação de falência em sua clínica privada. É 

interessante as vivências de “não saber” que se evidenciam na passagem do trabalho assistencial 

para o  gerencial: 

 

 Então, terminou a posse  eu e o  Alberto na sala, fechados,  nós não 

éramos do corpo clínico,  muito menos do hospital, mas éramos 

                                                           
13

 designação da formação   no campo da gestão  hospitais dominante até a década de 80. 
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conhecidos lá ,   terminou, todo mundo foi embora, eu e ele sentamos na 

sala e aí ele vira para mim fala assim : 

“E agora,  que m. que a gente se meteu hein?”  

 Aí eu disse : “ você tem razão, como é que a gente vai fazer?.” Aí eu 

falei assim. .. eu não faço nem idéia, mas vou te dar talvez uma solução. 

A primeira coisa é o seguinte: vamos perguntar para todo mundo chefe 

de serviço, o que eles estão esperando da gente. Se eles disserem o que 

eles estão esperando, a gente tenta ver se  consegue fazer ...  Então, foi 

mais ou menos assim, ele passou uma circular para todas as chefias de 

serviço... “a divisão médica solicita que o senhor encaminhe com a maior 

brevidade possível o planejamento seu  para este ano, o que o senhor 

imagina, o que está fazendo, o que pretende fazer...” E aí,  diretor novo,  

todo mundo novo, a gente vai fazer um belo planejamento... 

[...]Neste meio tempo também a gente começou a achar que eu estava 

entrando  no processo da falência da minha clínica, e eu estava muito 

intrigado... porque deu errado lá ?... é um problema de gerência. Então, 

como é que agora eu vou entrar na gerência do público, para fazer a 

mesma falência provavelmente.... Então eu conversei com o Alberto, que 

era muito irmão meu. Então, a gente resolve fazer curso de 

administração hospitalar. Tinha dois cursos no Rio de Janeiro. Um era 

na Puc,.. e um na Uerj, que era a segunda turma que estava 

começando.(...) eu fui fazer na Uerj . Enfim, eu fui fazer esse curso de um 

ano, lato sensu  ( Márcio) 

 

O segundo curso foi de especialização em  gestão hospitalar, na Escola Nacional de Saúde 

Pública,/Fiocruz sendo realizado no exercício da terceira experiência de Márcio e Antônia, anos 

depois do primeiro curso. 

Estela  iniciou em 2000
 
o curso de  MBA da Fundação Getúlio Vargas, durante sua 

experiência de divisão médica, já no hospital Q, terminando no início de sua segunda experiência 

de direção geral. Ela relativiza, no entanto, o papel da formação, realçando, com certa vaidade, a 

importância das características e habilidades individuais do dirigente. Mostra pouca modéstia, se 

afirmando talhada para o cargo. 

 

Nesses, digamos, quatro anos [no hospital Q] eu entendi que eu 

precisava fazer algum curso que me organizasse. Porque, na verdade, eu 

não acho que os cursos ensinam coisas novas, eles organizam... Eu 

acho que, quando você tem esse tino – não é para todo mundo, claro –, 

quando você tem esse perfil, você, quando você se organiza, fica mais 

rápida, porque você encurta alguns caminhos de aprendizado. Então, eu 

achei que eu precisava fazer um curso e fui fazer Gestão em Saúde lá na 

Fundação. Que foi muito proveitoso, até porque faz uma abordagem 

diferente, que foca muito a questão financeira propriamente dita, de 
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custos... [...]Administração geral. Quando a gente  tem formação 

médica, se esquiva durante muitos anos. ... (Estela)  

 

Na história  profissional de outro entrevistado – Fernando -  a formação em gestão 

hospitalar teve um papel particular. Como apontado antes, realizou seu curso na França, no 

âmbito de uma cooperação técnica do Ministério da Saúde. Do grupo de entrevistados é o  único 

que teve acesso à formação em gestão hospitalar antes de assumir funções/ cargos de direção  

(seja direção médica ou direção geral).  Foi uma oportunidade não apenas de fazer um curso, mas 

de ter contato com a experiência francesa, uma perspectiva regulamentada e profissionalizada de 

gestão hospitalar
14

, que se distingue e se distancia da formação médica e do mundo assistencial.  

A partir de então, há um deslocamento em seu percurso profissional. Em seu retorno ao Brasil, 

segundo seu relato, passa a aspirar a experiência de diretor hospitalar . 

 

4.5.2. Gestor ou Médico? 

 

Procuraremos explorar aqui como se vive a função administrativa no âmbito hospitalar 

público, os lugares imaginários em que esses dirigentes se vêem e são vistos, as questões e o 

conflito que surge na relação com a formação/prática médica “original”. Entre os entrevistados 

encontramos aqueles que expressam que a prática gerencial e a prática médica podem funcionar 

conjuntamente, sendo exercidas simultaneamente, e outros que em seu percurso, vivem uma 

separação entre elas. Examinaremos essas duas possibilidades expressas nos depoimentos. 

Entre os oito entrevistados, destacam-se nas narrativas de dois deles, uma passagem para 

função  gerencial que implicou afastamento da prática clínica ou cirúrgica e dedicação exclusiva 

à gestão de serviços de saúde. Para esses dois entrevistados, ser diretor implica viver para gestão, 

tornando-se assim, um projeto profissional e de vida. A passagem mais radical, como anunciada 

anteriormente, foi vivida por Fernando. No ano seguinte a sua formação em gestão hospitalar, o 

entrevistado assume o primeiro cargo de direção e daí em diante volta-se exclusivamente para a 

gestão hospitalar. Há uma ruptura com a prática de pediatra. O curso funciona como uma 
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 A gestão hospitalar pública na França é uma carreira de Estado com regras claras de acesso e progressão. 

 O acesso a função de direção hospitalar  se dá através de concurso público e imediato ingresso em curso de 

formação em gestão hospitalar. Existem perfis distintos de curso, com duração variável. Após o curso o dirigente 

encontra-se habilitado a assumir a direção geral em hospitais menores e de menor complexidade ou funções de 

segundo escalão gerencial. Após um período neste tipo de experiência  criam-se condições para acesso a hospitais de 

maior complexidade.  
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transição em sua história profissional. Procurando explicar essa passagem, surge também em seu 

relato, o reconhecimento do sofrimento psíquico que representava, naquele momento da vida 

profissional, sua prática médica. A gestão funciona como uma saída para o sofrimento de ser 

médico:  

 

E eu tinha essa intuição de que aquilo [o curso na França] era uma 

coisa que podia mudar a minha vida. Ao mesmo tempo, eu acho que eu 

já vivia, uma certa fadiga...  do exercício médico, porque eu, embora 

fosse chefe [de equipe] no hospital F  ...[e]no hospital H, [do serviço de 

Pediatria], eu participava dos rodízios, eu dava plantão... Então eu dava 

dois plantões por semana, além de todo o envolvimento com a coisa da 

gestão  ...eu vivia isso de maneira tão tensa. O sofrimento das famílias e 

das crianças, eu também tinha um sofrimento. A criança grave sempre 

me assustou muito. Acho que teve esse lado... É importante dizer que 

esse lado era um lado significativo. Eu estava exaurido da pratica 

médica. Eu nem tinha tanto tempo de formado – eu tinha oito anos de 

formado–, mas eu já estava cansado daquele tipo de prática [...] o 

exercício nu e cru da medicina era muito árduo,, muito árido. 

[...] estudei para caramba, aprendi um monte de coisas e o que é que eu 

vou fazer? Vou voltar para o Brasil e vou continuar a ser o pediatra, 

chefe de serviço?[...]  [Na França]E eu passei a ter contato com uma 

idéia de gestão profissionalizada, quer dizer... Aquela idéia de dizer: 

“Opa, existe uma formação possível para ser diretor.” Entendi que ser 

diretor e ser médico eram coisas diferentes e com formações muito 

diferentes. 
[...]Quando eu voltei para o Brasil, voltei e disse assim: “Eu não sou 

mais pediatra. Não é mais a minha profissão. Não é mais a minha área. 

Minha área vai ser a gestão hospitalar.” 

[...]Se perguntar qual é a minha profissão hoje: “Gestor.” Nessa 

brincadeira, vamos dizer assim, nesse tempo – se for contar o tempo da 

França –, nós estamos falando de ... 12 anos. Se a gente quiser falar só 

do tempo que eu sou Diretor Médico e Diretor Geral, nós estamos 

falando de... Vai fazer dez anos. E eu estou em cargos de direção geral 

ininterruptos, já há oito para nove anos, também.” ( Fernando) 
 

Além do exercício de direção de hospitais, Fernando foi um dos organizadores de um 

livro sobre gestão hospitalar , fruto da cooperação  França/Brasil entre os Ministérios da Saúde 

dos dois países que havia determinando sua ida para o curso na França. Posteriormente, 

desenvolveu atividades de consultoria na área de gestão em saúde, em conjunto com uma 

organização francesa, em outros países da América Latina.  Vem desenvolvendo também 

atividades docentes em gestão hospitalar. Posteriormente, organiza outro livro, também no campo 
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da gestão hospitalar.  Deste modo, evidencia-se uma pratica profissional  totalmente voltada para 

o campo da gestão hospitalar .   Mostra como  seu ideal profissional “poder ser alguém da área 

hospitalar”, mas que tenha “ um pé na Academia”. Assim, a prática como médico pediatra já faz 

parte de suas lembranças, já não tendo correspondência em sua prática profissional atual.   

Márcio- o outro diretor que também se afastou da prática da medicina - procura registrar 

em cada experiência relatada a atração pela gestão de serviços de saúde, chegando até mesmo a 

declarar-se literalmente apaixonado pelo trabalho que realiza.  

Quanto a seu rumo profissional para gestão hospitalar, ele foi em parte explicado pelo 

entrevistado como um  desejo antigo, que manifestou-se como uma intuição sobre seu futuro, na 

época em  que era médico residente do hospital A . Sentiu-se atraído pela imagem  do diretor,  

que a seus olhos de aluno, à época, compreende  imponência , poder e distância : 

 

E aí eu entrei naquela sala do diretor do hospital A, uma sala muito 

importante, imponente, tinha uma porção de barreira para você chegar 

lá dentro no diretor. Eu vi aquela montoeira de quadros presos na parede 

que eram dos ex-diretores, do primeiro até aquele...  eu olhei aquilo, um 

negócio gozado, premonição existe, porque eu falei assim, eu vou entrar 

nesta parede.  Aí depois que eu pensei nisso (risos ) eu sou muito 

convencido, sou residente (Márcio) 

  

A dedicação exclusiva à gestão acaba ocorrendo, no caso de Márcio, de modo menos 

claro e intencional do que na história de Fernando. Em diversos momentos da narrativa surgem 

também expectativas de voltar a exercer a função de ortopedista, especialmente associado ao 

retorno à clínica privada. A cada momento que se afasta da função de direção hospitalar recoloca-

se  a possibilidade do consultório, particularmente  como alternativa a ser investida para maiores 

ganhos financeiros.   De todo modo, em alguns momentos uma vivência de perda encontra-se 

associada à dificuldade  de conciliar as duas práticas. Embora na realidade tenha permanecido 

basicamente na gestão, acumulando cerca de dezoito anos no exercício da função de diretor de 

hospital, permanece certa ambivalência, certa tensão entre o gestor e o ortopedista. São 

recorrentes os momentos em que refere-se a tentativas de volta  à assistência, voltar à  “treinar a 

mão”. Afirma que hoje teria dificuldades para realizar uma cirurgia de maior vulto,  

reconhecendo portanto que não é e nem será um grande ortopedista, o que faz emergir certa 

tristeza. A volta para a área privada mostra-se também como uma saída para garantir uma melhor 

condição financeira e de sobrevivência.  É ilustrativo o seu depoimento abaixo, procurando 



 

 

196 

 

convencer o Secretário da sua necessidade de sair do nível central da Secretaria,  voltar para o 

hospital como médico, o que permitiria também exercer a ortopedia no âmbito privado: 

 

....eu preciso ganhar dinheiro, quero retornar para ponta [para o nível 

local do sistema de saúde, no caso, para o hospital],  eu  vou ganhar mais 

na ponta, vou poder voltar para o consultório... não vou ser nunca mais 

um ‘Nova  Monteiro’

15

, porque eu fiz a opção de não ser lá atrás, mas 

de qualquer maneira eu certamente tenho um acervo de conhecimento 

que me permitiria sobreviver com conforto, então eu vou retornar para 

ponta....(Márcio).  

 

Considerando as suas perdas salariais como funcionário público e o baixo valor de sua 

gratificação para exercer a direção do hospital, Márcio, de forma  ressentida, recoloca a 

perspectiva de realizar alguma atividade como ortopedista. O dinheiro vai atravessando assim a 

relação de trabalho, funcionando como um núcleo de conflito. É impactante esta situação de 

pouco reconhecimento expresso no valor do salário e da gratificação para dirigir um hospital de 

emergência, evidenciando deste modo, a permanência de precárias condições para 

profissionalização da gestão pública de serviços de saúde. Ressalta-se que esta questão foi 

apontada pelo dirigente mais antigo e com mais experiência: 

 

Então, eu vou dar plantão , provavelmente vou fazer alguma atividade na 

minha área, de ortopedia e provavelmente vinculado a algum tipo de 

cirurgia, mas de menor complexidade ou numa equipe. Agora, isso para  

poder ser diretor! ( Márcio) 

 

4.5.3.  Gestor e Médico 

 

  Antônia e Estela  se percebem claramente como profissionais do campo da gestão 

hospitalar,  (no caso de Antônia, com cerca de 10 anos de experiência exercendo função de 

direção)  sendo realçada a idéia de exercerem a ‘gestão da assistência’ – voltadas para as 

condições internas de operação do cuidado à saúde-  buscando com este foco de atenção, articular 
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 Renomado e antigo ortopedista  vinculado a Hospital da SMS. 
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clínica e gestão, demonstrando um esforço psíquico de conformação de uma identidade sem 

perdas. As duas mantém, ainda que de forma reduzida, a prática clínica em consultório.  

 

Eu não deixei a clínica..[...]. A minha clínica poderia estar dez vezes 

melhor do que está hoje se eu estivesse só na clínica. Mas, por opção, 

porque eu sempre achei que esse cargo não é eterno: por ser um 

hospital público, por ser ainda no Brasil – agora é que está mudando um 

pouco [..]. mas historicamente esse cargo nunca foi como uma coisa de 

profissional. É uma indicação política, então é um cargo político, você 

está no cargo, você não pertence ao cargo. [...] eu achei que não podia 

deixar de investir na minha clínica particular, eu tenho um consultório 

como todo médico tem. E eu faço clínica, acho importante você 

fazer...[...] Porque você não perde aquela coisa de ser médico 

assistencial. Porque efetivamente eu gosto de fazer gestão na 

assistência. Porque são coisas diferentes: uma coisa é você fazer gestão e 

ficar no planejamento, na saúde coletiva, pensar numa coisa mais do 

macro. Mas na verdade eu sempre fiz gestão na assistência, que é bem 

diferente. (Antônia) 

 

A situação de instabililidade do cargo de gestão, gerando o risco, sempre presente, de 

perder o lugar, determinam, de certo modo, a manutenção do consultório. Por outro lado, a 

prática assistencial é justificada pelo conhecimento da realidade cotidiana a ser  gerenciada. 

  

É importante você também ser um ator do processo para você saber o 

quanto você precisa fazer para dar as condições àquelas pessoas que 

fazem. Por exemplo, eu faço a cirurgia – não no hospital público, na rede 

privada... Mas eu tiro da rede privada as coisas boas – claro que você 

tira – e você consegue ver as mazelas também da rede privada que são 

tão quantas, ou iguais as do setor público. [...]Eu fiz uma opção de 

tentar dividir um pouco...  eu atendo uma média de vinte pacientes por 

semana e eu já atendi cem [...]Realmente eu seleciono minha agenda. 

Porque  eu  dedico hoje 70% da minha vida profissional ao setor de 

gestão, e 30% ao setor [privado]... Isso é questionável: há uma ‘escola’ 

que diz que quem faz gestão, faz gestão; quem assiste, assiste. Mas eu 

faço gestão na assistência, então tem também que assistir para você ver 

as dificuldades.. (Antônia) 

 

Para a outra entrevistada, Estela,  a  assistência, suas condições de operação, mas também  

seus resultados são o foco de seu trabalho gerencial. Realça a necessidade de interlocução com as 

diversas especialidades médicas para buscar um melhor funcionamento e analisar seus resultados.  

Registra ainda seu envolvimento direto como médica. Já teve  momentos em que operou no 
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hospital que dirige, em situações especiais, quando houve um tipo de caso, talhado para ela, ou 

ainda por ausência de um profissional.  Expressando a perspectiva de gestão da assistência, 

aponta a particularidade da gestão em serviços de  saúde- que é fundamental na caracterização e 

diferenciação das organizações de saúde - onde existe o doente, sua patologia e gravidade, 

devendo ser a base na definição de prioridades. As atividades privadas, de consultório, foram 

também tratadas por ela: 

 

Eu sempre tive um consultório, pequeno, sem convênio – nunca trabalhei 

com convênio – eu tenho uma clínica pequenininha, faço o meu 

consultório de Ginecologia e Obstetrícia e, com essas mudanças dentro 

da estrutura mesmo de atendimento médico, a clínica se restringe cada 

vez mais. Porque poucos são os que têm dinheiro para pagar a tua 

consulta, no preço normal, as tuas cirurgias, no preço normal. Mas eu 

gosto... 

 [...]Digamos, se você me perguntar se eu já operei aqui [no hospital Q], 

operei algumas vezes. De forma bem pontual. Não dá tempo.[...]– Eu 

gosto, eu gosto do doente. Então, eu não me restrinjo à parte 

administrativa, não. Eu fico buscando, questionando... Aprendi muito. 

Eu digo assim: ‘Eu sou quase especialista em ortopedia’ Porque, quando 

você vê índices de mortalidade altos, você tem que se debruçar sobre o 

assunto. Você acaba discutindo não só administração hospitalar. Eu 

acho que é impossível você se restringir àquela coisa puramente 

administrativa. Tem um viés em que o doente está... Você não decide da 

mesma maneira em relação a uma outra empresa. Você, para decidir, 

tem que saber que valor tem aquela patologia, aquela decisão o que vai 

representar, você tem que saber o que é a parte médica. Eu acho que 

não basta ser administrador, não. Tem que ter algo mais. Tem que ter 

uma interface.” (Estela) 

 

A gestão  hospitalar, na vida profissional dessa entrevistada surge como oportunidade, 

fruto de  convites, de algum modo inesperados, sem que ela vislumbrasse essa perspectiva no 

âmbito de um projeto profissional. Foi algo impensado e imprevisto inicialmente, mas que leva a 

um grande investimento. 

 

 Olha, se você me perguntasse, em algum momento, se eu desejei ser 

direção de hospital, eu nunca desejei. Nunca tive isso como meta. Acho 

que as oportunidades foram surgindo ou porque fui identificada com 

um perfil que poderia ser interessante para isso, e quando as 

oportunidades se apresentaram, eu simplesmente aceitei e fui. ‘Você 

quer ser o quê?’ Eu não quero ser nada. Quando eu estou em um lugar, 
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eu sou o que eu sou [...]. É, realmente, aquela história de vestir a camisa. 

Hoje, eu visto a camisa do Hospital do Q,,  toda. Então, se eu tiver que 

brigar, é brigar pelo Hospital  Q.(Estela)  

 

A atividade de consultório é considerada como “residual” e de certo modo um “hobby”. 

Seu envolvimento e prazer no trabalho como um todo evidencia o papel do trabalho como 

organizador psíquico e produtor de sentido na  vida. 

 

Em termos de consultório... Consultório é um espetáculo! 

Tranqüilidade. É outra... É quase que um lazer, é quase que um hobby, 

hoje em dia. Eu tenho aquela clientela antiga, que eu conheço. Eu 

conheço a mãe, as filhas, as crianças, os avós... Então, é uma coisa 

que... A gente pratica a profissão, a área técnica, mas o emocional está 

100% envolvido. 

[...]Eu acho que eu vou trabalhar até os 99 anos. Não me vejo sem 

trabalhar[...]Eu acho que a tendência do consultório é ele se encerrar. 

É uma visão muito clara. Eu acho que, cada vez menos... As pessoas têm 

os seus seguros, têm os seus médicos credenciados. Se eu não entrei nos 

seguros antes, agora não me interessa entrar mais.[...]. Não sei atender 

em dez minutos, nem em quinze minutos.[...]. Não dou conta. Tem custo, 

não é? Enquanto ele se sustentar e der um dinheirinho, a gente vai.. 
(Estela) 

 

As entrevistadas afirmam suas identidades como dirigentes de hospital, caminho  

consolidado em suas histórias, mas também como médicas, e é desta perspectiva que tratam a 

gestão. Mostram a possibilidade de ser gestor, procurando misturar gestão e assistência. 

Mantendo também a atividade privada  exercem  simultaneamente gestão e medicina. 

 O dirigente, os chefes, os líderes exercem, segundo Kaës (1994) a função de 

intermediário, propiciando a ligação entre duas áreas afastadas e separadas, que são pautadas por 

racionalidades e lógicas distintas, no caso, os campo do cuidado à saúde e  gerencial. Esta função 

de mediação fica particularmente passível de reconhecimento nesta perspectiva de “gestão da 

assistência”. 

 

4.5.4. Médico  e Gestor 

 

Quanto à identidade profissional, dois entrevistados se dizem, acima de tudo, médicos, 

alegando ser  a gestão algo apenas circunstancial. Chama atenção em ambos, a longa história 
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profissional como médico em hospitais públicos e por outro lado, o modo inesperado como 

passam para a atividade de direção hospitalar. O primeiro é nomeado, sem o saber e o segundo 

sai diretamente  do plantão para a função de diretor de hospital.    

Oswaldo - O único entrevistado que não fez especialização em gestão hospitalar – não vê 

sentido em buscar formação para si na área de gestão, afirmando sua identidade como cirurgião e 

apontando o exercício da gestão hospitalar como algo inesperado e circunscrito a atual função. 

Sua história profissional, já apontada antes,  de fato se desenrola em torno da Cirurgia, seja na 

assistência, na docência ou na associação profissional (Colégio Brasileiro de Cirurgiões). No 

entanto,  através de sua função atual na direção do hospital K  um novo universo de trabalho vem 

se constituindo. Participou, a convite do atual Secretário, da elaboração do programa do governo 

estadual na área de saúde. Por outro lado, participa ativamente do Conselho Distrital de Saúde da 

região em que se insere o hospital K. Destaca ainda seu envolvimento direto com as questões de 

suprimento do hospital, atuando junto à fornecedores e na Secretaria de saúde. Deste modo, sua 

atuação gerencial,  política e institucional vem ‘ganhando corpo’ ao lado de sua prática 

profissional como cirurgião que se mantém  no próprio hospital e em sua clínica privada. 

Oswaldo considera a prática da cirurgia no hospital, demandada por sua reconhecida experiência, 

como fonte de legitimidade perante os profissionais. Mostra um prazer muito grande em seu 

trabalho e também certa idealização, desenvolvendo  um vínculo e identidade com a localidade  

do hospital e respeito à população usuária do hospital. O modo como foi recebido  também 

ganhou destaque. Utiliza a metáfora da família para falar dessa relação local:  

 

...eu sempre falo aquela frase do ministro – eu não sou diretor, eu 

estou... Eu sou, na realidade, cirurgião.[...] Eu mantenho a minha 

clínica, mantenho meu curso da faculdade... Esse é o acordo que eu 

tenho com a Secretaria de Saúde. Quer dizer, eu não abro mão, em 

momento nenhum, da minha especialidade médica. 

[...] E eu fui muito bem recebido aqui, então, eu tenho, assim, uma 

ligação grande. Você, a qualquer momento, você liga para o 

comandante da polícia, ele te ajuda; o delegado é amigo, você chama: 

“Vem tomar um café comigo.” O comandante do bombeiro, hoje de 

manhã veio tomar café comigo... É uma família isso aqui! Isso é uma 

coisa que me satisfaz bastante, trabalhar em uma comunidade com esse 

perfil. As pessoas são extremamente educadas, por mais simples que 

sejam. [...]. Quando [uma pessoa]se altera, realmente, tem razão, devido, 

vamos dizer assim, à situação a que eles são expostos...  
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[...] eu me interesso também pelo paciente que procura, o que vem pedir 

para operar um familiar... Eu vou operar, eu gosto de fazer a parte 

técnica...[...] quando a gente tem uma experiência grande na área 

cirúrgica, muitos casos que demandam um pouquinho mais de 

experiência, eu sou solicitado. E eu gosto de fazer. A semana passada, 

mesmo, houve um acidente grave na região e necessitava de uma 

avaliação para manter ou não as duas pernas de um paciente e eu tive 

que entrar para decidir o que ia fazer. Então, eu mantenho isso e isso 

ajuda bastante. Eu acho que o fato de você estar presente na parte 

técnica, você obtém o respeito dos colegas, dos seus pares ... Eu acho 

isso importante, na administração, você ser respeitado tecnicamente 

(Oswaldo). 

 

Sem qualquer referência à militância política em sua história, para o entrevistado o 

exercício da gestão em uma região pobre e de periferia é associado a sua parcela de retribuição 

social, contrapartida ao acesso permanente ao estudo que permitiu seu desenvolvimento 

profissional, considerado por ele um privilégio: 

 

Eu achei que a gente tinha que mudar um pouquinho, ou poderia 

contribuir para mudar um pouquinho esse perfil. Acho que, realmente, 

nós somos privilegiados de ter tido a oportunidade de ter tido um curso 

superior, de fazer tudo... Fiz mestrado, não paguei nada por isso; 

doutorado, não paguei nada... Quer dizer, acho que, de alguma forma, 

você tem que devolver, acho que esse é o compromisso da gente. 

(Oswaldo) 

 

Quanto a sua perspectiva profissional, reafirma seu anseio em desenvolver a organização 

do sistema de emergência na região do hospital K, um projeto que pode ser considerado 

ambicioso, e principalmente manter sua atividade de cirurgião : 

 

Se eu conseguir organizar essa Emergência dessa região, para mim, já 

foi suficiente. Então, a minha pretensão, na realidade, é continuar 

trabalhando como cirurgião, manter meu trabalho na faculdade e...[...] 

... Eu estou fazendo cirurgia há 30 anos. Então, eu vi muita coisa, e 

operei muito. E sou uma pessoa muito ligada à minha especialidade; 

exercitei ela em todo sentido. Então, eu acho que eu estou no grande 

momento da minha especialidade [...] Às vezes eu termino aqui o 

trabalho do hospital, marco cirurgia na clínica... Opero, às vezes, até 

onze horas, meia noite... E faço com prazer. Para mim, realmente, é 

prazeroso. Eu gosto, realmente, de exercer a minha especialidade, 

principalmente os casos, assim, mais desafiadores, não é?(Oswaldo) 
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 Manter-se médico e gestor implica um jornada de trabalho bastante longa e que envolve 

grandes deslocamentos na cidade, no entanto,  em seu depoimento, não se mostra penosa . 

Renato, é o outro diretor que ao lado de Oswaldo  é extremamente afirmativo quanto à sua 

identidade com o trabalho assistencial, identificando na função do dirigente, ao contrário de 

Oswaldo, um trabalho penoso, muito absorvente, que lhe causa angústias. Apesar de mostrar-se 

taxativo quanto ao seu “não desejo” de exercer a direção e a valorização de seu trabalho enquanto 

pediatra, mostra-se entusiasmado com os avanços alcançados. A seguir, estão alguns trechos de 

seu relato, no qual faz referência à conversa com a ex-diretora antes de assumir sua atual função 

de diretor do hospital I:  

eu nunca pensei em ser diretor. Fui por uma vez, por uma 

casualidade... E não gostaria de ser de novo. Porque acho que é uma 

dedicação grande que você tem que ter, você tem que ter preparo, você 

tem que querer ser. E eu não tenho nada disso: eu não tenho preparo, eu 

nunca quis ser, não é o meu perfil... O meu perfil é aquele e ficar no 

cantinho, fazer o meu trabalho... [...] e acabei sendo pela segunda vez, 

como? Fui para a Divisão Médica e a diretora, em abril de 2002, 

recebeu um convite para ser superintendente de Saúde. [riso] Aí,  ela 

falou: “Você vai..” Eu falei: “Não, por favor, não. Eu não gostaria de 

ser diretor, já falei isso para você. (Renato) 

 

Houve, na história do entrevistado um câmbio brusco e, anteriormente impensável, em 

sua   trajetória profissional, levando-o da função de plantonista à de diretor de hospital, gerando 

portanto, uma vivência de descontinuidade,  tendo como conseqüência um mal-estar até hoje não 

apaziguado. A  função de direção, mostra uma face asfixiante, sufocante.  O trabalho gerencial é 

tratado então pelo entrevistado como missão, ligado à religiosidade e à  transcendência. Ele  nega 

ter qualquer desejo de ocupar esta  função de diretor. 

  

[...]Então eu vim de Coordenação, Divisão e passei à Direção em abril 

de 2002. De agosto de 99 até 2002 foi mais ou menos esse percurso. 

Fazendo planejamento estratégico e gestão. Mas sem a menor vontade 

novamente de ser diretor. Porque minha primeira vez... Fui mais como 

desafio e achei... Acho que eu tenho uma formação religiosa que eu 

acho que nada é ao acaso. Então foi nesse sentido que...até hoje eu 

estou: se Ele me colocou, Ele vai saber a hora que Ele vai tirar.  

 

O entrevistado refere-se ao papel de apoio da formação em gestão hospitalar: 
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[...]O curso[de especialização em gestão hospitalar] abre a cabeça da 

gente, dá ferramenta gerencial para a gente poder se sentir mais 

tranqüilo, mais seguro daquilo que a gente pode fazer. (Renato) 

 

 A importância da formação em gestão destacada por Renato contrasta com a perspectiva 

de outra entrevistada, Estela, que como vimos antes, procura valorizar o seu próprio talento, 

colocando a formação em segundo plano.  

O trabalho gerencial é fonte de angústias, despertando no entrevistado  a imagem de 

aprisionamento. Surge também a metáfora do hospital “devorador” que absorve todas as energias,  

ocupando até mesmo o lugar da família. Renato expressa ao longo da narrativa continuamente 

seu desejo de deixar o cargo: 

 

 Se tivesse alguém para ser, eu entregaria... Por todo esse motivo. ... A 

gente tem família, a gente tem a vida lá fora... E aqui acaba sendo a sua 

primeira família, não tem jeito! E a gente que é extremamente 

responsável, a coisa absorve de uma forma tamanha, que você come 

hospital, dorme hospital, vive hospital, é o tempo todo isso. [...]Eu 

gostaria de voltar a ser gente de novo. Entende? A respirar. [...] E para 

mim o que pesa muito é essa responsabilidade que a gente tem e que é 

24 horas. Isso angustia muito. Além de você ter família, além de você ter 

a tua vida de consultório... E você, com certeza, acaba abdicando[...] 

Faço Pediatria. Eu não consigo deixar a assistência, não consigo deixar 

de atender, a minha formação é essa. Eu   gosto. Eu não consigo me 

desligar. E eu me sinto muito mais útil. Essa é a palavra. (Renato) 

 

O entrevistado tratando do seu desconforto com relação à prática gerencial, contrasta a 

baixa governabilidade do diretor com as ilusões sobre o poder de gestão: 

 

[...]Porque a gente, enquanto direção... As pessoas têm uma idéia muito 

diferente. A gente não tem a governabilidade  que se pensa  [...] A gente 

não consegue resolver o que a gente acha que poderia resolver.  É uma 

estrutura. No atendimento, a minha angústia é muito menor. [...], eu 

resolvo: depende de mim. Exclusivamente do meu atendimento. [...]Eu 

acho que eu não sou a pessoa mais indicada, porque tem toda uma 

conotação política que tem que ter: tem que ter um jogo de 

cintura.[...]Eu vim, eu acabei sendo, mas ... acho que tem uns pré-

requisitos que se fazem necessários, e que eu estou aprendendo. Vou te 

dizer: hoje eu tenho muito mais articulação do que há um ano atrás, do 

que em 98, porque a gente vai aprendendo. Não é verdade? [...]A 
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primeira coisa é você querer ser, e eu nunca pensei em ser. Também não 

fujo à responsabilidade.[...]. Eu vou, dentro das minhas possibilidades, 

do meu compromisso enquanto servidor... E tem alguns componentes aí – 

que é família, que é consultório, é vida nossa profissional lá fora – em 

que eu me realizo mais. Não o consultório, mas a vida da assistência. 

Acho que eu tenho um perfil maior de ser assistência, entende, que ser 

um gestor.” (Renato) 

 

A assistência, na visão de Renato, é o espaço onde torna-se possível maior controle e  

condições para alcançar resultados, em oposição ao contexto gerencial, atravessado por 

dificuldades estruturais. É evidente o caráter  ilusório do lugar da assistência apontado pelo 

entrevistado, particularmente perante o contexto de  precariedade presente em grande parte dos 

hospitais, como também a influência de inúmeros outros condicionantes externos no processos/ 

resultados da prática  médica. Vale comentar que Renato mantém sua prática em consultório 

privado, onde relata grande prazer com o trabalho. 

Embora o  entrevistado denegue qualquer desejo pela gestão, afirmando continuamente  

sua identidade com a assistência,  explicita  seu interesse, ao sair da direção, de ocupar-se da  

coordernação de SADT. Assim, demonstra que embora sinta-se acima de tudo médico, e afirme 

seu lugar na assistência,  começam a emergir desejos e projetos em que se vê, no futuro,  

ocupando um  lugar na área de gestão.   

Renato e Oswaldo, embora  mantenham uma identidade maior com a prática assistencial, 

e, portanto, sintam-se acima de tudo, como médicos, surgem vivências quanto à prática gerencial, 

ambos diretores de hospitais da SES, bastante diferentes particularmente pelos sentimentos que 

provocam. Enquanto o primeiro trata da angústia de ser diretor o segundo do prazer em exercer 

esta função. 

Entre  os entrevistados,  quatro deles – isto é, a  metade – (Antônia, Estela, Oswaldo e 

Renato)desenvolve prática clínica em consultório e até mesmo atividade cirúrgica, conciliando 

assim, a prática assistencial no setor privado  com a função de gestão no âmbito público. No 

âmbito do hospital que dirigem, uma parte deles também exerce a assistência. Em um caso – 

Oswaldo - o diretor sistematicamente opera. Outros dois diretores, ocasionalmente também 

envolvem-se na prestação de serviços  médicos  em “seus” hospitais.  

As frustrações que vem sendo vividas na atual experiência no hospital E, no âmbito da 

crise da gestão da SMS, que será tratada no próximo capítulo, determinam que uma das  

entrevistadas, Claúdia, não consiga olhar para frente, pensar em seu  futuro profissional. Refere-
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se a ter “largado” o consultório, e assim, a pediatria e a prática clínica há quase vinte anos atrás, 

para se dedicar à Saúde Pública. Hoje, meio atordoada e decepcionada por todas as dificuldades 

gerenciais que tem passado, aponta como saída individual  voltar a estudar,  ou  até mesmo, a 

vontade de largar tudo e cuidar da vida familiar. 

Vicente embora também tenha se mostrado bastante afetado pela gestão da crise no 

hospital N,  reflexos da crise da SMS e tenha até mesmo cogitado em deixar a direção e dar uma 

guinada profissional - voltar-se para a iniciativa privada – laboratório de Patologia clínica, 

demonstra, no  entanto, após alguns dias de férias  e a perspectiva do QUALISUS,  seu  

investimento no setor público no bojo de um projeto militante:  

 

 Continuo acreditando no setor público[...]Prefiro trabalhar para 100 

milhões de pessoas a trabalhar com um grupo de 40 milhões de 

privilegiados que podem ter planos de saúde. Isso é o que é atraente[..]. 

Tirei uns dias. ...Acho que eu voltei porque continuo acreditando 

(Vicente) 

 

Associados também à identidade profissional, evidenciam-se nas narrativas das histórias 

profissionais do conjunto dos diretores diferentes caminhos do prazer/sofrimento psíquico e suas 

defesas no mundo de trabalho. Fernando sofria muito com a prática de pediatra, particularmente 

na proximidade com o sofrimento das crianças. Assim, passar para a gestão significou deixar de 

lado, esquivar-se completamente da pediatria e do sofrimento que essa prática provocava. A 

gestão vem sendo investida maciçamente, representando em seu imaginário, um lugar de 

idealização. Para Márcio, a consolidação do caminho na gestão trouxe dificuldades para conciliar 

o exercício da ortopedia, gerando frustração e vivências de perda da capacidade de exercer a 

cirurgia, sinalizando algum nível de sofrimento presente. Por outro lado, a gestão  é percebida 

como um caminho que permite muito prazer. Em um pólo oposto, Renato,  vive a gestão como 

um fardo muito pesado, que o absorve demasiadamente. A baixa governabilidade deixa-o na 

vivência de fragilidade. A assistência, representa para ele uma outra face: o lugar de maior 

governabilidade e portanto suposta tranqüilização e prazer. Assim, lugares distintos, gestão e 

assistência, provocam nos diretores distintas vivências, relacionadas ao prazer e ao sofrimento no 

trabalho.  Assim, para Fernando, em na sua história profissional, o sofrimento está na assistência, 

para Renato ele surge na direção do hospital. Claúdia e Vicente sofrem intensamente, mas como 

efeito da intensa crise da SMS, levando-os ao sentimento de impotência, não havendo qualquer 
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escuta aos problemas enfrentados no hospital,  levando particularmente no caso de Claúdia a 

criticar todos que ocupam os demais lugares gerenciais: outros diretores, coordenadores e 

dirigentes da Secretaria. Sofrimento psíquico também se apresentam nas saídas do cargo de 

direção, particularmente aquelas geradas por exonerações abruptas que implicaram um difícil 

processo de luto. A problemática do prazer e sofrimento no trabalho será vista também mais 

adiante, no capítulo seguinte no ítem sobre intersubjetividade. 

É importante destacar nesta análise, também a problemática do desejo e do poder, que 

pela via imaginária,  emerge nos depoimentos. 

 Fernando a partir da formação em gestão feita na França, e todo o contexto de 

profissionalização que conheceu,  expressa um  imaginário de poder técnico e da suposta 

governabilidade daí advinda que, o desenrolar das experiências, vai aos poucos  minimizar,  fruto 

da expressão do poder da política e  da violência nos processos organizacionais. Há um projeto 

pessoal de poder, mas também um projeto político militante. O desejo de visibilidade de seu 

trabalho, de  reconhecimento e  poder tem um claro lugar em sua história, sendo a base de projeto  

em que almeja ser um profissional da gestão hospitalar bem diferenciado, inserido até mesmo na 

área acadêmica.  

Márcio, mostra orgulho pelas mudanças introduzidas nos hospitais em que exerceu a 

gestão. Essas experiências ganharam repercussão e reconhecimento
16

.   O imaginário de poder vai 

irrigando assim suas experiências como gestor. Por um lado, a proximidade com autoridades da 

SMS, com as quais negocia projetos e condições gerenciais expressam o lugar  privilegiado de 

reconhecimento que ocupa . A afirmação do prazer, da paixão pelo trabalho que realiza, expressa  

seu investimento psíquico na gestão hospitalar.  

Tanto Márcio quanto Fernando, identificados claramente com a função gerencial, 

alimentados pelo reconhecimento de suas capacidades de mobilização, de desenvolvimento de 

processos organizacionais no rumo das mudanças pretendidas pelo “Movimento Sanitário”, e 

ainda, do envolvendo com outras realizações – tanto no campo da gestão hospitalar – livros, 

atividades de consultoria, entre outras,  como também o acesso a outros cargos na gestão da 

saúde,  expressam o reconhecimento social e assim investimento narcísico de que são objeto . 

Reconhecem em suas trajetórias uma experiência consolidada que permite, ao pensar no futuro, 

                                                           
16

 Machado (1999) trata em sua tese da experiência inovadora desenvolvida no hospital  F, o projeto quarenta horas. 
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no caso de Márcio,  até mesmo vislumbrar a possibilidade de ocupar, na área de saúde o cargo 

máximo no âmbito da prefeitura, o de Secretário de Saúde. 

Surge no depoimento de Márcio, e também de Fernando, o sonho e a idealização da 

gestão pública, da possibilidade da criatividade, da inovação, no entanto, dados da realidade  se 

impõe como  fonte de decepção e frustração, significando simultaneamente não reconhecimento. 

Fernando vive o  impacto e a tristeza por sua exoneração da direção do hospital C, pela 

interrupção da experiência em curso, mas particularmente pelas circunstâncias que a 

atravessaram, como a instauração de um processo administrativo no Ministério Público. Márcio 

identifica um aspecto negativo, bem  objetivo, a baixa contrapartida financeira ao imenso esforço 

e dedicação à gestão: 

 

para ser diretor você ganha mil e quinhentos, mil e seiscentos reais, quer 

dizer uma loucura completa [...] No final das contas se eu pudesse pensar 

se eu faria tudo de novo...hoje eu tenho um pouquinho de dúvidas, eu 

faço com muito prazer, mas se as condições fossem tão adversas... 

(Marcio). 

 

Márcio expressa, como porta-voz do grupo de diretores, um importante problema e 

obstáculo à gestão hospitalar pública, que merece ser tratada pelas instituições de saúde. Como 

profissionalizar a gestão sem considerar a remuneração digna para os dirigentes? 

De todo modo, é importante novamente realçar que a gestão pública na saúde figura, para 

metade dos entrevistados (Fernando, Márcio, Vicente, Cláudia) de forma bastante clara em seus 

depoimentos, como espaço de militância política com vistas à construção e qualificação do 

sistema público de saúde. Essa perspectiva, considerando o contexto mais geral das sociedades 

contemporâneas e particularmente a brasileira, onde reina o individualismo, o esvaziamento da 

esfera pública, e o domínio de um imaginário da impotência com respeito aos serviços públicos/ 

estatais mostra-se como uma forma de resistência.  

Estela e Antônia desenvolvem um imaginário relativo à gestão da assistência - à suposta 

potência de juntar medicina com  gestão. Ao procurar expressar a eficácia de suas  intervenções, 

procuram evidenciar, em certo sentido, que  ser médico é potencializar o poder interno do diretor. 

Oswaldo e Renato, por outro lado, separaram a gestão da medicina como práticas distintas e 

embora estejam na gestão, não se vêem, à médio prazo, ocupando funções de direção. 
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5- ANALISANDO O TRABALHO GERENCIAL   

 

“...Você fica como um marisco: entre a maré e a pedra.” (Oswaldo) 

 

O trabalho gerencial que se desenvolve na experiência atual dos entrevistados será agora 

objeto de análise. 

Dos oito dirigentes considerados neste estudo,  três (Oswaldo, Renato e Vicente) têm uma 

história profissional anterior no hospital que dirigem, tendo ocupado inclusive outros cargos 

gerenciais. Dos dirigentes que vieram de fora, uma diretora (Estela)  teve uma passagem prévia 

na direção da divisão médica, onde permaneceu dois anos. Os demais  (Márcio, Fernando, 

Antônia e Claúdia), foram designados para direção por níveis hierárquicos superiores, sendo 

desconhecidos dos funcionários.  

O momento inicial da gestão é marcado por uma certa tensão do diretor associada ao 

processo de legitimação, a manifestações de descrédito com relação a possibilidades de mudança, 

agravada no caso de três dirigentes, que viveram situações de crise deflagrada no hospitais, 

envolvendo fortes reações e resistências logo no início da gestão. 

 Inicialmente serão enfocados os desafios e crises enfrentados no exercício da direção, 

sendo realçado o contexto  político institucional e gerencial em que se inserem os hospitais em 

que os entrevistados exercem a direção. Assim, características da gestão municipal estadual e 

federal serão inicialmente destacadas.  

Diante do universo de problemas enfrentados, procuro a seguir mostrar como se movem 

os diretores. Assim, no ítem seguinte, busco identificar as estratégias de trabalho dos diretores,  

ou seja, os focos de atenção da ação gerencial, analisados a  partir da importância atribuída à 

problemática interna ao hospital e sua gestão e, por outro lado, ao contexto interinstitucional e às 

articulações externas. Se expressam então uma compreensão mais delimitada da gestão hospitalar 

e da prática do gestor ou uma visão do hospital como uma organização inserida no cenário social, 

adquirindo maior destaque o trabalho  de contato com atores externos .  

 Em seguida  é tratada a organização do sistema de direção  que corresponde as bases 

organizativas e políticas do processo gerencial. Envolve, portanto, a estrutura de gestão, as bases 

do processo decisório – presença /ausência de dispositivos mais colegiados de gestão - e 

instrumentos de gestão empregados.  
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É também um importante eixo de análise neste capítulo a dimensão interativa /  

intersubjetiva  sobre o trabalho gerencial,  considerando-se os conflitos internos, o imaginário 

sobre a autoridade do diretor, como também  a expressão da violência nos hospitais públicos e o 

contexto de precariedade que se associa ao caminho para o sofrimento psíquico vivido pelos 

diretores. 

As experiências gerenciais, como visto na metodologia,  serão tomadas enquanto práticas 

sociais (Bertaux) contemplando assim, a história de um grupo social e expressão de 

possibilidades institucionais, mas também como expressão de processos grupais e imaginários da 

vida organizacional e dos indivíduos em sua singularidade. 

 

5.1. Desafios e crises enfrentadas na gestão hospitalar municipal, estadual e federal 

 

5.1.1. Gestão hospitalar na  Secretaria Estadual de Saúde 

 

A gestão hospitalar no âmbito da SES reflete, na narrativa dos diretores, tanto limitações 

de recursos para administração cotidiana das unidades, como também o baixo investimento  em 

obras e infra estrutura. Um dos hospitais parece, através das narrativas, ter um tratamento 

diferenciado, recebendo mais investimento.  

Os três entrevistados que exercem a direção em hospitais estaduais expressam  

nitidamente uma avaliação extremamente crítica quanto ao processo de terceirização da gestão 

dos hospitais, qualificando-o como “desconstrução”, “desastre”, “terror”, desarticulando 

assistência e por vezes deixando os funcionários sem receber. 

 O contexto de crise,  marcam, após o fim da terceirização da gestão dos hospitais a vida 

dos hospitais. As dificuldades e resistências de grupos internos foram destacados : 

 

 Eu cheguei aqui 4 de março de 99. Quando, então, o Antony Garotinho 

assumiu e tinha como promessa de campanha a retomada do hospital 

para o setor público. Estava terceirizado e houve um cancelamento dessa 

terceirização e a volta para o setor público.(...) Então ia começar em 

uma coisa que estava muito ruim, que estava um caos completo... Tive 

muita resistência, porque feriu pessoas de dentro do hospital. Nessa 

ocasião, o governador despachou uma semana comigo, foi muito boa a 

presença dele, porque estabeleceu um respeito, as pessoas passaram a 

ver que eu tinha a força do governador e começaram a depositar muita 
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esperança na minha gestão, achando que ia acontecer. Agora, teve muito 

boicote. Teve o grupo gestor – o outro pacto era esse: tinha o grupo 

gestor e as minhas decisões eram pactuadas com esse grupo gestor. O 

grupo gestor foi bom, porque eu não conhecia o hospital e passei a 

conhecer e a aprender com o hospital, mas muitas coisas que eu pensei 

fazer diferente, não consegui fazer por causa desse grupo gestor. Porque, 

na verdade, o grupo gestor não estava muito para me ajudar, estava 

para me derrubar. Na verdade, eles queriam era a gestão do hospital, e 

não conseguiram. [...]Hoje, fazendo um feedback do que aconteceu 

nesses quatro anos, houve grandes desafios, acho que houve grandes 

avanços, mas houve também muitos boicotes. (Antônia) 

 

Na gestão atual, a área de abastecimento mostra-se crítica implicando no envolvimento 

direto, mencionado por  dois diretores. A SES adota um modelo de gestão centralizado, no qual 

sua unidades não são unidades orçamentárias. Segundo este modelo a Secretaria  de Saúde 

deveria suprir de insumos os hospitais e através de  fundo rotativo (REDFES), a direção da 

unidade poderia comprar itens emergenciais ou diferenciados. Como não está havendo um 

suprimento  adequado pelo nível central, os diretores acabam responsáveis pela compra de 

inúmeros insumos através do fundo rotativo, que embora tenha dobrado de valor, mostra-se 

insuficente: “hoje o hospital compra quase tudo. Tudo, tudo. Eu estou com uma compra aqui, 

que eu pedi... Eu fiquei preocupado porque nem gaze a Secretaria tem fornecido.... Então, 

soro, gaze...”(Oswaldo) 

 O diretor, segundo depoimento do entrevistado do hospital K torna-se exposto a duas  

fontes de pressão: as necessidades dos pacientes de um lado, e o endividamento do outro.  

 

 A Secretaria acabou deixando muito na responsabilidade dos hospitais 

comprar as coisas. Então, não falta nada...O abastecimento [por parte 
da SES] ainda está muito precário. ...Eu posso comprar. Usar o 

REDFES  para comprar. Só que acontece o seguinte: hoje, você tem um 

REDFES de 400 mil por cota e o hospital gasta 800, 900 mil. Então, vai 

ficando esse acúmulo...Isso foi autorizado pela Secretaria, mas, na 

realidade, é um risco muito grande para a gente que está na direção, 

porque a responsabilidade é nossa. E você fica como marisco: entre a 

maré e a pedra. Por que o que acontece? Se eu não compro e o doente 

morre, a culpa é minha. E se eu compro sem, vamos dizer assim... eu 

vou ter um problema no tribunal de contas. Então, eu fico em uma 

situação complicada.[...]o hospital tem uma credibilidade, mas eu sofro 

pressões pesadas de fornecedores. Porque, quando demora muito o 

pagamento, os caras começam a pressionar. Já levei isso para o 

secretário, avisando ele. O problema é que há risco de vida nesse 
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processo. Entendeu? Então, O secretário, estava procurando costurar 

uma maneira... Ele falou que já tem a fórmula para pegar... Porque a 

situação é a mesma situação de todos. A dívida é muito grande – a 

dívida nossa ultrapassa, aí, o valor dos quatro milhões.” (Oswaldo) 

 

Ser marisco, estar entre a pedra e o mar é ocupar um lugar simbólico de desconforto e 

solidão, é estar entre diferentes fontes de pressão. Esta metáfora expressa as vivências dos 

diretores no contexto atual, de descontrole, pressões e baixa governabilidade.
1
 

A área de Recursos Humanos também é considerada crítica e foi enfatizada especialmente 

por uma entrevistada. A falta de plano de Cargos e Salários, é considerada o “nó de aquiles” pois 

é uma expectativa dos funcionários. Por outro lado, “ as pessoas estão desmotivadas, com muita 

sobrecarga, estão envelhecendo[...] o nível da enfermagem é muito ruim” (Antônia) . Se houver 

muita pressão, particularmente a enfermagem, recorre à licença médica. A sobrecarga de trabalho 

é imensa e sendo comum, segundo uma das entrevistadas, a hipertensão arterial. Convivem nos 

hospitais e diretamente na assistência, funcionários submetidos a diferentes regimes de trabalho:  

pessoal terceirizado, contratado pelo regime de CLT e funcionários públicos. Esta é uma a 

realidade da gestão nos vários níveis de governo. 

Quanto aos investimentos da Secretaria na infra-estrutura do hospital, mostra-se como um 

importante problema apontado por uma entrevistada:   

 

[...] a gente está vivendo o pós tardio da desterceirização. Aí precisa de 

muito investimento e é aquela coisa, precisa de gestão, investimento, tudo 

isso. E a gente tem um recurso muito para o dia-a-dia. O recurso que a 

gente tem é para o feijão com arroz. Não posso dizer que não tem 

recurso, porque tem recurso: o hospital custa vinte milhões por ano. 

Mas deveria custar quarenta, ele deveria custar o dobro do que custa 

[...]. O hospital D hoje precisa de investimento pesado. Investimento 

tecnológico, em recursos humanos, investimento mesmo. ( Antônia) 

 

O imaginário da impotência e da inércia mostra seu domínio entre os funcionários através 

da desidealização e descrédito com relação a gestão estadual. Neste contexto, mostra-se a 

dificuldade, realçada por uma das entrevistadas, para montar equipe.: o lugar da gestão torna-se 

desvalorizado.  

                                           
1
 Essa mesma metáfora foi utilizada por outros diretores em nossa experiência do Laboratório sobre práticas 

gerenciais ,  realizado na ENSP, referido anteriormente. 
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E eu acho assim, em grande parte [os funcionários] não acreditam no 

Estado. Você dizer assim: ‘Vamos fazer a obra do hospital’  ‘Ah! Você 

está de brincadeira! Você ainda acredita em Papai Noel’ Coisas assim. 

‘...tudo bem, você quer, a gente faz até o projeto, mas não vai sair’. 

Porque vários projetos já foram feitos, vários pedidos já foram feitos e as 

coisas realmente não acontecem ... (Antônia) 

 

A metáfora do “ papai noel” é expressiva da desilusão e das dificuldades de inventar 

saídas, ou projetos criativos.   

Um outro entrevistado – Renato – mostra uma avaliação positiva da SES, que em sua 

visão tem conseguido avançar muito após a destercerização.  Alguns projetos em 

desenvolvimento no hospital que dirige -, o Núcleo de Vigilância e a Saúde do Trabalhador- 

foram implantados por iniciativa da SES. O projeto Porta de Entrada, foi uma iniciativa do 

hospital encampada pela SES. 

  

5.1.2. O Processo de Municipalização  e  a Gestão Hospitalar no contexto da SMS 

 

O processo de municipalização dos hospitais federais surge no relato de quatro 

entrevistados. A avaliação dos seus efeitos, em seus depoimentos,  mostrou-se negativa, com 

apenas uma exceção. 

 

Um dos entrevistados era diretor de uma unidade Federal que foi municipalizada. Este 

novo contexto o impele a deixar a direção:  

 ... Essa municipalização era uma loucura.. Ela era uma 

descentralização do ponto de vista da gestão do sistema, mas ela 

correspondeu a uma centralização da gerência, que é um negócio muito 

complicado.[...]. Sem que o Município estivesse preparado para 

absorver unidades desse porte ... Porque eu acho que quanto mais 

complexo, mais necessidade de autonomia, não é? Porque você tem uma 

rapidez, você tem uma necessidade de agilidade, uma 

diferenciação...(Fernando) 

 

O processo de municipalização dos hospitais do Ministério foi identificado por três, dos 

quatro entrevistados que o abordam, como um retrocesso gerencial, significando perda de 

governabilidade. A questão da autonomia de gestão é considerada fundamental. Por outro lado, 
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foi ressaltado também o despreparo do nível municipal para absorver as unidades federais. 

Certamente a perspectiva de municipalização, embora represente o caminho que vem sendo 

trilhado pelo SUS, vem, por motivos variados, sendo objeto de polêmica. 
2
 No município do Rio 

de Janeiro temos ainda  a peculiaridade de uma grande rede de hospitais de origem federal, de 

imensa complexidade assistencial e gerencial, tendo acumulado uma longa história como 

unidades orçamentárias, portanto gerenciando seus próprios recursos. Neste contexto, de fato a 

municipalização representa um corte abrupto, e um enorme desafio para a SMS.
3
 

Estela, no Hospital Q, assume a direção médica justamente no momento de 

municipalização do hospital. Chama atenção suas observações sobre a complexidade do processo 

para ‘firmar’ o hospital na nova instituição e portanto as dificuldades para o desenvolvimento de 

um sentimento de pertencimento. Identifica questões que estariam na esfera do reconhecimento e 

da identidade organizacional : 

 

Então, na verdade, quando uma instituição é municipalizada, mesmo que 

tenha havido o acordo, por melhor que seja, eu sempre vi [referindo-se 

também a experiência de municipalização da maternidade X]– e hoje eu 

repeti isso, na reunião com o prefeito – que a gente é meio que um filho 

adotivo. ... você é adotivo.’ Então, é necessário que algum tempo passe e 

você realmente mostre resultados, para que você passe a ser olhado com 

maior igualdade. Até na distribuição de recursos. (Estela) 

 

Certamente as dificuldades objetivas e concretas relacionadas a mudança de vínculo 

institucional – como o modelo de gestão, particularmente o nível de autonomia gerencial, 

contratos de manutenção mais restritos -  se associam a outras, de origem política e também de 

natureza intersubjetiva.  A idéia de adoção poderia expressar uma certa estranheza oriunda de um 

processo de desafiliação
4
,  envolvendo fantasias de inferioridade, subalternidade,  desencadeadas 

                                           
2
 Eugênio Vilaça  Mendes adotando uma posição crítica, apresenta o dilema entre municipalização e a organização 

de sistemas microregionais de saúde. Sua visão foi considerada no capítulo1.  Para melhor compreensão da polêmica 

ver Mendes, E. V. 2001. Os grandes Dilemas do SUS:tomo1. Salvador. Casa da Qualidade Editora.  
3
  O prefeito César Maia  manifestou através da mídia, especialmente no mês de jan/2005, sua pretensão de devolver 

os hospitais municipalizados para o nível federal, já que  considera  insuficiente os recursos financeiros repassados 

para fazer frente às suas necessidades. 
4
 O conceito de desfiliação ou desafiliação social é concebido por de Robert Castel  e empregado por Tereza 

Carreteiro em análise de histórias de vida. Diz respeito a inserção do sujeito individual ou coletivo em sistemas 

sociais. Segundo Carreteiro (2003 b, c) Castel aponta em  sua análise das duas formas contemporâneas de ser 

indivíduo: indivíduo  “por falta” e “por excesso”.  “Os que compõem a primeira categoria têm poucos suportes 

objetivos... Ser indivíduo para eles nem sempre é conotado positivamente, pode-se dizer, empregando-se um 

conceito do próprio autor, que estes indivíduos experimentam um processo de desfiliação social” (Carreteiro,2003c 
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pela situação de baixa legitimidade e tratamento desigual e pela forma como o processo foi 

desenvolvido. Os resultados, como emblema da gestão competente – são citados como a única 

forma e obter legitimidade. 

Outra diretora chama atenção para as dificuldades vividas no âmbito interno do hospitalar 

decorrentes da municipalização. Resistências, fechamento e barreiras identitárias: “ser federal ou 

municipal”.  

 

Eu cheguei aqui, um hospital que reagia violentamente à 

municipalização, que tinha tido uma experiência desastrosa com a 

primeira gestão municipal aqui dentro. Para você ter uma idéia, eu fui 

recebida pela diretora que estava saindo, me apresentando várias 

pessoas que estavam no gabinete e dizendo: ‘Olha, essa aqui, apesar de 

federal, você pode confiar.’ (Cláudia) 

 

Um aspecto positivo apontado em relação à municipalização, e portanto à gestão da SMS, 

é  a reposição de pessoal, já que hospitais federais viviam um grande déficit de funcionários. Os 

diretores das unidades munipalizadas afirmam terem recebido um importante contingente de 

novos funcionários. 

Na visão dos entrevistados, no âmbito da SMS as maiores dificuldades se originaram na 

gestão atual. Na compreensão de uma das entrevistadas além dos problemas administrativos 

cotidianos, vive-se a descontinuidade da política e de projetos pretendidos, trazendo descrédito. 

 

 E houve mudanças repetidas vezes e a condução das coisas acaba...Falo 

isso sem nenhum problema: eu tenho saudade do tempo do Gazola [ex-

secretário de saúde], onde você tinha uma clareza de políticas e de 

condução. [...]As políticas na saúde, independente de serem boas ou 

ruins, existia uma clareza maior. Você percebia que as coisas podiam até 

caminhar devagar, mas iam em um sentido só. Agora, você percebe meio 

turbilhonar. ... Parece que falta um maestro. (Estela) 

 

Deve ser ressaltado que o início de gestão do atual Secretário de Saúde, foi marcado pela 

troca dos dirigentes hospitalares e coordenadores de área de planejamento, levando ao que ficou 

conhecido como ‘dança das cadeiras” que implicou a transferência e reposicionamento dos 

                                                                                                                                         

p.281)  Eles têm  posições sociais de fragilidade,   havendo então uma projeção para a esfera da subjetividade do não 

reconhecimento de suas potencialidades . 
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indivíduos nos cargos gerenciais da SMS.  Neste contexto inicia-se a gestão de duas 

entrevistadas. Chama atenção a situação de Cláudia, transferida de uma coordenação regional na 

zona sul da cidade, onde passou dez anos  para uma unidade hospitalar da zona oeste. Ela 

expressa os efeitos dessas trocas: 

  

20 de janeiro de 2002.[data do início de sua gestão]... Com a mudança de 

Secretário, eles resolveram fazer, como a gente chama, a ‘dança das 

cadeiras’: trocaram todo mundo de lugar – se estava em um canto, vai 

para outro... O que, na minha cabeça, foi uma grande maluquice porque 

se desfez equipes.(...) Os atuais coordenadores também foram todos 

trocados. Os diretores [de unidades de saúde] foram todos trocados e 

ninguém opinou e ninguém montou equipe. Então, as dificuldades de 

relacionamento tem sido graves e, o que é pior, acho que as trocas nem 

sempre foram para melhor. A gente tem tido crises em várias APs, 

dificuldades de inter-relacionamento entre os diversos diretores, porque 

é gente de tudo quanto é canto. Você destruiu o que é equipe, eu não 

consigo entender trabalhar sem trabalhar em equipe. (Cláudia) 

 

A SMS está vivendo uma grande crise administrativa que se expressa como crise 

assistencial nos hospitais, sendo  fonte de problemas críticos enfrentados diariamente pelos 

diretores.
5
 São relatados graves problemas de manutenção de equipamentos médico-cirúrgicos, 

falta de insumos, especialmente medicamentos. Outras dificuldades advém das mudanças na área 

de infra estrutura e nos contratos de manutenção, como das caldeiras, ar-condicionado, 

equipamentos de CTI, entre outros. Firmas encontram-se sem receber, na eminência de suspensão 

de serviços, seja de alimentação ou de lavagem de roupa, por exemplo. Os diretores
6
 se dizem 

“síndicos”, sem capacidade de decidir nada, limitando sua gestão à solução dos problemas 

urgentes e cotidianos. 

 

                                           
5
 A crise nos hospitais da SMS vem sendo notícia  corriqueira na imprensa desde final de 2003. Foi também objeto 

de ataque de adversários políticos por ocasião da eleição para prefeito ocorrido em outubro de 2004. Em 02/11/2003 

matéria do jornal “O Globo” tem como título “Emergência do N  está em coma: hospital que já foi padrão de 

excelência, enfrenta falta de médicos, excesso de pacientes e superlotação.”   Matéria de “O Globo” de 23/3/04  sob 

o título “Hospitais do município sob risco de colapso” reunidos nos Cremerj médicos queixam-se da falta de 

equipamentos e de medicamentos . No mesmo jornal, 15/05/2004  na principal página sobre a cidade está matéria “ 

Souza Aguiar pede socorro: anúncio de cortes leva médicos a decretar falência do atendimento”. No “Jornal do 

Brasil o de 10/06/04 matéria sobre crise em hospital da SMS “Souza Aguiar cancela cirurgia de 90 pacientes” .   
6
 Entre os entrevistados um deles – Márcio – não faz menção a qualquer crise da SMS. Sua entrevista foi a primeira 

em período bem anterior aos outros hospitais da SMS. 
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 Roupa, os contratos mudaram. O contrato do tempo de Ministério era 

extremamente confortável, porque ele supria de roupa. .. A gente anteviu 

que ia ter dificuldade. Fez um trabalho extenso, encaminhou qual seria a 

nossa necessidade, baseada em todos os manuais da boa prática do 

Ministério da Saúde, para que a gente recebesse as roupas necessárias 

antes de mudar o estilo de contrato. Mas, infelizmente, não aconteceu e a 

gente viveu, agora, um período de temor.... E, agora, nesse momento, 

com esse novo fundo que eles chamam de Fundo Verão, que é uma verba 

alocada mensalmente para o hospital, a gente está tentando recompor as 

brechas de roupa, de materiais de consumo... 

[...]Por exemplo, hoje o hospital era um dos poucos hospitais – como os 

hospitais federais, de origem federal – tinha uma Engenharia Clínica, 

que gerenciava os equipamentos. De repente, eu não tenho mais. Até você 

conseguir pegar a rédea da situação dificulta muito. [...]De qualquer 

forma, é um período extremamente difícil, apertado, com o dinheiro e 

com as cotas, os insumos não vêm no que estava combinado. A tesoura 

está funcionado legal: toda hora eu recebo “Tem que cortar não sei o 

quê! Aperte o cinto.” E aí é o que a gente tem tentado fazer, sem 

prejudicar, dentro das possibilidades. [...] Na verdade,  temos  vários 

projetos, ...acredito que, esse ano não vá sair nenhum” (Estela) 

 

Embora o modelo da SMS, assim como da SES, já tratado, seja pautado pela 

centralização, dispondo os diretores de hospitais apenas de um pronto pagamento, em função da 

falta de surprimento da SMS, este fundo foi aumentado quatro vezes, no entanto, mostra- se 

insuficiente,  já que tornou-se  a fonte principal de suprimento do hospital.  

  Vicente tem uma explicação para a atual crise da SMS: 

 

 Em julho do ano passado, a Secretaria ‘faliu’. Eles empenharam tudo e 

gastaram o dinheiro e quando viram, haviam gasto todo o orçamento da 

Secretaria para o ano de 2003.[...] Empenharam tudo em maio e junho. 

Tudo que tinha para empenhar. E aí explodiu o orçamento ...na 

esperança de que eles ganhassem mais, que o Secretário de Saúde 

conseguisse um plus do prefeito. O que não foi possível por várias razões. 

Uma delas foi a queda de arrecadação da Prefeitura. A segunda é que ele 

é o prefeito, ele não olha só para a Saúde . Terrível. Foi um pouco 

aliviada por essa decisão do prefeito de aumentar o nosso fundo rotativo 

de R$40 mil para R$160 mil mensal. Independente da prestação de 

contas, ele deposita R$160 mil. Agora, o custeio desse hospital é de 

R$3,5 milhões por mês. R$ 160 mil é uma verba emergencial. Com essa 

crise de desabastecimento, boa parte das coisas que seriam da 

competência do abastecimento no nível central, está sendo transferida 

para esse fundo. Tenho um equipamento que antes era concertado pelo 

nível central. Agora dizem para consertar com o fundo...Quem está lá na 
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gestão,[no nível central da SMS] não tem conhecimento da ponta. Os 

respiradores do hospital, por exemplo, são equipamentos vitais para o 

hospital de emergência e estão sem contrato de manutenção porque eles 

acham que se deu defeito é só substituir por outro. Só que como não 

houve investimento, como não teve atualização tecnológica, esse outro 

não existe. Não existe o contrato de manutenção e não existe outro para 

colocar no lugar do que está com defeito. Medicamento? É uma coisa 

incrível. 60% dessa verba do César Maia – que chama fundo de verão, 

mas, na verdade será recebida por um ano... é gasto com 

medicamentos.[...] Eu estou comprando por uma semana, na esperança 

de que a Secretaria consiga algum dinheiro e compre. Estou trabalhando 

com sete dias. O que é péssimo! [...]Como agora todo mundo já sabe que 

os hospitais têm essa verba [fundo rotativo de 160 mil], eles 

(fornecedores) topam você fazer trinta dias, sessenta dias. O prefeito 

determinou que você vai ficar com essa verba até o final do ano. Por 

enquanto, está dando para rolar. Agora, se continuar... 

[...]Alguma coisa chega. De material médico hospitalar. O que está 

pegando mais é a parte de medicamento, manutenção e equipamento. 

Material médico-hospitalar...Não sei se eram mais organizados. Se tem 

estocado. Não sei. Teria que ver. Tem uma explicação para isso. É mais 

pontual. Agora, medicamento? Só de antibiótico compramos R$20 mil 

ontem. Em um dia compramos R$20 mil em antibióticos para três ou 

quatro pacientes da CTI e unidade intermediária.”(Vicente) 

  

Sobre os contratos, a situação também mostra-se crítica: 

[Quanto às caldeiras]Não tem contrato, é emergencial. O normal seria 

que eu tivesse uma equipe de diarista e uma de plantonista. Cortaram a 

de diarista, eu tenho plantonista. Hoje, 20% dos seguranças foram 

embora. Foram embora porque seus contratos foram reajustados. 

Fizeram um corte quase que linear de numa média 20% de todos os 

contratos. Eles não querem nem saber.... Se é respirador... O prefeito 

disse para só empenhar coisas novas depois de liquidada a dívida. Tem 

uma dívida de ar-condicionado de R$ 5 milhões. O da firma de 

manutenção predial, desde agosto. Isso e terrível!”(Vicente) 

 

Essa postura do prefeito é uma alegoria da insensibilidade burocrática, expressão da busca 

da eficiência a qualquer custo, inclusive de vidas. 

A relação com o nível central da SMS  mostra-se bastante complicada. 

O mais grave é que ele [Secretário]não conseguiu formar uma equipe 

que tivesse visibilidade para nós, como gestão de nível central, e que 

servisse de referência para nós. Se você disser para mim: ‘Vicente se 

você tiver a ampola do raio-x, lá em cima queimada, para quem você 

liga?’ Eu não saberia responder... Não tem superintendente. Acabou a 

Superintendência.... Nos reportamos à Coordenação de Emergência... 
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Teoricamente é o órgão ao qual nos reportamos. Só que ela é ela. A 

coordenadora não tem uma equipe, não tem uma sala, não tem uma 

estrutura, não tem nada. Ela está lá. Ela é efetivamente uma grande 

central de regulação de vagas [...] É isso aí: crise. Uma fantástica crise 

nunca vista. (Vicente) 

 

A prefeitura alega,  através da imprensa que já tem ultrapassado o teto constitucional de 

gastos em saúde -  14% do orçamento da prefeitura. Segundo informações da imprensa, a 

prefeitura teria gasto, em 2004,  17% das verbas da prefeitura em saúde. O Secretário de Saúde 

alega como importante fator da crise o crescente número de atendimentos nos hospitais da 

prefeitura, de população residente em outros municípios da região metropolitana do Rio de 

janeiro . O prefeito, em janeiro de 2004, após cerca de um ano do início de crise, anuncia 

tentativas de renegociação financeira junto ao MS, relativa às unidades federais municipalizadas 

e até mesmo a sua devolução para o MS.
7
 No entanto, a prefeitura vem mostrando uma atitude 

perversa,  pautando-se supostamente por critérios puramente administrativos, permanece tentando 

controlar a crise gerencial, tornando-se insensível às repercussões de suas decisões no nível da 

atividade fim, ou seja, na assistência à saúde prestada à população.  

Como vimos, a gestão, tanto no âmbito da SES, como da SMS, apresenta grandes 

restrições à ação dos diretores, tanto no sentido dos recursos disponíveis, como do processo 

administrativo, exigindo um dispêndio enorme de tempo em questões básicas de funcionamento 

dos hospitais. Essas condições marcadas pela precariedade e baixa governabilidade determinam a 

prática gerencial e a perspectiva de gestão dos diretores. Essa análise será realizada 

posteriormente. 

Embora exista um quadro crítico que se conforma no final de 2003 , agravando-se em 

2004,  no nível municipal, é interessante observar que a SMS mostrou-se, anteriormente, capaz 

de desenvolver algumas experiências inovadoras particularmente na década de 90, como a  

implantação do projeto de cooperativas de profissionais de saúde em regime de 40 hs no hospital 

L, e a sua “contra- proposta” - o projeto 40 Hs no hospital F, um modelo alternativo,  que 

representou uma outra inserção dos funcionários públicos no hospital. Essas experiências 

emergiram no relato de alguns entrevistados.  Recentemente a SMS procurou substituir o regime 

de cooperativa restabelecendo o modelo público - prestação de atividades assistenciais por 

funcionários públicos -  experiência conduzida por um dos nossos entrevistados, tendo 
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representado, no plano gerencial, uma perspectiva de “experimentalismo e cautela” . 

(MACHADO,1999)   

 

5.1.3. A Gestão hospitalar no contexto do Ministério da Saúde 

 

Como inúmeras vezes referido, a gestão hospitalar na esfera federal pauta-se por um 

modelo de autonomia, levando o diretor a responsabilizar-se por todas as funções de 

administração geral- compras, realização de licitações e de contratos de toda ordem. As extensas 

responsabilidades locais tornam a gestão hospitalar palco de ação de atores externos que 

procuram lutar por seus interesses, sejam eles fornecedores, prestadores de serviço e também 

políticos que buscam exercer suas influencias, favorecendo assim, o funcionamento do  hospital 

como arena política. O lugar de diretor neste âmbito, mostra-se ampliado, ao compararmos com 

nível municipal e estadual, aumentando sua governabilidade e as possibilidades de pactuação de 

uma proposta de gestão. Mostra-se mais exigente do ponto de vista técnico, demandando maior 

trânsito pela área orçamentário-financeira, e também político, em termos de  capacidade de 

enfrentar os embates  e confrontos de interesse. A alta rotatividade  de diretores na esfera federal 

foi particularmente destacada nos depoimentos. 

A ação do sindicato como força antagônica à direção emerge em três depoimentos (dois 

deles hospitais municipalizados, portanto ex-MS), ganhando força e capacidade de influência 

particularmente no hospital C do MS. 

O diretor do hospital C do MS relata as dificuldades, resistências e as vivências de 

hostilidade, em um contexto de grande crise – desabastecimento, maternidade interditada - que 

marcou o início de sua gestão:  

 

Cheguei no hospital C de maneira não tão diferente do hosiptal Q. Neste, 

eu te diria que houve muita indiferença... no início, uma certa anestesia – 

a impressão que eu tive era de uma certa descrença...quando eu cheguei. 

No hospital C, não. Era um quadro mais conflagrado, vamos chamar 

assim, com uma atividade sindical muito exuberante, concentrada. O 

hospital estava  recém-saído, ainda... de um escândalo que houve em 

relação às lâminas de anatomia patológica... Eu cheguei no hospital, e 

três dias antes, no último dia útil do ano, a Maternidade tinha sido 

                                                                                                                                         
7
 Essas informações foram veiculados pelos jornais do Rio. Foram obtidas no jornal O Globo, de 02/02/2005. 
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interditada. (...) O mínimo que eu tive que fazer foi desinterditar a 

maternidade. Quer dizer, a gente começou, assim, em um ritmo muito 

febril de trabalho. Para variar, o hospital muito desabastecido, não é? 

Muitas áreas importantes pouco funcionantes, tipo engenharia, que é 

uma área chave, administração.... Eu montei uma equipe com pessoas 

que já me acompanhavam, um pouco do hospital Q,  um certo núcleo. 

E, para você ter a idéia de como é que eu fui recebido, no primeiro mês 

meu lá, já tinha um documento do Sindicato dos Médicos pedindo a 

minha saída.... É preciso citar isso porque  é um certo tom que 

acompanhou, ao longo desses quatro anos... Um hospital muito 

acostumado a esse tipo de postura por parte do Sindicato. E um hospital 

muito acostumado a ser muito reativo aos novos diretores. Eu, para 

variar, fui o décimo diretor em dez anos.” (Fernando) 

 

  Cláudia – diretora do hospital E , unidade  vinculada por mais de quarenta anos ao 

Ministério da Saúde e municipalizado em 1999  apresenta as dificuldades vividas no período 

inicial de gestão, época da epidemia de dengue, determinando um grande fluxo de pacientes para 

o hospital, sem que este tivesse condições de atender a todos. Seu depoimento, talvez à 

semelhança do próprio processo de diagnóstico que foi se realizando, é atravessado por uma 

descrição detalhada de situações de intensa precariedade que colocam em risco, a cada momento, 

as possibilidades de funcionamento do hospital. Os problemas envolvem situações estruturais do 

hospital, da localização dos serviços e dos fluxos, lembrando trechos de uma crônica. Grande 

parte dos problemas, estruturais e antigos não foram enfrentados ao longo dos anos de gestão do 

MS, nem até agora pela prefeitura. O início de sua gestão enfrenta a epidemia de dengue, que 

leva ao caos o hospital :  

 

Em plena epidemia de dengue [..] Metade do hospital de férias e eu com 

uma epidemia de dengue, que foi complicada. Em 2002. Eu não tinha 

nem profissionais para atender à população, que não parava de 

chegar.[...] Uma fila que não tinha mais tamanho, um bando de gente 

passando mal[...] Fiz um dengódromo: com cadeiras de ‘papai’, .
8
 

hidratava as pessoas ali. Cansei de ficar até oito, nove horas, eu mesma, 

atendendo. Descer a equipe inteira, nossa, para ajudar no atendimento 

Um momento bastante difícil. As pessoas não queriam assumir cargo  

 

 

 

 

                                           
8
 Cadeiras longas com encosto alto. 
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nenhum. O hospital não tinha estrutura organizacional ainda – a 

estrutura só saiu ano passado,  na verdade, não poderiam nem ser 

nomeadas...Eu não conhecia bem as pessoas.. E ninguém queria assumir 

mais cargo nenhum. Eu trouxe minha equipe de assistentes [relativas ao 

cargo anterior]para trabalhar nesta aventura comigo. Mas eram quatro 

pessoas, não dava nem para começar . (Cláudia) 

 

A seguir, então, a descrição dos problemas estruturais, em sua grande maioria originados 

na gestão do MS, contendo imagens contundentes e expressivas da falta de racionalidade técnica 

e excesso de improvisação. A imagem do hospital invadido e ameaçado por todo de tipo de 

animais é metafórica do descontrole e do caos vigente: 

 

E este hospital é muito grande e muito complicado. É um hospital que 

tem sete de prédios... Agora, 210 [leitos em operação], quando eu cheguei 

eram 130. Um problema grave de déficit de recursos humanos, 

principalmente na área de enfermagem. Por conta disso, muitos leitos 

fechados. Uma infra-estrutura que me apavorou. 

[...] Sete prédios. No meio da mata. Então, tem morcego, tem abelha, 

tem vespa, cobras todas, gambás, rato... Tudo o que você imaginar, tem 

aqui. É um negócio complicado. E formiga. Em termos de infecção 

hospitalar, é a pior coisa que tem para carregar a infecção. Eu tinha um 

formigueiro por dentro das paredes do CTI. Uma subestação [de 

energia] absolutamente subdimensionada: saíram comprando 

equipamento sem se preocuparem com a capacidade da subestação. De 

acionamento manual. Entrando alta tensão, você trocando rede no 

facão. Geradores que têm 30 anos de idade, subdimensionados. Toda 

uma rede elétrica em que você não tem memória, cheia de gatos: então, 

você sai acompanhando um cabo, de repente, ele ramifica, ramifica e 

você não sabe o que está ligado onde. Sem um extintor de incêndio, sem 

a rede de incêndio – sem funcionar – com canos absolutamente 

enferrujados. E Eu dizia que eu dirigia o ‘Toco-D’or”. O gerador era 

manual. Ficava um operador 24 horas em frente: acabou a luz, você 

aciona manualmente o gerador. Aí, ele desligava automaticamente 

porque não agüentava a carga. Então, punha um toco de madeira para 

não deixar ele desligar, um ventilador, porque superaquecia e, como o 

radiador era furado, você punha água com uma mangueira. 

 Essa era a situação. E sem um extintor de incêndio. A rede de  gás, a 

CEG ameaçou, inclusive, cortar o abastecimento, porque podia explodir 

a qualquer momento. A rede de vapor toda comprometida: vazava vapor 

até do chão! Eu falei: ‘Gente, isso não existe. Eu caí em um troço de 

maluco.’ O hospital, muito precário. Esse prédio, o mais antigo,  que  é  o 
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 prédio da internação, era um antigo sanatório do Instituto dos 

Bancários. Eu tenho um retrato de 1950(...). E é esse prédio que está aí 

até hoje. Piorado, conseguiram piorar ele. Caixa d’água, tem duas, lá em 

cima, de 100 mil litros, rachadas. Sem registro para eu poder fechar a 

entrada de água. Também escoradas no toco. E eu tive alguns 

vazamentos importantes: um no terceiro andar, onde tem centro 

cirúrgico, CTI, unidade coronariana, recuperação pós-operatória... 

Inundava. Eu fiz relatório disso tudo, fotografei inclusive”. (Cláudia) 

 

Certamente ir percebendo essa realidade foi um processo doloroso, que  foi deixando-a 

assombrada. Os problemas eram tantos, e muitos deles tão antigos, e em contrapartida a sua  

governabilidade muito baixa, não só pelo modelo de gestão centralizado adotado na SMS, mas 

agravado pela atual crise de gestão da Secretaria e também porque pela natureza dos problemas, 

demandam grande investimento. A vivência de impotência é gritante no depoimento. 

Deve ser destacada a referência ao hospital E como “Toco-D’or” uma metáfora que 

contrasta a realidade do hospital dirigido pelo entrevistado   com a supostamente vivida por um 

hospital da rede privada que tem reconhecimento positivo, referência, quando ser quer fazer 

comparações. 

Tal contexto, atravessado por todo tipo de precariedade, e assim, marcado pela 

negatividade, certamente produzem marcas no psiquismo individual – dos profissionais e 

particularmente da diretora -  e coletivo, conformando-se como fator decisivo para formação de 

um déficit narcísico, advindo de sentimentos de desvalorização e até mesmo de invalidação dos 

sujeitos e de suas práticas. (CARRETEIRO, 2003 b,c,d) 

 A precariedade, neste caso, é extremada, e pela história em duas instituições de saúde 

diferentes  - MS e SMS representa uma demanda por ações mais articuladas dessas e dos níveis 

de governo que elas representam, para que de fato, os problemas da assistência à saúde possam 

ser enfrentados. 

 

5.1.4.  Portas abertas 24 horas: A Superlotação das Emergências 

 

Na tentativa de conformar um quadro dos problemas que estão presentes no universo da 

gestão de hospitais públicos de emergência cabe ainda ressaltar a questão da superlotação de 

pacientes, expressão máxima da precariedade do sistema de saúde, conduzindo um enorme fluxo  
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de pacientes aos serviços de emergência, seja municipal, estadual ou federal, que têm as portas 

abertas 24 hs por dia: 

 

 Você tem uma porta aberta, mas você não tem saída – a saída é 

limitada. Para você ter uma idéia, o sistema que é gerido pela Prefeitura, 

que é o Sistema Único de Saúde, fechou 3.400 leitos para pacientes 

crônicos. Então, esses pacientes não têm onde ficar, muitos ficam na 

Emergência. Você passa a ter uma permanência longa, porque não tem, 

realmente, para onde ele ir – são pacientes que não têm condição de alta. 

Então, há necessidade de se estabelecer uma maneira, uma saída..[...] 

Esse é o grande problema, não só do meu hospital, mas acho que dos 

outros todos. E a demanda é muito grande. [...] E tem dias que eu não 

tenho nem uma maca disponível e o doente não pode ficar no chão. 

Então, nós temos que comunicar ao Bombeiro a indisponibilidade total 

de leitos.[...] Para você ter uma idéia... já tive sala que tem 14 leitos, 

estar com 54 pacientes. Aí, tem o conflito, vamos dizer assim, do 

pessoal, do corpo clínico com a população; ... às vezes o bombeiro
9
 

chega e quer colocar de qualquer jeito, não tem onde colocar. Então, isso 

gera conflito. (Oswaldo) 

  

A superlotação cria uma situação dramática. O espaço, o número de leitos, parece sempre 

muito aquém do necessário. A carga de trabalho é intensa e sempre desproporcional com relação 

a equipe disponível.  A demanda mostra-se sempre crescente. As condições de atendimento 

tornam-se limitadas, levando a  queda da qualidade da assistência, a dificuldades de atender e ser 

atendido (SÁ; AZEVEDO, 2002). Assim, a realidade de atendimento ganha contornos 

dramáticos. Esse contexto é certamente fonte de muita angústia para os profissionais e gestores. 

 

Eu tenho uma Emergência que tem um espaço físico péssimo, muito 

pequeno, muito acanhado. Cabem lá vinte adultos, com um isolamento e 

mais a Pediatria, que fica separada – na Pediatria cabem seis crianças e 

mais o isolamento. Tem dias que eu rodo com 40, 50 adultos. É 
desumano. Na semana passada, na quarta-feira, eu tinha 60 pessoas; eu 

não tinha mais cadeira para colocar. As macas...  Se eu precisasse levar 

alguém para o raio-x, para a tomografia, não tinha maca. Aí começou a 
faltar cadeira. Comecei a fazer fila de  cadeiras. O último que entrou, 

ficou sentado na escadinha que subia para o leito. (Cláudia) 

                                           
9
 Está se referindo ao serviço médico do corpo de bombeiros que realiza o atendimento pré-hospitalar. 
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Nesse contexto caótico, o diretor precisa por vezes também apoiar a população que se 

sente mal atendida, sendo vista, muitas vezes, como fonte de ameaças e agressividade, além de 

ter que constantemente aparar arestas com os profissionais: 

 

E a filha subiu e queria me bater. Aí, eu fiquei conversando com ela, 

conversando... Eu disse: ‘Onde é que a senhora mora?’ Lá para cima.  Já 

tinha pipocado em um monte de hospitais que se recusaram a atender. Eu 

falei: ‘Filha, seu pai está no soro, seu pai está sendo nebulizado, fez a 

medicação injetável que precisava. Da pior forma possível, sentado em 

uma escadinha. Você custou a me achar, porque eu estava rodando o 

hospital. Eu estou invadindo os leitos cirúrgicos. Eu vou suspender 

cirurgia amanhã, porque eu não vou botar ninguém no chão... 

Exatamente para tentar dar uma aliviada e poder acomodar com um 

pouco mais de conforto essas pessoas. Já já ele vai estar melhor 

acomodado. Agora, você está brigando comigo que lhe atendi; você não 

brigou nos hospitais todos por que você passou....E eu espero, daqui a 

uma hora, ter conseguido deitá-lo pelo menos em uma maca.’ Aí ela 

parou e disse ‘A senhora me desculpe, a senhora tem toda razão’. 

 

  De vez em quando vem o guarda... entra assustado: ‘Tem cinqüenta 

mães aí, querendo bater em todo mundo.’ Aí eu saio e digo: ‘Vocês têm 

toda a razão.’ Têm mesmo. Isso desarma. ‘Vamos ver de que forma a 

gente vai conseguir resolver e atender todo mundo.’ Mais é o dia inteiro, 

o tempo todo, atendendo aos profissionais aqui de dentro, atendendo ao 

usuário que reclama, com toda razão, porque está muito ruim. Brigando 

com a Secretaria... (Cláudia) 
 

... Porque, várias vezes, vamos dizer assim, o pessoal vem trazer queixa 

de um profissional e eu sei que ele realmente trata mal o usuário. ... 

Lógico que você não vai... Você tem que avaliar o que chega, mas, em 

grande parte, é procedente. (Oswaldo). 

 

  Os hospitais e particularmente os serviços de emergência, recebem então uma demanda 

crescente,  e acabam tornando-se o locus de expressão de contradições sociais, da violência 

urbana e a   particularmente das dificuldades de construir, na prática, um sistema de saúde que de 

fato garanta acesso ao atendimento(SÁ;AZEVEDO, 2002) . É necessário admitir a crise  ou 

situação de falência vivida pela rede básica de serviços de saúde que faz chegar aos hospitais de 

emergência uma demanda absolutamente impossível de ser atendida. A superlotação leva à 

vivência de enfrentar uma tarefa além das forças de cada um, seja profissional ou diretor, gerando 

uma vivência de “guerra” permanente. 
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Configura-se portanto um cenário grotesco nos serviços nas emergências dos hospitais 

públicos no Rio de Janeiro, onde misturam-se problemas crônicos agudizados, emergências 

clínicas, politraumatizados, busca de medicamentos, como também todo tipo de sofrimento 

psíquico  associado à condição de “desfavorecidos”  da clientela e assim, à condição social de 

desproteção e fragilidade (CARRETEIRO, 1993, 2003b). 

Sá (2005) em seu recente estudo sobre a Porta de entrada de um hospital de emergência 

do Rio de Janeiro traz  imagens contundentes. A autora mostra que os profissionais sentem-se em 

geral “engolidos” ou “submergindo”, na tentativa de impedir que o “ ‘mar’ de descontrole e o 

caos da rede pública invada o hospital e os ‘afogue’ ...” (SÁ, 2005 p.200). 

A população, embora fragilizada e desamparada, é ao mesmo tempo, vista como 

potencialmente agressiva. No referido estudo funcionários referem-se a seus medos pela sensação 

de estarem “sentados em um barril de pólvora”, correspondendo então à emergência,  um lugar 

onde a “questão social explode”. Por outro lado, a incerteza sobre as condições de trabalho – 

fornecimento de insumos, funcionamento dos equipamentos, prestação de serviços – lavagem de 

roupas, segurança -  torna-se também fonte de grande sofrimento. 

A porta de entrada  ao mesmo tempo em que mostra-se como “filtro”, lugar de priorização 

e “contenção” da população é  retratada, acima de tudo, como algo da “ordem do 

ingovernável”(SÁ,2005 p.183). 

Esses depoimentos, tanto os de nosso estudo, como os de Sá(2005), mostram o nível de 

dificuldades e o tipo de conflito que enfrentam os funcionários e diretores de hospitais públicos, 

vivendo um contexto crítico, onde misturam-se questões operacionais,  políticas,  o sofrimento da 

população e dos profissionais,  configurando-se  um contexto de grande desamparo. Enfrentar 

esta situação de “guerra” exige muitas capacidades desses diretores, incluindo-se a de lidar com 

grande hostilidade, por um lado e precariedade, por outro, dando origem a processos de 

sofrimento psíquico, como será visto adiante.  

  

5.2 As Estratégias de Trabalho dos Diretores 

 

Procuro identificar  a seguir as estratégias de trabalho dos diretores,  reconhecendo dois 

principais  focos de atenção da ação gerencial. Um primeiro é relativo ao âmbito interno do 

hospital e ao enfrentamento dos problemas organizativos e operacionais  que envolvem o seu 
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funcionamento, representando deste modo, uma compreensão mais delimitada da gestão 

hospitalar. Outra perspectiva ou estratégia de trabalho dá destaque às articulações para fora do 

âmbito hospitalar, no plano institucional, relativo ao trânsito com os níveis hierárquicos 

superiores, no âmbito interinstitucional, no setor saúde e fora dele,  com o setor privado e 

também com a população organizada, reconhecendo deste modo os atores externos e a 

importância de considerar o hospital como uma organização no cenário social. Assim, as 

diferentes estratégias, o interno e externo indicam representações distintas do espaço 

organizacional.  Por outro lado, serão particularmente ressaltados os processos interativos 

atravessando a organização e reconhecidos pelos diretores como a dimensão humana do trabalho 

gerencial, envolvendo funcionamento  da organização como grupo  e neste contexto elementos do 

exercício da liderança. 

Diante do universo de problemas vividos pelos hospitais públicos e seus diretores, 

percebe-se, pelos depoimentos, o quanto a prática gerencial é plástica. O trabalho se molda tanto 

em função do contexto em que se realiza – pelas políticas de saúde, pelas políticas institucionais e 

as condições  gerenciais daí advindas, como também  vai se configurando à luz das características 

dos sujeitos, seus valores, suas experiências, habilidades políticas e técnicas, e seus 

conhecimentos.  

As estratégias de trabalho dos diretores devem ser também consideradas como fruto do 

imaginário sobre o trabalho gerencial tanto desses indivíduos como da organização, indicando 

certo lugar a ser ocupado pelo diretor. Por outro lado, as características individuais dos diretores e 

seu funcionamento psíquico- determinam também os seus  focos de ação.  

Como veremos, é dominante uma ação gerencial voltada para o âmbito interno ao 

hospital. Estratégias mais híbridas, voltadas para dentro mas também para fora do hospital estão 

presentes em três relatos. No plano interno, emerge o papel de comunicação e interlocução e 

também a prática gerencial voltada para a ação, acarretando o envolvimento direto do diretor em  

projetos ou problemas específicos. Alguns destacam sua auto percepção como líderes, capazes de 

influenciar a visão e atitudes de  seus funcionários. Outros destacam a articulação política 

particularmente no contexto externo.  

Cinco entrevistados -  Estela, Cláudia, Vicente, Antônia e  Renato, os três  primeiros em  

hospitais municipais e os outros dois em hospitais estaduais, mostram-se mais voltados para o 

âmbito interno do hospital, tanto para a negociação interna,  pactuação, definição de alguns 
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objetivos,  mas particularmente para solução de problemas cotidianos.  Vicente embora volte-se 

para a gestão interna, consegue estipular objetivos assistenciais e organizativos que são tratados 

em “planos de ação” elaborados para alguns dos seus oito anos de direção. Posteriormente, com a 

crise da SMS, volta-se exclusivamente para solução de problemas emergenciais.  Outros dois 

entrevistados destacam, em seus depoimentos, a busca de maior governabilidade  através de  

ações externas - institucionais, no âmbito do sistema de saúde, com outras instituições, como o 

Ministério público e com instâncias comunitárias- claro que também somadas a ações com os 

atores internos também procurando pactuar propostas para o hospital. Certamente não apenas o 

foco de atenção, mas também o modo singular como cada um exerce esse papel de gestão se 

evidencia nos fragmentos selecionados. 

 

5.2.1. Gestão Interna: Prática Gerencial voltada para a Ação 

 

A ênfase na gestão interna se evidencia particularmente na imagem da prática gerencial 

essencialmente voltada para ação. 

Antônia  se vê como uma diretora muito presente, procurando tomar  providências para 

que o hospital continue funcionando e para que seja implantado o que foi decidido: 

 

Eu tenho um horário em que eu estou presente. [...]E é presente em ação 

– talvez não presença física, mas de resultado, de cobrança... Não falta 

material no hospital. Isso mostra que tem gerência. Se você quiser um 

antibiótico de quinta geração, aí você tem que justificar por que ele é 

imprescindível e eu vou me virar nesse antibiótico... O feijão com arroz 

não falta. Se falta é problema operacional, a gente vai lá em cima e 

conserta o erro.[...]O mais difícil é você botar as pessoas para funcionar. 

Esse é o desafio. 

 [...]Implantar coisas decididas e pactuadas. Primeiro você tem que 

pactuar, depois ver a hora de implantar. ‘Vamos implantar agora.’ E aí 

você tem que ter mecanismos de implantação... ‘Olha, você vai ficar 

responsável por isso, por acompanhar isso.” Acho que esse é o grande 

desafio.” ( Antônia) 

 

  Renato em seu depoimento também mostra-se voltado para as questões internas do 

hospital. Embora muitas demandas surjam no dia-a-dia expressa seu desejo de construção de uma 

perspectiva “pro-ativa” para sair do puro “apagar-incêndio” .  O planejamento coloca-se como 
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uma perspectiva desejada e talvez de futuro. É enfático quanto a responsabilidade da direção em 

resolver os problemas que surgem:  

 

O nosso lema é resolver. ... a gente precisa resolver... Eu não me 

incomodo que alguém tome alguma decisão, na minha ausência, por 

algum motivo... . Se eu delego: Divisão Médica, Apoio ao Diagnóstico, 

tenho meus coordenadores, meus chefes de equipe, eles têm total 

autonomia em resolver aquilo que eles entenderem... Eu procuro 

descentralizar mesmo. Eu deixo a coisa até ... Às vezes até acho que 

deixo a coisa solta demais.[...] Agora, na resolução do problema, no dia-

a-dia, a gente não deixa ‘Ah, isso aqui não é comigo.’ A gente procura 

resolver e encaminhar ( Renato) 

 

Outra entrevistada – Estela - ressaltando sua ação voltada para  dentro do hospital,  

compara o hospital com a casa: “Eu não gosto de fazer aquelas políticas de nível central... Se me 

chamarem, eu vou. Mas eu não gosto de ficar ciscando, eu gosto de ficar tomando conta, aqui, 

do meu quintal.”(Estela) 

A mesma diretora destaca a importância de ser redundante na gestão, como uma mãe. A 

imagem do trabalho como uma prática de maternagem envolve, do mesmo modo, a não 

diferenciação dos espaços de trabalho e da casa. 

 

Eu sempre acho que a experiência doméstica tem que ser trazida para 

dentro de casa [do hospital !], talvez pelo fato de eu ser mulher. Então, 

eu digo: ‘Gente, é assim mesmo. Você tem filhos? Quantos anos você 

levou para ensinar seu filho a escovar os dentes? Falando quantas vezes 

por dia?’ E eu acho que não é diferente em outras rotinas, em outras 

normas, é um trabalho de formiga, dia a dia, de persistência, de você 

acreditar que é possível e não desistir, perseguir ele o tempo todo. ( 

Estela) 

 

  A representação do hospital, espaço de trabalho, como casa, é uma expressão de não 

discriminação psíquica desses dois espaços. Mostra-se claramente  neste caso, a articulação entre 

o nível imaginário e o da ação. A dificuldade de legitimação originada no processo de 

municipalização do hospital pode exercer uma pressão na busca de uma posição mais protegida, 
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representada pela casa e pelo mundo da família. De todo modo, a utilização da metáfora do 

hospital como casa ou alusões ao hospital como uma família são freqüentes entre profissionais de 

saúde (SÁ, 2005). Essa imagem da casa ou da família corresponderia, na visão de Sá (2005) a um 

deslizamento de um contexto onde predominam processos secundários voltados para realização 

da tarefa, considerada na perspectiva de Bion (1969) remetendo a um contexto em que haveria 

uma ligação por “laços de sangue”, tendo por base processos psicoafetivos. A mesma 

entrevistada se reporta inúmeras vezes a importância dos vínculos afetivos no processo de 

trabalho, expressando talvez um modo defensivo de lidar com as vivências e dificuldades da 

cooperação no hospital. A metáfora familiar alimenta a ilusão da doçura comunitária e da 

imagem protetora do hospital, capaz de tornar possível a imensa dedicação necessária ao 

exercício da função. O contexto de precariedade, tanto do hospital, como de desvalorização 

política e social de seus trabalhadores impondo dificuldades de olhar para o futuro, e ao mesmo, 

de resgatar o passado, contribuem de forma decisiva para ganhar corpo o papel imaginário do 

diretor como pai e mãe .  

  O emprego de metáforas do mundo doméstico e feminino  também pode expressar uma 

relação entre gênero e prática gerencial, explicitando assim outros atravessamentos possíveis da 

prática gerencial, expressando desta forma,   possibilidades de seu exercício. 

A mesma entrevistada mostra seu envolvimento direto na ação: 

 

Acho que quando você é presente e participa – e não participa só na 

cadeira, você participa na ponta , as pessoas te olham com outro olhar. 

[...] Eu sou do tipo que gosta de meter a mão na massa. Digamos, isso é 

o meu estilo, eu sei que tem pessoas que não são assim. Eu só sei 

funcionar assim (Estela). 

 

Em sua compreensão tenta criar um novo modo de relação com as chefias procurando 

associar investimentos ao desempenho do serviço. Busca através de sua ação gerencial a 

constituição e consolidação de rotinas. Entre as suas realizações destaca o aumento dos leitos em 

operação que passaram de 260 para 360. Entre as mudanças alcançadas estariam o aumento do 

perfil de complexidade da maternidade, a reabertura da pediatria e a abertura de  uma sala para 

dor torácica na Emergência, reduzindo os óbitos por enfarto. Entre os projetos em que está 

trabalhando destaca a dose individualizada na farmácia. [Assim foi] “Estimulando algumas 

clínicas que certamente estavam desestimuladas há muito tempo, por questões de políticas de 
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outro momento. E tentando tornar o trabalho o mais transparente e o mais democrático em 

relação às chefias de uma maneira geral...”(Estela)  

A gestão “ para dentro” encontra-se articulada a uma preocupação com um processo mais 

participativo das chefias de serviço envolvendo tentativas de maior descentralização. 

 

5.2.2. Focando os Atores Externos, mas também o Trabalho Interno 

 

  Três diretores (Fernando, Márcio e Oswaldo) inseridos em hospitais das diferentes 

instituições de saúde – MS, SMS e SES, respectivamente -  apresentam uma ênfase maior no que 

concerne ao trabalho de articulação externa, associado ainda,  ao trabalho interno, tratado 

particularmente por um prisma político e interativo. 

Para  Fernando (MS) entre as “marcas” de sua gestão estaria “muita articulação para 

fora” , procurando desenvolver uma atitude propositiva do hospital.“ ...foi  uma clara percepção 

–  e até coerente com o planejamento estratégico – de que era nuclear a questão de uma 

visibilidade do trabalho do hospital, e de uma clara colocação de propostas e de... quase que 

um oferecimento do hospital ao SUS.”(Fernando) 

 

Nesta estratégia para fora, aponta como centrais (i)a constituição do conselho gestor, (ii)a 

ampliação do relacionamento com o Ministério Público Federal,  e (iii)o convênio estabelecido 

com a Universidade Estácio de Sá . Ao mesmo tempo coloca sua gestão em defesa dos interesses 

do usuário.  

O Conselho Gestor foi constituído logo no início de sua gestão, embora tenha 

funcionamento irregular, a seu ver representa um avanço no rumo à ampliação do processo 

decisório e para um padrão de maior controle social. Participam todos os níveis de gestão do 

sistema de saúde (representantes da SMS, SES, dos Secretários de Saúde da Baixada Fluminense, 

a Fiocruz, a UFRJ) e controle social (participação de representante comunitário).  Quanto ao 

Ministério Público, compreende tratar-se de um importante ator para o hospital, por estar a 

princípio, aliado à sociedade. 

 

... eu hoje passei a ter uma compreensão muito mais fina, muito mais 

interessante, muito mais política, do que é o Ministério Público, que é 

mesmo um aliado da sociedade. Só que ao invés desse aliado ser 
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acionado através das páginas dos jornais, ou da denúncia, eu comecei a 

aciona-lo através do aspecto positivo. Para dizer: ‘Olha, está aqui o que 

nós queremos fazer, está aqui o que nós podemos fazer. E precisamos de 

uma ajuda, precisamos de uma interferência, ...para que determinadas 

coisas possam andar mais rápido.’ É.... conseguir mostrar que, na 

verdade, a gente também está ali – e eu tenho essa visão muito clara, e 

me orgulho disso – também para defender os interesses do usuário. 

Claro, mediado, enviesado, com interesses corporativos, médicos, que 

são muito fortes, da enfermagem, enfim. A vida também não é perfeita. 

Mas é claramente uma gestão que tem essa política de defesa dos 

interesses dos usuários. Para você ter idéia, a gente, ano passado, com 

essa história de recursos humanos, o Ministério[da Saúde] pedia 

relatório, mas não fazia nada, guardava na gaveta... Eu, lá pelas tantas, 

mandei um relatório para o Ministério Público, de uma forma que fosse o 

Ministério Público a me solicitar. Bom, isso gerou... uma reposição de 

recursos humanos. E agora nós tivemos esse processo seletivo.” 

[contratação emergencial de profissionais para o hospital].(Fernando) 

 

No entanto, posteriormente, foi o próprio Ministério Público um dos protagonistas da 

exoneração de Fernando do hospital C, evidenciando assim uma certa ilusão sobre a potência de 

suas estratégias. 

 

O entrevistado cita ainda como frentes de articulação externa, contatos que vem sendo 

realizados com cerca de quarenta municípios, aliança com o Ministério Público, também a 

realização de convênios com outras instituições. Seu relato é entusiasmado e expressa sua 

idealização quanto aos efeitos dessas articulações externas. Quanto ao convênio com a 

Universidade Estácio de Sá, embora  represente uma ação para fora, as repercussões internas 

foram importantes e levaram a uma proposta negociada internamente. Neste processo merece 

destaque a  pluralidade de vozes presentes, apontando a possibilidade de criar uma proposta nova, 

com outras falas: 

 

.. Mas houve setores do hospital que se posicionaram contra: a Clínica 

Médica, os dois serviços de cirurgia geral... Foi quem se posicionou 

contra. O restante ou se posicionou a favor, ou partiu para um processo 

claro de negociação. Do tipo: ‘Não, isso é interessante, mas isso tem um 

custo.’ Não pode a Estácio vir para cá e achar que vem... É engraçado. 

Eu te digo, eu que de início olhava muito para os benefícios intangíveis: 

em ter uma universidade lá, ... Na verdade, acabei  sendo   vencido  pelas  
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circunstâncias, e convencido pelos pares no sentido de que, de fato, era 

justo e era correto que houvesse uma contrapartida, que houvesse um 

investimento. ... Foi um processo de muito crescimento interno. Em que a 

voz da comunidade foi efetivamente... mostrou uma pujança. E que não 

foi aquela coisa seguidista: ‘Não, vamos seguir o que a direção está 

falando e pronto.” E nem foi aquela coisa do sindicato.(Fernando) 

  

Neste episódio parece surgir, através da narrativa, a possibilidade de alguma expressão da 

autonomia dos sujeitos/grupos do hospital no sentido dado por Enriquez (1997b), podendo 

emergir  idéias diferentes daquelas da direção, surgerindo então um contexto favorável à 

inovação.  

 Do ponto de vista interno, o mesmo entrevistado identifica alguns elementos que fariam 

parte do que percebe como seu próprio “padrão gerencial” . Um certo modo de fazer gestão  

hospitalar: (i)a conformação de uma equipe de gestão mais profissionalizada, que permita uma 

boa infra estrutura, (ii)um trabalho profissionalizado da comunicação social e (iii)o 

desenvolvimento de um processo de Planejamento Estratégico, de certo modo idealizado pelo 

entrevistado. 

 

Então, de baixo de uma pancadaria já com o Sindicato; debaixo de uma 

agenda, do ponto de vista operacional, pesadíssima, a gente conseguiu 

botar de pé um processo de planejamento estratégico. Que reuniu 

durante dez ou doze sábados.... mais ou menos umas oitenta a cem 

pessoas...Então, não deixou de ser pitoresco, não deixa de ser uma coisa 

que tem um valor ‘legal’  que, com seis meses de hospital, a gente, de 

uma forma ou de outra, já tinha conquistado uma certa credibilidade 

que pôde trazer as pessoas. Em um hospital muito acostumado ao que a 

gente chamava, na época, dar tiro no pé. Aquela coisa assim, de obter 

coisas através de denúncias que as próprias pessoas do hospital faziam. 

(Fernando) 

 

Um segundo momento do Planejamento Estratégico foi realizado mais recentemente 

gerando quatro grandes diretrizes para o hospital: “qualidade assistencial, inserção no SUS, foco 

em quem faz e o modelo de gestão”. Pretende-se a partir de então, modificações, de certo modo, 

ambiciosas, tanto na assistência quanto na gestão. Quanto a qualidade assistencial, encontra-se 

em andamento a proposta de reorganização da assistência em torno de linhas de cuidados, o que 

na visão de Fernando é de fato inovador, implicando uma maior interligação entre serviços e uma 

base mais interdisciplinar de trabalho. 
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O processo que envolve o Planejamento Estratégico parece torná-lo um dispositivo para a 

constituição de processos mais coletivos no hospital. Certamente parar para pensar os destinos do 

hospital, tomar a si esse trabalho é se colocar de forma menos dependente e poder olhar para o 

futuro. Em outro plano de análise, esse processo mostra-se favorecedor de  um reconhecimento 

mais positivo do papel do hospital e dos funcionários em oposição ao lugar da negatividade – 

desqualificação das organizações públicas e seus funcionários – que é dominante que fundamenta 

certa invalidação simbólica dessas organizações. Assim, constitui-se, no meu entender, um 

processo que favorece as forças de ligação entre os sujeitos e assim a expressão da pulsão de vida 

e da possibilidade de processos criativos.  

Embora sempre esteja presente o risco de manipulação, e do aprisionamento no discurso 

do outro, e assim, de constituição de um imaginário enganador, tanto no debate sobre o convênio 

com a universidade, como também no processo de planejamento estratégico, parece existir uma 

tentativa  de possibilitar a palavra mais espontânea e, sobre problemas considerados importantes,  

e portanto menos fragmentada e não apenas com relação a problemas circunscritos e precisos. 

O imaginário instituído nas organizações públicas, é o do descrédito e da impotência. 

Pensar sobre o futuro é poder abrir brechas para uma outra construção.  

 

[Tenho]uma percepção muito fina, ...  uma quase convicção de que 

exatamente nessas situações mais adversas é que você tem que botar de 

pé um processo de planejamento estratégico. .... O que foi a marca desse 

processo? Foi muito a tentativa de obter uma certa direcionalidade. [...] 

O que é que nós somos, para onde nós vamos, o que nós temos de 

pontos mais fortes... Aquela coisa. Não foi um planejamento estratégico 

que tenha entrado muito – e eu hoje tenho essa consciência – no modo do 

hospital funcionar; e que nem tenha entrado muito em um certo grau de 

conflito que talvez fosse necessário, mas eu também acho que 

politicamente talvez não fosse possível. Conflito exatamente com esses 

verdadeiros ducados, os verdadeiros castelos feudais que tinham se 

estabelecido. Foi muito um processo ...de dizer assim: “Nós podemos ser 

isso. Nós podemos ocupar esse espaço.” E foi muito interessante, porque 

eu posso te assegurar – e depois fazer um pouquinho esse balanço – que 

uma porção de coisas que a gente definiu lá efetivamente se realizaram. 

Transformação da maternidade, a criação do CACON,  da oncologia , 

questão de evoluir na questão dos transplantes. ... Transformação em um 

caminho para um hospital de ensino, um hospital universitário. ... Ele foi 

um guia. Posso dizer que esse planejamento, com todas as deficiências 

que ele possa ter tido, se tornou um guia para a ação  
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Outras coisas que também acho que começaram a se tornar uma certa 

marca... Por exemplo, a questão de ‘botar de pé’ a coisa da hotelaria, 

que a gente colocou... De ter recepcionista, ter um certo padrão de 

relacionamento com a clientela, de escuta. De começar um certo 

planejamento em termos de obras, de prioridades, de equipamentos. A 

questão da engenharia clínica, que a gente botou de pé esse trabalho, 

que foi um plus, tem sido um plus nessa história. Em um hospital em que 

as coisas ficavam quebradas crônicamente. Uma maneira, também, um 

pouco mais colegiada de trabalhar: então, um leque de direção que hoje 

envolve, sempre envolveu, de vinte a vinte e cinco pessoas. Às vezes mais 

até. Então, tem aí pelo menos uma meia dúzia de aspectos importantes... 

De uma certa marca do trabalho... Do meu, vamos dizer assim...  De 

como eu compreendo, vamos chamar assim, o trabalho gerencial 

(Fernando). 

 

Certamente é necessária cautela para não assumirmos o entusiasmo do narrador. No 

entanto, em um contexto marcado pela desagregação e falta de idealização, conduzir um processo 

que leve a interrogar-se sobre o papel do hospital no SUS, procurar identificar suas capacidades e 

debilidades, debater caminhos e perspectivas de futuro é um processo que pode  propiciar uma 

construção grupal ancorada em significações imaginárias. É um contexto supostamente propício 

ao que  Castoriadis denominou “imaginário social instituinte” (1982). 

Outra experiência merece destaque como expressão de estratégia gerencial que valoriza as 

articulações externas ao hospital. Márcio no hospital  L (SMS) já  inicia sua gestão com uma 

proposta delineada. O convite do Secretário envolveu a perspectiva de acabar com o sistema de 

cooperativa no hospital, que desde de sua inauguração vem funcionando com profissionais 

terceirizados. Antes mesmo de ser nomeado, acerta com o Secretário outras inovações ou 

perspectivas de trabalho: informatizar o hospital  e fazer convênios com universidades, gerando 

assim maiores incentivos para os profissionais. Deste modo, são definidas estratégias de trabalho 

para dentro do hospital, e também com atores externos. O entrevistado mostra-se muito 

entusiasmado com essas propostas, particularmente pelo sentido  que adquire para ele:  

 

Aí um dia o Secretário me chama e efetivamente formaliza o convite.... e 

aí formaliza o convite botando uns apetrechos assim extremamente... 

tentadores, ou seja desprivatizar o hospital ... mudar o modelo gera um 

desafio enorme a princípio.[...] Eu não conheço nada assim, que 

trabalhou com tirar uma população inteira e botar outra população no 

lugar...e .já está acontecendo . (Márcio) 
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No início da sua gestão define uma outra proposta: propõe uma parceria “com o PIB alto”, 

com o setor privado.  Assim, através de um processo de doação, relativo ao uso como 

estacionamento, de um terreno desocupado do hospital,  passa a receber vinte mil reais por mês, 

com um destino estabelecido: “humanização” - melhorar as condições da recepção ao 

paciente, conforto nas enfermarias e brinquedos para as crianças Soma-se ainda outros 

contatos com empresas para serem parceiras do hospital.” (Márcio)  

As interlocuções externas ocorrem em âmbitos diversos. Com empresas para serem 

“parceiras” do hospital, com o conselho de saúde  e também a câmara comunitária do bairro. 

Destaca-se a prioridade de melhorar o lugar onde permanecem os pacientes. 

 

Eu estou tentando um processo de parceria com o PIB alto. Eu tenho 

um PIB talvez dos maiores do RJ, está aqui

10

 , e por outro lado um dos 

menores IDHs também está aqui nessa região...[...].A  LG que deu as 

televisões todas,  pela metade do preço, que eu comprei na fábrica, é um 

parceiro social. A televisão de 30 polegadas que vai ter na sala grande 

de espera do público, com cadeiras, com bebedouro com tudo 

adequado...aquela televisão grandona foi a LG que deu de graça. A 

Michelin esteve aqui no hospital,  gostou muito e tal,  eu pedi uma 

ambulância CTI. Se eu tiver uma ambulância CTI vai ser hospital L 

parceria com Michelin aqui. (...)Então, começa a trabalhar a sociedade, 

paralelamente, começa a freqüentar, e eu já fazia isso quando estive no 

hospital F, a sociedade organizada e  o SUS, o controle social, então 

começa a freqüentar os conselhos municipais, as reuniões do conselho, 

mas também a câmara comunitária do bairro.. (Márcio) 

 

Evidencia-se portanto a busca pelo entrevistado de soluções criativas para melhorar as 

condições de funcionamento do hospital, já que não tem recursos públicos para realizar as 

melhorias pretendidas..
11 

 

Do ponto de vista interno,  Márcio negociou com cada  chefe o processo de transição para 

saída da cooperativa, lidando e contornando as resistências. Passada essa fase inicial,  se 

envolveu com o processo de recepção dos funcionários novos, concursados, bem como no 

                                           
10

 O hospital L localiza-se em um bairro privilegiado economicamente. No entanto na região de saúde em que se 

insere inclui outros bairros de nível socio-econômico contrastante. 
11

 No dia 3/10/03 um jornal da região publica matéria “Hospital L ganha melhorias com o apoio da iniciativa 

privada” destacando que através de parceria com o setor privado o hospital instalou ar-condicionado e 200 cadeiras 

em sala de espera, além de 12 computadores que  alimenta um sistema com dados dos pacientes. Entre as melhorias 

destaca-se a colocação de brinquedos para crianças no jardim do hospital e 32 televisões nos quartos. 
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estabelecimento de uma nova organização do trabalho que expressa  a sua preocupação com a 

melhor qualidade da assistência a ser prestada ao usuário: 

 

Agora, já está o modelo novo, a entrada de serviço dos médicos obedece 

a uma grade. Essa grade contempla obrigações,  treinamento,  sessões 

clínicas,  aprendizado,  quer dizer,  então pelo menos ...ela deixa margem 

para isso... principalmente contempla o compromisso de efetivamente 

trabalhar 24 horas.[...]A gente quer saber assim, são quantos médicos na 

emergência, são quantos médicos no andar, são quantos médicos  para 

fazer visita, quantos doentes para serem visitados por quantos 

médicos...[...] Por que que o doente tem que ficar  de pé na frente do 

médico, este sentado na cadeira, para a consulta ser rápida? Basta que 

eu coloque mais médico e mais consultório e a consulta pode ser no 

tempo adequado e o fulano não vai  ficar em  pé em frente para a  

consulta ser rápida, ... nós atendemos 800 pessoas, mas não é preciso 

que 800 pessoas sejam atendidas por 8 médicos,  cada médico atendendo 

100 pessoas, entendeu? Quer dizer, então se ao  invés de 8 médicos eu 

tiver 16, vai atender 50, ... se eu tiver 32 vai atender 25, , agora para ter 

32 é preciso que a  gente entenda que vai ter que trabalhar de forma 

diferente. Então é esse discurso que tem que ser, que tem sido praticado 

é um discurso na contramão da história  todo mundo quer trabalhar 12 

horas e a gente está aqui fazendo grade de 24 horas. Estamos 

reforçando muito nos antigos a criação de um processo novo. ...Então, 

esta visão de melhorar, ela naturalmente vai começar a impactar na 

visão da qualidade da prestação do serviço médico.(Márcio) 

 

O grupo social que predominantemente procura atendimento nos hospitais públicos 

brasileiros vive em condições sociais de imensa precariedade, ocupando um espaço social de 

invisibilidade e negatividade. As instituições, por sua vez, tendem a reforçar o status social dos 

desfavorecidos: “Reconhecerão sua cidadania mas reforçarão o aspecto negativo implicitamente 

ligado a seu lugar social.” (CARRETEIRO, 1993 p.20)
12

. Assim, se produzem efeitos sobre o 

lugar simbólico e imaginário a ser ocupado pelo paciente no processo assistencial.  No universo 

estudado tanto  Márcio como Fernando e também Oswaldo procuram apontar um outro lugar para 

o paciente, requalificá-lo, veiculando um outro imaginário sobre os direitos do usuário e as 

relações a se estabelecerem como ele: o tempo da consulta e a cadeira para o paciente se sentar, 

melhoria dos locais onde permanecem os pacientes,  a ouvidoria e mesmo uma ouvidoria da 

comunidade são sinais das mudanças que esses diretores intentam produzir.  Neste sentido é 
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interessante o relato de Fernando em sua experiência anterior no hospital Q(MS) onde, 

enfrentando os interesses corporativos, implantou, através de ganho judicial, a visita médica de 

fim semana: 

 Porque no fundo, no fundo, teve parte dos médicos que aderiu ao nosso 

projeto, e outra parte que não. Então, teve eleição do corpo clínico, 

chapa que a gente apoiou não ganhou. Mas ao mesmo tempo, eu banquei 

negócio de visita fim de semana, o corpo clínico foi contra, eu ganhei na 

justiça.”(Fernando) 

 

Ganha destaque a disposição tanto de  Márcio como de Fernando para a construção de um 

outro compromisso dos profissionais com o trabalho e com o atendimento, embora  reconheçam 

que essa linha de trabalho encontra-se em oposição às estratégias dominantes que acabam 

levando os profissionais a trabalhar menos e de forma menos responsável. Considerando as idéias 

de Campos(1997) talvez a perspectiva de trabalho desses diretores representem uma tentativa  de 

reconstruir as relações entre profissionais, instituição de saúde e população, tentando “quebrar 

estas formas de relacionamento consolidadas pelo jogo institucional” (CAMPOS, 1997 p.245). 

 

 Aquele médico que atende mal a gente não dá suspensão nem nada, a 

gente vai  lá conversa com ele , senta...[...] Então ...  não estou passando 

cartão de ponto nada, estou conversando com essas pessoas, agora acho 

que vai ser um trabalho árduo, ... tem sido muito difícil. Acho que nós 

vamos conseguir, vai ser um exemplo muito interessante, como é que é 

que você transforma o modelo interno de serviço de um hospital para 

outro modelo. De repente, como é que eu tiro um grupo de médicos e 

boto outro grupo de médicos, que estratégia foi essa? Então, a gente 

primeiro ...está tendo toda atenção com quem está chegando, toda 

delicadeza com quem está chegando,  seja servente, seja técnico. 

(Márcio) 

 

Outro entrevistado -  Oswaldo, embora também dê grande destaque ao trabalho de 

articulação externa, diferencia-se no grupo de entrevistados ao voltar-se para um projeto que vai 

bem além do hospital, sendo de médio prazo e, sobre o qual tem pouca governabilidade. Trata-se  

do que chamou “parte macro” ou “parte política do hospital” buscando  viabilizar uma proposta  

                                                                                                                                         
12

  Tradução livre. “reconnaîtront leur citoyenneté mais reforceront l’aspect négatif implicitement lié a  leur place 

sociale” (CARRETEIRO, 1993 p.20)
12

. 
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de organização do sistema de emergência da área onde se insere o hospital. Sua história de 

participação na elaboração de programas de governo na área da saúde (tanto à época da eleição 

de Moreira Franco, como mais recentemente na eleição de Garotinho), certamente contribuiu 

para um olhar mais abrangente e voltado para pensar o sistema de saúde. Por outro lado, essa 

perspectiva favoreceria atacar o problema que aflige os diretores: a superlotação. Se diz  diretor 

do único hospital público  da região que tem um milhão de habitantes. Defende também uma 

proposta de ouvidoria da comunidade, como forma de valorizar o controle da população sobre os 

serviços. Assim, vai construindo um projeto que é bem maior que o hospital. Sua ação, por um 

lado, voltou-se para a adequação do perfil do hospital, particularmente no início de sua gestão, e 

por outro, para a atuação como médico na  área cirúrgica, dando pareceres, realizando cirurgias 

para as quais se sente particularmente experiente. A gestão interna é bem dividida com  sua 

equipe. Ressalta a divisão médica, a administrativa e uma assessora que está muito voltada para a 

área de insumos. Fala da importância dos atuais  chefes de serviço que teriam grande 

compromisso com o hospital. O que mais ganha realce em  seu depoimento é, de fato, a sua 

tentativa de protagonizar a luta por uma proposta para organização  de um sistema local de saúde, 

na verdade,  um projeto para organização do sistema de atendimento de emergência na região 

onde se insere o hospital.  Esse tem sido o seu foco de trabalho atual, debatendo a proposta,  

particularmente no conselho distrital de saúde, como também com a SES e, mais recentemente, 

com o MS.  

É importante em sua experiência o papel diferenciado da comunidade, parecendo próxima 

e aliada em seus projetos. O entrevistado valoriza a percepção do usuário sobre a assistência, que 

se expressa em sua concepção de ouvidoria que seria realizada pela comunidade, como base para 

avaliação dos profissionais. O hospital K localiza-se em uma área da periferia do Rio bem 

definida, com uma clara população de referência .  

 

 Eu queria uma proposta para essa região. E eu achava o seguinte: que 

se eu fosse, um dia, um governante e eu tivesse que montar um sistema de 

saúde, eu começaria por aqui. Porque eu achava o seguinte. Acho que 

aqui é uma região bem definida, geograficamente, tem características 

próprias... E acho que é bom para se fazer um modelo. Por quê? Porque 

é uma região extremamente carente, ela sempre foi esquecida, é uma 

região formada por gente boa, gente simples... É um lugar muito bom de 

se trabalhar. (Oswaldo) 
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A equipe de gestão é muito valorizada e a repartição de lugares muito clara. Talvez pela 

influência de sua própria especialidade médica. Ser cirurgião é decidir objetivamente o que deve 

ser feito. 

O trabalho[gerencial] é muito bem dividido. E eu mantenho, 

assim, uma autonomia grande para esse pessoal [a equipe de direção]. 

Isso me ajuda bastante, porque eu fico mais na parte, vamos dizer assim, 

na parte macro do sistema. Eu resolvo o que não pôde, vamos dizer 

assim, ser solucionado e a interface da Secretaria de Saúde.... Vamos 

dizer assim, a parte política do hospital, essa é costurada por mim.[...] 

Eu procuro manter a direção bastante aberta para todas as pessoas que 

procuram, eu atendo. Todo mundo. Eles acham até que eu atendo demais.  

(Oswaldo) 

 

A proposta de Oswaldo - tentar impactar a  superlotação através da organização do 

sistema de saúde, representa certamente para todos os diretores uma imagem idealizada. Oswaldo 

traduz este sonho. 

 

5.3. O  Sistema de  Direção 

 

O Sistema de direção contempla as bases políticas e organizativas do processo gerencial. 

Envolve  a estrutura de gestão, a organização da equipe e divisão de trabalho, as bases do 

processo  decisório e do monitoramento. O sistema de direção deve funcionar como a base da 

capacidade de governo e conformar  dispositivos que permitam o processamento tecnopolítico 

dos problemas, o manejo das crises,  a prestação de contas e a descentralização(Matus,2000). O 

sistema de direção expressará a força de improvisação versus  a demanda por planejamento.  

A partir do olhar psicossociológico compreendemos o sistema de direção como expressão 

de um certo imaginário sobre a gestão hospitalar, imaginário do diretor ou de grupos internos, 

relativo à repartição de lugares na organização, ao papel da equipe de direção e dos profissionais. 

Procuro explorar a seguir os modos de funcionamento gerencial que se evidenciam nos 

relatos dos diretores. Metade dos entrevistados, certamente com variações entre eles, procura 

desenvolver um sistema de direção coletiva, com instâncias de gestão participativas,  a 

constituição de grupos assessores e sistemas de apoio,  desenvolvendo neste contexto um projeto 

de estruturação da gestão. Outros quatro entrevistados mostram-se menos propositivos quanto a 

organização do trabalho de gestão. Não expressam nenhuma proposta em termos de estrutura de 
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gestão.  Nessas experiências não existe uma instância mais orgânica , coletiva como base para as 

decisões. 

Em um segundo momento da análise, são considerados os indicadores de avaliação como  

ferramenta da gestão,  expressão das  condições para o monitoramento e prestação de contas 

assumidos com grande ênfase nos relatos, representando assim uma base para o exercício do 

componente técnico da gestão . 

 

5.3.1. A Organização do Sistema de Direção 

 

Entrando propriamente na organização do sistema de direção, como será visto a seguir, o 

aspecto que diferencia as diversas experiências de gestão é o desenvolvimento de um projeto de 

funcionamento da gestão associado  a montagem de uma direção mais colegiada.  

   

5.3.1.1 Desenvolvendo um Projeto Gerencial 

 

 Dois entrevistados, Fernando(hospital C-MS) e Márcio(Hospital L-SMS), já  

apresentavam nas experiências de direção exercidas anteriormente, uma importante acumulação 

no âmbito da organização do sistema de direção. Em suas diversas experiências de direção 

destaca-se uma sistemática de trabalho de direção ampliada e assim tentativas de um modo mais 

coletivo de  processamento de problemas.  

Assim, na experiência atual de Fernando no hospital C (MS), há três anos na direção, 

encontra-se uma estrutura de gestão mais constituída e um processo já mais desenvolvido. O 

outro entrevistado, Márcio (hospital L- SMS), mostra-se ainda, na verdade, amadurecendo o 

projeto político- organizativo para funcionamento de sua equipe, mantendo a perspectiva de um 

processo decisório mais participativo. 

Fernando, como dito antes, encontrou uma infra estrutura muito frágil no hospital C. A 

equipe anterior de direção tinha quatro ou cinco pessoas. Seu projeto gerencial incluiu então uma 

mudança radical nesta situação. Como assinalado anteriormente, constituiu uma equipe 

profissionalizada trazida de fora do hospital. O projeto gerencial desenvolvido incluiu, como 

visto antes, também a criação de um conselho gestor com participação de representantes dos 

instâncias do SUS. Ao mesmo tempo, internamente, conformou-se uma direção ampliada, 
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envolvendo cerca de 25 pessoas - assessores, coordenadores e chefes de serviço. O entrevistado 

assinala ainda uma inovação: a criação de uma direção adjunta, o que permitiria uma melhor  

divisão do trabalho da direção. Desenvolveu um  processo de Planejamento Estratégico, também 

tratado anteriormente (no item estratégias de trabalho do diretor)que tem possibilitado, a seu ver,  

uma ampla participação na definição de prioridades e na construção de uma visão de futuro para 

o hospital. Investe de forma importante na profissionalização dos gerentes (coordenadores e 

chefes) do hospital que vem sendo encaminhados para realização de especialização em gestão em 

saúde. 

Abaixo encontra-se um fragmento expressando o sistema de direção adotado: 

 

 tudo aquilo que dependia de um poder central, sabe, assim, de uma 

competência gerencial mais ampla, ou aspectos mais ligados às normas, 

às leis era muito frágil. Que aspectos frágeis? CCIH, infecção hospitalar, 

a questão da informação, a questão do modo de comprar, o modo de 

consertar equipamentos. Uma porção de coisas que, na verdade, não 

podiam ser resolvidas isoladamente...por cada área. [...] Esse é um dos 

grandes papéis de uma direção, do trabalho gerencial, que é construção 

dessa verdadeira infra-estrutura. Era muito frágil, era muito débil. Você 

tinha uma equipe de direção, que me antecedeu, que tinha... diretor-

geral, um diretor médico, diretora de apoio diagnóstico, um diretor 

administrativo e a enfermagem, quer dizer, cinco pessoas... Nenhuma 

estrutura de suporte; planejamento, ... tinha dificuldades muito 

importantes. ( Fernando). 

 

Destaca a seguir o papel da direção adjunta, já experimentada em sua experiência anterior: 

 

[...]Aí vale a pena assinalar que a ida da Ana Maria [diretora adjunta] 

para o hospital C foi um somatório muito grande nisso... E a Ana Maria 

...é uma pessoa que vem com uma capacidade de botar as coisas em 

prática, de fazer e fazer com que os outros façam, marcar sobre pressão, 

fazer valer os compromissos... E ainda um pouco imune, eu diria, a 

certas intermediações que às vezes a política interna coloca.[...]. Ana 

Maria é diretora adjunta. Isso é uma outra marca ... do que eu penso 

como trabalho gerencial. Desde do hospital H, aliás, que, para mim, 

direção adjunta é direção adjunta e direção médica é direção médica. 

Direção médica cuida da assistência; direção adjunta é ... meio que um 

superintendente, é meio que um diretor-executivo. Só que a gente não 

vive nesse modelo isolado. É um modelo colegiado. Mas é um modelo em 

que eu, cada vez mais, hoje, cuido das articulações para fora,   com a 

Fundação... A celebração de grandes pactos tem a minha presença. E a 
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Ana Maria, uma grande tocadora dos projetos...um certo cimento 

dentro da própria direção também.”  (Fernando) 

 

A construção do sistema de direção corresponde, na experiência de Fernando, por um 

lado, a profissionalizar a gestão, especialmente a área de “infraestrutura” – planejamento, 

finanças, compras, engenharia biomédica, informações  e por outro, a constituição de instâncias 

colegiadas de gestão.  

Quanto as perspectivas de futuro no âmbito do sistema de direção, é apontada pelo 

entrevistado, uma proposta ambiciosa, fruto do segundo momento do planejamento estratégico do 

hospital, que levaria à descentralização interna, inclusive da gestão do orçamento,   com a criação 

de colegiados por grandes segmentos: área da mulher e da criança, do transplante renal, 

transplante hepático, oncologia, centro de atenção cardio-vascular, de emergência, ambulatório e 

centro de apoio diagnóstico . Esta perspectiva está de acordo com a  imagem de futuro do 

hospital, identificada por Fernando, como um centro hospitalar constituído por várias unidades:... 

Se me perguntar, o que se pretende.. é o hospital C ser um centro, na verdade um centro 

hospitalar. Transformar o hospital em um verdadeiro complexo hospitalar, transformar esses 

centros em verdadeiras unidades hospitalares, com direções específicas...” (Fernando) 

A seguir, encontra-se o depoimento de outro entrevistado – Márcio- tratando das 

propostas para o sistema de gestão do hospital L, que na verdade, ainda estão sendo pensadas . 

Propõe três de níveis de gestão, apoiando-se também, em sua experiência anterior. Um primeiro 

nível gerencial, chamado núcleo estratégico,  congregaria as áreas ligadas à informação e 

avaliação, um segundo , ‘núcleo duro de gestão”, seria formado pela diretor, as divisões médica e 

administrativa e as sub-gerências . O terceiro segmento seria o conselho gestor, onde estariam 

representados os serviços e setores do hospital. Encontram-se no momento da entrevista, em uma 

fase de transição, funcionando um único coletivo de direção  e procurando, através de Divisão 

Médica,  realizar reuniões periódicas com coordenadores e chefes de serviço.  

 

 Então, você tem um núcleo estratégico,  tem um núcleo duro,  tem um 

conselho gestor, que seria formatado, a gente imagina que possa 

trabalhar isso só no ano que vem, quando realmente essas idéias 

estiverem mais amadurecidas. Neste estágio...eu pedi ao diretor médico 

que começasse a trabalhar a idéia de gestão compartilhada. Então, 

periodicamente, vinte dias, um mês, não sei, ele  reúne com os 
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representantes...o  coordenador e os chefes de serviço de sua 

coordenação, reúne aquele grupo todo e ele passa as ações, digamos 

assim, que sejam consensuadas no grupo todo e ele transforma essas 

ações em mecanismo de atuação naquele segmento que aquele grupo 

representa: as clínicas cirúrgicas, as clínicas médicas, a pediatria... 

(Márcio) 

 

 

Outro entrevistado, Renato (Hospital I - SES), embora com uma experiência menor de 

gestão, é enfático quanto a preocupação em desenvolver um processo de gestão mais 

participativo. O colegiado de gestão foi constituído na gestão anterior, quando Renato era vice-

diretor. Hoje mantêm-se as reuniões do colegiado que envolve as divisões - que são  quinzensais; 

Buscando a ampliação dos espaços de diálogo, Renato está tentando sedimentar as reuniões 

mensais com as  chefias de serviço, o  que não existia, procurando “sedimentar essa cultura de 

uma reunião mensal com as chefias,.. buscando deixar a turma bem à vontade...antes só falava a 

gente...agora eles falam mais que a gente.”  Talvez este seja o seu projeto mais importante, a 

própria constituição de um projeto gerencial que favoreça a ampliação do coletivo da direção.  

  Renato em sua prática gerencial tenta constituir o que chamou de uma ‘cultura de 

reuniões”, um processo mais participativo e sistemático de enfrentamento de problemas e 

desenvolvimento de propostas.  

 

Nós temos uma reunião de chefia médica mensal. [...] Tem mais ou 

menos um ano e meio... [...]o  núcleo de vigilância, através do relatório, 

traz todos os indicadores: tempo de permanência, taxa de ocupação, de 

giro, mortalidade... É um pau danado, é uma briga danada. É muito 

legal. Porque a coisa, inclusive, já está sedimentada. E aí, com o Apoio 

Diagnóstico, que entrou há coisa de uns dois, três meses, a gente fez a 

nossa primeira reunião. E a gente sempre convida o Núcleo de Vigilância 

e deixa aberto para as chefias colocarem [...]Primeiro, era sedimentar 

alguma coisa que não existia: essa cultura de uma reunião mensal com 

as chefias. Segundo, deixar a turma bem à vontade e aquela coisa ficar: 

primeira terça-feira do mês estava todo mundo aqui. [...] porque antes 

era tudo fechado, só falava a gente [direção]. Entende? Agora, eles 

falam mais do que a gente.( Renato) 
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Está presente de modo claro no relato deste entrevistado a preocupação em favorecer a 

circulação da palavra entre os chefes de serviço, particularmente os médicos. 

Outra entrevistada, Estela (hospital Q- SMS) embora não mostre uma concepção  

elaborada quanto ao sistema de gestão, vem na verdade constituindo uma sistemática de reuniões 

com a equipe de gerentes e sub-gerentes, e por outro lado, com chefias de serviço e buscando 

nesta instância desencadear um processo de avaliação.  

Estela,  valorizando a sistemática de reuniões com sua equipe, vem buscando tratar neste 

fórum as propostas para o ano de 2004: 

 

A estrutura aqui é: Direção Geral, Gerência Médica, Gerência 

Administrativa. Depois eu tenho sub-gerências: de Recursos Humanos, 

Medicina Interna, Clínica Cirúrgica, Materno-Infantil, Apuração 

Financeira, Infra-Estrutura, coloquei o Núcleo de Epidemiologia dentro 

do processo, e Gerência de Enfermagem, Apoio Técnico e Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico, esse SADT. Então, esse grupo todo – a gente 

já tinha se reunido antes –, hoje, na verdade, eles me fizeram a entrega 

das auto-avaliações e dos sonhos de 2004, com o objetivo de eu tentar... 

compactar essas pretensões e poder formatar um relatório de análise e 

propostas de 2004. [...]Eu tenho reuniões... A cada dois meses, eu reuno 

todos os chefes, médicos e administrativos. Isso dá uma reunião com 

umas setenta pessoas: todas as chefias de serviço, seja médico, 

enfermagem, administrativo, burocrático... Então, a cada dois meses, a 

gente faz essa reunião maior, onde sempre tem alguma apresentação, ou 

é livre, espontânea apresentação, que a gente previamente combina. E a 

gente tenta colocar em dia as informações. Isso é a cada dois meses. Essa 

reunião com gerências e sub-gerências, que é esse grupo menor, a gente 

está procurando fazer a cada quinze dias.( Estela) 

 

Percebe-se nos relatos de Renato e Estela, um esforço para delinear um sistema de gestão,  

já contando com o funcionamento de  instâncias mais coletivas de direção. 

A  partir de uma perspectiva psicossociológica  os dispositivos mais coletivos – 

colegiados de gestão, reuniões  com as chefias, processos de planejamento estratégico embora 

sempre possam representar o risco da manipulação e portanto da constituição de um imaginário 

enganoso, podem contribuir para uma capacidade estruturante, possibilitando o surgimento de 

outras falas e permitindo que os indivíduos vislumbrem a possibilidade de influir nos destinos da 

organização. Discutir “o que fazer”,  abrir  brechas  para pensar  sobre o “que fazer” é possibilitar  
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sair da inércia ligada ao imaginário da impotência e abrir a possibilidade de construção de outro 

imaginário, mais criativo e menos aprisionado à repetição. A partir de Enriquez(1997b) 

poderíamos também compreender tais processos como uma via que permita enfrentar o dilema 

entre o reconhecimento das diferenças entre os sujeitos, e a construção de identidade. No mesmo 

sentido, a partir de Käes, tais espaços podem mostrar-se propícios à construção subjetiva, 

particularmente ao exercício de funções psíquicas pelo grupo ou pelo líder, funcionando como 

um espaço para a realização da função intermediária, permitindo a ligação entre os membros do 

grupo e  a adesão a um envelope comum, a uma face externa que funcionaria como barreira de 

separação. (KÄES,1994a) Esses espaços coletivos suscitam processos transicionais, podendo 

talvez cumprir a função de restabelecimento de uma área de ilusão ou de sonho. 

 

 5.3.1.2.  Gerenciando sem uma Estrutura Orgânica de Gestão 

 

Outro grupo de dirigentes, na esfera do sistema de gestão, mostra-se menos articulado.  

Vicente,  Antônia e Claúdia, em suas narrativas,  mencionam  reuniões com chefias de divisão ou 

serviço, sem maior aprofundamento. Não expressam nenhuma proposta quanto a uma estrutura 

de gestão neste âmbito.  Nessas experiências não existe uma instância mais orgânica de gestão. 

 

Antônia em primeiro lugar ressalta que com o processo de terceirização a estrutura de 

cargos do hospital foi extinta, não existindo gratificação de chefia. Assim, as pessoas são apenas 

responsáveis pelos serviços.  

  

Tenho uma média de trinta e cinco chefias, se somar tudo chega a 

setenta. ... quem opera o hospital? O chefe de equipe responde pela 

operação do dia-a-dia. Tem o supervisor de enfermagem e o supervisor 

administrativo. Os três operacionalizam o dia-a-dia, 24 horas. E os 

problemas são reportados para as divisões.... (Antônia) 

 

  Sobre seu contato com as chefias:. “Informalmente, na resolução dos problemas, e no 

dia-a-dia, nas reuniões ordinárias.   A gente se reúne uma vez por mês ou uma a cada 45 dias. Aí 

são passados os problemas e tal. Com as chefias dos setores, a gente também tem reuniões 

sistemáticas e com as divisões, e as divisões geralmente fazem com a ponta.” (Antônia) 
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Oswaldo (SES) tem uma outra concepção de trabalho. Sua experiência é contrastante com 

as demais. Prefere resolver  os problemas através de relação direta, individual, face-a-face não 

realizando reuniões com regularidade Tem uma equipe  de direção  próxima – diretor médico e 

administrativo e assessores, a qual  delega o trabalho dedicando-se então às atividades externas. 

Mostra-se muito prático, talvez expressando um modo de ação próprio à sua especialidade de 

cirurgião.  

 

O meu trabalho, atualmente, é dividido... Eu tenho aqui na direção, uma 

colega na assessoria que me ajuda principalmente no sistema de compras 

do hospital... Tenho um diretor de pessoal,  quer dizer, eu descentralizei 

o máximo possível. Tenho a  Divisão Médica. Tenho um diretor 

administrativo, [cuida] de toda a parte de infra-estrutura do hospital... 

[... E eu mantenho, assim, uma autonomia grande para esse pessoal. 

[...]Eu resolvo o que não pôde, vamos dizer assim, ser solucionado e a 

interface da Secretaria de Saúde ... Vamos dizer assim, a parte política 

do hospital, essa é costurada por mim.[...] Sempre que há necessidade, 

eu marco a reunião, solicito. Mas, vamos dizer assim, eu não tenho uma 

rotina de reunião, acho que só quando é necessário. ... Eu acho que 

todos estão muito ocupados... Eu sou, assim, bem prático: se eu tem que 

resolver, eu chamo um por um e resolvo com ele, sem fazer grandes 

reuniões para divagação etc. Acho que é um tempo precioso. (Oswaldo) 
 

Percebe-se que neste grupo de dirigentes acima tratados (Vicente,  Antônia e Claúdia e 

Oswaldo)  não há propriamente um projeto gerencial. O diretor parece encarnar a figura de 

autoridade e do tomador de decisões no hospital. Esta situação não é ocasionada simplesmente 

pela atitude do atual diretor . Não é apenas uma construção individual, mas também a expressão 

das possibilidades organizacionais. É fruto, em parte, de um arranjo organizacional 

tradicionalmente estabelecido nos hospitais, no qual os profissionais e os chefes de serviços 

cuidam no dia-a-dia da assistência especializada, preservando sua autonomia técnica, enquanto o 

diretor do hospital  representa aquele que faz a mediação de conflitos e interesses internos e 

negocia externamente os projetos e recursos para o hospital.  

Cabe neste momento recuperar o que foi dito no início deste ítem a partir da perspectiva 

psicossociológica e psicanalítica. O sistema de direção é expressão das possibilidades 

institucionais, particularmente do imaginário sobre a gestão hospitalar, imaginário do diretor  e  

da organização compreendida como instância grupal, condicionando a repartição de lugares, a 

função da equipe de direção e de cada grupo profissional.  
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5.3.2. Instrumentos de Gestão: Ênfase nas Informações 

  

Quanto aos instrumentos de gestão, há uma ênfase marcante nos depoimentos, tanto na 

experiência atual, como nas anteriores, quanto à utilização de indicadores de avaliação no 

processo gerencial. Reconhecidos pelos entrevistados como importante ferramenta gerencial, por 

vezes tratados no âmbito de um processo de programação/planejamento, indicadores, planilhas de 

avaliação mostram-se, no plano do discurso do diretor como um caminho para a gestão, mas ao 

mesmo tempo, quase como um fetiche para os entrevistados. Na  perspectiva de dispor de 

melhores informações, alguns diretores falam de seus esforços para informatização do hospital. 

  Talvez possamos compreender o emprego dos indicadores de avaliação como um ponto 

de contato, um apoio ou como  uma transição entre o mundo da assistência e da gestão, entre 

quem faz, ou organiza o fazer, e a direção que encontra-se num plano mais distante, atravessada 

pela preocupação e responsabilidade com o desempenho.  Assim, parece funcionar como uma 

base para a cobrança e controle, mas também como caminho de diálogo  sobre o funcionamento 

dos serviços, seus desafios, suas dificuldades. Talvez os indicadores de avaliação, representem 

um lugar de intermediação entre o real do trabalho e o trabalho prescrito, no sentido dado por 

Dejours (1994). 

O desenvolvimento de um sistema de avaliação, por outro lado, é uma metáfora do ideal 

de  gestão profissionalizada, representando a força da mensuração e do quantitativo na gestão e 

também na sociedade contemporânea. O sistema de avaliação seria um dos dispositivos explícitos 

de produção da excelência gerencial. (AUBERT; GAULEJAC,1993) e particularmente no âmbito 

da gestão pública, traduziria as inovações gerenciais voltadas para o desempenho organizacional  

A partir do olhar do planejamento estratégico e particularmente de Carlos Matus (1993,2000), 

autor que inspira as experiências gerenciais do setor público da saúde no Brasil, a avaliação e 

especificamente os indicadores, representariam a preocupação com a prestação de contas quanto 

ao trabalho realizado, funcionando como uma estratégia de busca de um aumento do nível de 

responsabilidade institucional para com os seus resultados
13

 

                                           
13

  Deve ser ressaltado o trabalho desenvolvido no Hospital São João Batista, hospital vinculado à prefeitura de Volta 

Redonda, estado do Rio de Janeiro no qual desenvolveu-se uma política de avaliação de desempenho com pagamento 

de gratificação tendo uma planilha de indicadores. O objetivo era a melhoria do atendimento, confluindo objetivos 
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 No âmbito da SMS,  houve uma política de avaliação de desempenho, uma  marca  da  

gestão de Gazzola como Secretário, um contexto de investimento nos hospitais. Para  Vicente, a 

ênfase nas informações, expressaria  sua visão e sua prática gerencial “nos anos dourados” de sua 

gestão  

 

...que era uma visão voltada para gerenciar, para valorizar todos os 

serviços. De implantar, de trabalhar com óbito, infecção, prontuário, 

avaliação de qualidade, tudo isso. [...]Discutia-se os indicadores. Ao 

mesmo tempo a Secretaria jogou para o hospital a avaliação  de 

desempenho por produtividade em 1996. A gente aproveitou muito. [...] 

Todo mês a avaliação era levada para o auditório e discutida com eles.[ 

os chefes de serviço] Alguns se aborreceram. “ Me cobrando, não tenho 

condição...o doente, é complicado.” No princípio não entenderam. A 

gente trabalhou muito. Os equipamentos estavam com uma vida média de 

dois anos. Uma média ótima. Tudo equipamento novo. A CTI tinha 

recebido equipamentos novos em 96/1997. Chegou  a vídeo.[ 

equipamento de vídeo laparoscopia] [...]. Foi o começo dos anos 

dourados, com a chegada desses equipamentos.  Culminou em 99 . O 

Golden year do hospital, a mortalidade abaixou, a produção...A gente 

aproveitou essa questão do boletim de desempenho e produtividade e 

trabalhou muito. Levava para o auditório e discutia o tempo de 

permanência, taxa de mortalidade, infecção. Enfim, discutia todas essas 

questões de produção e qualidade. Ao lado da produção, trouxemos a 

qualidade.” (Vicente)  

 

 

No âmbito da SES  destaca-se a experiência de Renato no hospital I onde  identificam-se 

iniciativas de trabalho no campo da avaliação. Foi criado um núcleo de vigilância hospitalar, 

onde se inserem a Comissão de Prontuário, Comissão de óbito, Comissão de Infecção Hospitalar 

e Epidemiologia. Também foi constituído um departamento de apoio Diagnóstico que tem por 

objetivo central acompanhar os resultados relativos aos procedimentos de diagnóstico e terapia 

do hospital, criando indicadores que permitam algum nível de controle com relação aos exames 

realizados . 

. 

 O Núcleo de Vigilância é formidável: a chefe é espetacular, desde o ano 

passado, ela já desenhou o perfil epidemiológico de todas as clínicas... a 

                                                                                                                                         

pessoais e organizacionais. Sobre essa experiência  ler Luiz Carlos Cecílio,” Indicadores de avaliação de 

desempenho: um instrumento estratégico para a administração gerencial dos hospitais públicos” 

In : Merhy, E ; Onocko, R. (org). Agir em Saúde:um desafio para o público. São Paulo Hucitec, 1997. 
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gente já tem do ano passado e está fechando o deste ano. Isso é discutido 

com as chefias.[...]Eu gostaria que a Chefe do Apoio Diagnóstico 

pilotasse alguns indicadores na Imagem -  número de exames pedidos e 

número de exames normais – ia começar pela ultra-som...  para  ter um 

parâmetro. Depois,  vai começar no laboratório: número de exames 

pedidos com número de exames normais [...] No gerencial, o que é 

interessante, quando eu chego, agora, finalzinho do mês, quando eu pego 

as planilhas, eu tenho todos os indicadores e consigo ler, avaliar: horas 

me decepciono [com resultados ruins] e alguns [indicadores] é aquilo 

que se  aprende no curso: você consegue olhar e você começa a imaginar 

o que possa estar acontecendo   (Renato)  

 

O diretor cita, como exemplo da utilidade gerencial dos indicadores, o monitoramento das 

causas de desmarcação de cirurgias eletivas, permitindo conhecer os problemas da estrutura e dos 

processos que condicionam a desmarcação criando condições para uma ação corretiva, que 

segundo ele já mostrou resultados.  

 Márcio,  que está há na verdade a menos de um ano no hospital L (SMS), encontra-se 

envolvido no desenho de uma proposta para o seu sistema de gestão. Identifica como estratégica 

a área de informações, idealizando, de certo modo, essa construção. Conseguiu informatizar o 

registro de atendimentos no setor de emergência do hospital, constituindo assim um fonte 

importante de informações. Faz alusão a sua experiência anterior no hospital F (SMS), onde a 

planilha de indicadores era fundamental. Assim, sua história gerencial torna-se a base para a 

proposta atual: 

Então , a primeira idéia que eu joguei aqui, um coisa que eu penso assim 

que eu pratiquei muito lá no hospital F, é fazer um núcleo estratégico da 

gestão...[que]  deve contemplar as pessoas que trabalham na informação, 

na informática, nos custos, na AIH, na documentação médica, na CCIH. 

Núcleo Estratégico, Núcleo de Informações estratégicas,  quer dizer, deve 

contemplar esse povo que produz mais informação, que produz dados, 

que produz indicadores se esse povo se agrupa, sob a liderança de  

alguém... vão poder entre si, trocar as informações de qualidade, 

indicadores e quantidade  ...aí isso vai ser estudado num contexto de 

área, isso vai ser estudado num contexto de rede.... ( Márcio) 

 

Expressando a dimensão técnica da gestão, a ênfase nos indicadores de avaliação 

traduziria esta vertente na gestão dos hospitais públicos do Rio. Embora não surjam nos relatos 

experiências plenas de constituição de sistemas de avaliação, considerando o contexto de 

dificuldades e precariedade, tornam-se particularmente relevantes essas iniciativas no sentido de 
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dotar a gestão pública de ferramentas de gestão.  Poderíamos ainda adotar outra compreensão 

sobre o  sentido dessas iniciativas: os indicadores condensariam um imaginário de controle  da 

gestão, ante a situação de alto descontrole vivida nos hospitais públicos, imaginário de 

conhecimento ou potência associada ao saber -  capaz de ilusoriamente dizer o que se passa e 

prescrever as mudanças necessárias, ajudando assim, a legitimar a palavra do diretor.  

 

5.4  Processos Interativos, Intersubjetivos  e o Trabalho Gerencial   

 

O trabalho gerencial, na concepção tratada nesta investigação, é acima de tudo, como 

visto anteriormente, um “trabalho vivo em ato”, sendo caraterizado como um trabalho entre 

sujeitos, emergindo portanto no contexto intersubjetivo. 

Embora ao longo de toda a análise que vem sendo realizada essa concepção do trabalho 

gerencial se faça presente, será particularmente enfocada neste momento. Será considerada, por 

um lado, como um foco do trabalho dos diretores, fruto da explicitação pelos entrevistados, de 

uma dimensão “interativa” ou “interpessoal” deste trabalho que se realiza com o outro – da 

equipe de gestão ou com o profissional. Nos depoimentos é reconhecida a dimensão humana do 

processo organizacional - realçada tanto através dos conflitos de interesse e, portanto, na esfera 

da política, quanto pelos aspectos psicoafetivos. A dimensão interativa no trabalho gerencial tem 

expressão nos processos que levam  à construção de acordos, enfrentamento de conflitos e de 

hostilidade, no uso da autoridade, na busca do convencimento,  na interlocução, negociação, na 

construção de relações de confiança. 

Procurei compreender e analisar os processos intersubjetivos que emergem nas narrrativas  

como expressão de processos grupais e inconscientes postos em movimento no cenário da gestão 

hospitalar. São particularmente consideradas as manifestações de violência (ataques, boicotes) e 

resistências às propostas de gestão. Serão também apontados neste ítem, o sofrimento 

experimentado pelos diretores em função de seu trabalho e das condições em que é realizado. 
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5.4.1 A construção de acordos: o papel da fala e da escuta 

 

É dominante nos depoimentos a ênfase no trabalho junto às pessoas,  reconhecendo-o 

como condição fundamental  para que, de fato, o hospital funcione. No entanto, este trabalho com 

o outro mostra-se muito árduo: “ Porque o tempo inteiro você lidar com pessoas é muito difícil 

[...]Mas o importante é o hospital funcionar. ...o mais difícil é você botar as pessoas para 

funcionar. Esse é o desafio.” (Antônia) 

As dificuldades para conseguir o envolvimento dos funcionários são realçadas em um 

contexto em que parece haver pouca disposição para se chegar a acordos: “A coisa que é mais 

difícil de você gerenciar é o Recurso Humano, todos acham que têm razão...”(Renato) Por outro 

lado, ganha destaque a capacidade de escuta do dirigente:  “A gente vê ainda o funcionário ... 

só como máquina, só como força de trabalho. [...]Embora eu ouça muito.... Eu digo: “A gente 

tem dois ouvidos e uma boca, para ouvir mais do que falar.” (Renato) 

Há uma ênfase nas interações cotidianas de trabalho que expressariam os valores e 

compromissos do dirigente, sendo uma possível fonte para construção de acordos e processos de 

negociação. Assim, pelo trabalho, uma das entrevistadas afirma que “acaba ganhando as 

pessoas”. “Eu procuro ser muito transparente: conversar com eles[profissionais do hospital], 

discutir, passar os problemas, ouvi-los. Eu acho que nisso você vai desarmando” (Claúdia). 

  Outro entrevistado, Márcio, realça, em seu depoimento, também a interlocução: muita 

conversa,  um certo clima de franqueza, procurando ir “desarmando” as pessoas, mudando 

expectativas, e talvez assim, conseguindo reduzir fantasias persecutórias, possibilitando uma 

relação de mais confiança.  

 Márcio, como também Claúdia fazem, indiretamente,  alusão às possibilidades de 

hostilidade, agressividade advirem dos funcionários, devendo então ser  “desarmados”. Essa 

visão reforça a compreensão do contexto crítico por que passam as organizações públicas de 

saúde, dominado por interesses corporativos, pela descrença, pelo sentimento de não 

reconhecimento vivido pelos profissionais . 

 O fim da cooperativa de prestação de serviços profissionais no hospital L, e a sua 

substituição por profissionais concursados, um dos objetivos da gestão de Márcio, foi debatida e 

negociada com cada chefe de serviço, buscando viabilizar a permanência daqueles 
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cooperativados que tivessem vínculos em outros hospitais públicos, podendo ser lotados no 

hospital L. 

O entrevistado, procurando ainda reduzir as vivências de instabilidade que cercam todo 

processo de mudança,  acertou para os primeiros seis meses, um período de transição, sem 

alterações na organização do trabalho,  já que haveria brevemente uma  grande mudança no corpo 

de funcionários. Considera seu trabalho de gestão embasado na “sensibilização” e entre as 

situações relatadas trata de um episódio de conflito com um coordenador da área de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico, um de seus sub-gerentes: 

 

 Esse aí é um coordenador importante,  mexe com equipamentos, 

materiais, rx, laboratório... esse cara almoçava e depois do almoço,  ia 

embora. Chegava aqui às  8 e meia 9 hs e depois do almoço, meia dia e 

meio , ‘puff’, sumia ...E aí, tudo acontece, do almoço  em diante ... 

começa a receber os impulsos todos da manhã e  quer resolver de tarde . 

Eu chamei o moço e eu disse pra ele: ‘... você tem que estar presente no 

hospital , eu dependo de você no sangue,  no laboratório, eu  dependo 

de vc no RX._ Eu quero você aqui , se você não pode, você vai me dizer 

não posso’ , então o que que você pode? Onde é que você pode trabalhar, 

mas vai me liberar o teu campo. ( Márcio) 
 

Assim, considera que “vai dando alguns recados” e as pessoas “vão absorvendo”, sem 

passar  “cartão de ponto”, mas conversando com as pessoas. 

  

Os elementos interpessoais e subjetivos são também considerados pelos entrevistados 

como condição do vínculo de trabalho. Assim, “ a parte afetiva sempre foi muito importante” diz 

Estela, referindo-se a sua experiência anterior como diretora, quanto à relação com a equipe,  

“precisa ter alguns elos de confiança interpessoal...porque passa pelo pessoal...”  É afirmativa 

quanto a importância dos vínculos, e expressa seu investimento subjetivo no trabalho: “eu gostar 

, eu querer , eu desejar, eu achar que é possível, mesmo dentro das dificuldades” 

Outro entrevistado, Fernando,  expressa a valorização da dimensão interpessoal, interativa 

e política das organizações e suas repercussões na própria visão do trabalho gerencial,  afirmando 

a função de liderança exercida pelo diretor  nos processos coletivos.  

 

... aprendi, também, acho que esse é um aprendizado legal, que a gestão 

é muito fala, .... . [...]Essa coisa do carisma tem, assim, um peso... Acho 
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que eu posso dizer que sou uma pessoa carismática[...] Em última 

instância, eu poderia dizer que o trabalho gerencial seria desenvolver 

toda uma capacidade de compreender os anseios tanto dos teus colegas, 

funcionários, quanto da tua clientela, estabelecer pactos.[...]. Você me 

pergunta o que tem sido ao longo do tempo, o meu trabalho gerencial: 

muitas reuniões, agora um pouco menos do que antes, mas muita 

reunião. Muita reunião de direção, muitas reuniões com grupos 

específicos – maternidade, área cirúrgica..., muita conversa de pé de 

ouvido, aquela coisa meio do político do interior. E é impressionante, as 

pessoas querem conversar com você. (Fernando) 

 

Observa-se nos depoimentos sobre o trabalho gerencial, o que já  afirmou Chanlat(1998) – 

que a principal ferramenta do dirigente é a palavra: para articulações políticas, para legitimar sua 

autoridade, para constituição de pactos internos,  para a formação de processos mais coletivos de 

decisão,  como também, para possibilitar, do ponto de vista intersubjetivo,  uma aposta mais 

coletiva  em sua gestão. 

 

[...]O chefe quer conversar com você, o funcionário quer conversar com 

você. Muito estabelecimento de pactos. Muito empreendedorismo, para 

botar em pé a coisa do transplante hepático... Aí é uma coisa do meu 

envolvimento pessoal, mesmo. Sabe aquela coisa de... Papel de juntar as 

pessoas. Isso é legal. Papel de juntar as diferentes expectativas em uma 

mesma sala, papel de costurar as arestas...  de ajudar a cimentar 

compromissos bilaterais.” (Fernando)  

 

O diretor, no exercício da função de liderança, vai buscar a cooperação, como visto acima,  

procurando representar vontades e desejos do grupo, mas também  afirmar seu poder. A palavra  

não é exercida apenas como instrumento de comunicação, mas também como modo de obter 

reconhecimento e legitimidade, enfim, ampliação da governabilidade.  

É importante também destacar no trabalho gerencial,  a função de liderança, que, através 

do tratamento dos conflitos, evitaria a desagregação do grupo.   Fernando busca possibilitar 

espaços de reconhecimento diferenciado dos profissionais e, ao mesmo tempo, também favorecer 

a dimensão coletiva.  Através de Enriquez(1994b,1997b) poderíamos falar então da tentativa do 

dirigente em lidar, no grupo, com a tensão entre reconhecimento do desejo e desejo de 

reconhecimento – ou seja  de um lado, o desejo de cada um em se fazer aceito em sua diferença e 

originalidade e  a necessidade de ser reconhecido como membro do grupo, representando a busca 

de identidade. 
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 O mesmo entrevistado, tratando do trabalho gerencial, destaca os papéis  de 

“representação e interlocução externa, e articulação interna”.  

 

Tem muita vida [...] compromissos ... muita festa...muita missa. Tem uma 

capela, então tem muito evento religioso.  Então, em um dia – é 

impressionante, eu sou capaz de receber, sei lá, dez pessoas. Em um dia 

eu recebo chefes de serviço, funcionários, fornecedores, saio do hospital 

para encontrar alguma autoridade do SUS, ou ir no Ministério Público, 

ou ir representar o hospital.” ( Fernando) 

 

Adotando a perspectiva de Käes (1994a) e a compreensão o trabalho do diretor de hospital 

no seu sentido mais grupal, é importante destacar o exercício de funções psíquicas inconscientes, 

particularmente a  função fórica. O  diretor como personagem do grupo pode cumprir uma ou 

todas as funções fóricas – como aquele que porta e transporta o sujeito no grupo: funções de 

sustentação, apoio, representação e porta-ideal.  O depoimento de Fernando como também o de 

Márcio sugerem que o diretor, apesar de todo o contexto de desagregação e desilusão dominante 

nos serviços públicos, procura  funcionar ainda como  suporte sobre o qual o grupo tem apoio 

psíquico. Parece haver por parte dos entrevistados um apelo, apesar do contexto adverso,  à 

função de porta-ideal, capaz de ser fonte de mobilização, unificação, de formação de 

identificações. 

As idéias de  Bion(1969)  relativas ao suposto básico de dependência também podem 

permitir uma compreensão sobre o lugar  do diretor nos hospitais públicos. Esse autor, como 

visto anteriormente, põe em evidencia o comportamento emocional dos grupos que desenvolvem 

reações defensivas à ansiedade psicótica e às relações com objetos parciais. Tal funcionamento 

mental inconsciente tem por base poderosos impulsos emocionais que emanam do que chamou de 

pressupostos básicos comuns ao grupo. São  ilustrativas tanto a  fala de que “todos querem falar 

com o diretor”, sendo portanto sua palavra fonte de reconhecimento, como a metáfora do 

hospital como casa e família, tratada anteriormente, que pode representar um cenário no qual a 

fragilidade de toda ordem que se  manifesta no hospital pudesse ser encoberta, minimizada pela 

figura do diretor, como o líder do grupo dependente, capaz de prover o grupo e protegê-lo. 
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5.4.2. Os conflitos internos e o imaginário sobre a autoridade do diretor   

 

Surgem, no entanto, nos depoimentos, outros aspectos do imaginário organizacional visto 

pelo diretor, atravessado por suas fantasias sobre a função,  o poder e a autoridade do diretor. 

Assim, Claúdia reconhece como fundamental utilizar-se da autoridade da função, visando reduzir 

os enfrentamentos: 

 

Evidentemente, ainda existe uma meia dúzia de três ou quatro que: ‘hay 

govierno, soy contra’, que começaram a entrar em uma linha de choque 

direto e principalmente de falta de educação[...]. Da última vez... o 

negócio tomou um caminho de agressão pessoal, aí eu chamei e disse: 

‘Assim não dá. Vocês têm todo direito de não concordar, não gostar. 

Tudo bem. Só que eu nunca desrespeitei ninguém aqui dentro, eu não 

admito ser desrespeitada. O estatuto do servidor, tanto federal quanto 

municipal, é muito claro em relação a respeito ao superior hierárquico. [ 

Diz ela:] ‘ Antes que vocês se esqueçam, eu sou diretora. E foi a última 

vez que vocês me faltaram com respeito, principalmente em público. O 

primeiro que fizer isso outra vez, eu puno e, inclusive, boto à disposição.’ 

Estão calmos.( Claúdia) 

 

Para Antônia é necessário dar visibilidade à condução do diretor: 

 

...Eu estou aqui todo o dia até porque as pessoas têm que sentir que tem 

comandante no barco. Não dá para você sentir que está  em um barco 

sem comando. Eu não sou comando linha dura, não... Tem um problema, 

eu chamo, ponho na mesa, enfrento o problema. Porque isso é um grande 

problema, você enfrentar o problema. Eu chego para a divisão: ‘Vocês 

tem que resolver o problema, se não resolver passa para mim. Mas 

tentem resolver’  

[...]... a palavra do diretor, ainda é uma palavra de respeito, ou de 

decisão. O diretor decidiu isso. Acabou. Então a gente conseguiu, eu e a 

diretora administrativa, em uma negociação pesada, claro, a retomada 

do pessoal da greve de limpeza. Que ia ser o caos completo. Imagina se 

podia acontecer, você não ter como limpar o hospital (Antônia) 

 

Nos dois relatos manifesta-se um certo lugar imaginário do diretor, representante ‘ainda”,  

de possibilidades de governo apesar das condições de grande adversidade e baixa 

governabilidade dos serviços públicos de saúde. No entanto, há um temor implícito, nos dois 
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depoimentos, de perda de poder e de não reconhecimento do diretor enquanto autoridade. O lugar 

oficial de poder pode não corresponder ao lugar que lhe é, na realidade, atribuído pelo grupo. É 

importante também lembrar o lugar do chefe a partir da perspectiva psicanalítica: ele é fonte de 

ambivalência, correspondendo à presença do amor, mas também do  ódio. 

  Os boicotes, destacados anteriormente, no relato de Antônia, são expressão das forças 

antagônicas que enfrentam os diretores. Por outro lado, o contexto de baixa governabilidade, 

expresso por exemplo, no risco de  “greve da limpeza”, apontada no relato, mostra- se como 

metonímia das ameaças vividas no contexto da direção de hospitais públicos de emergência.  

Conflitos internos já vêm surgindo ao longo dos relatos mostrando-se nos diversos 

contextos – estadual, municipal e federal. Boicotes, mudanças de posição com relação à direção, 

desconfiança, ataques aparecem constantemente nas narrativas: 

 

E as pessoas mudam. Hoje estão amigas, amanhã não estão; hoje estão 

do teu lado, amanhã são teus inimigos. Você tem conflitos internos muito 

graves... Primeiro que foi abandonado à própria sorte por muito tempo, 

segundo que não existe muito recurso em investimento e capacitação.”( 

Antônia) 

  

Nos contextos da terceirização e posterior desterceirização vividos pela SES, associados a 

períodos prolongados em que os investimentos tem sido baixos, tanto nos hospitais quanto em 

seus funcionários, como também a situação crítica que atravessa a SMS, certamente configuram 

um cenário particularmente favorecedor de vivências de desamparo e desafiliação social  

(CARRETEIRO 2001, 2003b), conformando um clima de desconfiança e dificuldades de 

cooperação. 

Quanto à função do diretor, o contexto de crise que se instala nos hospitais da  SMS 

mostra-se como campo propício a falhas ou a uma quebra na função psíquica intermediária 

(Käes,1994a). Há um esvaziamento do seu poder e a imagem do diretor como síndico é 

metafórica: 

 

 Estava conversando ontem com a diretora do hospital E, Claúdia (..._) 

Nós nos auto-nomeamos síndicos. Hoje nós somos síndicos, não sou 

diretor. (Vicente) 
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... Eu me digo síndica da massa falida. Eu não gerencio nada, na medida 

em que eu não tenho poder de decisão. Com essa centralização 

excessiva que existe. E principalmente porque lá também não tem 

planejamento. A praga é o desabastecimento e a falta de contratos... 

(Cláudia) 

 

Em um contexto de “guerra”, como o que foi se constituindo com a crise da SMS - 

situação de precariedade extrema, de falta de condições de trabalho, de grande desamparo, o 

diretor  de hospital sem governabilidade, encontra muitas dificuldades  para minorar  o 

sofrimento dos profissionais e da população e portanto para ocupar a função psíquica de apoio e 

sustentação. 

 

5.4.3. As dificuldades de formar equipes 

 

A conformação de uma equipe de direção, mostra-se, nos depoimentos,  como um 

importante  objetivo do diretor. Porém, são dominantes nos relatos as dificuldades. Há o 

desprestígio das instituições públicas, o contexto de precariedade dos hospitais,  somando-se, 

ainda, na maioria dos casos, a baixa remuneração.  

Fernando, entre os entrevistados, único diretor que dispõe de autonomia para contratar 

uma equipe externa, sofreu inúmeras críticas em suas experiências, por  pagar valores mais 

próximos ao mercado, e assim criar um situação diferenciada e privilegiada desse grupo nos 

hospitais, objeto então de polêmicas e ataques.  

No entanto, é difícil montar equipes também pela complexidade intersubjetiva que 

representa. A relação da dupla diretor-vice mostrou-se, na experiência de Vicente, como será 

visto a seguir, emblemática desta complexidade. Em outros depoimentos essa problemática 

aparece também, mas de forma limitada, através questão da confiança interpessoal.  

 

Formar equipe não é um processo simples, porque você mesmo não tem 

tantos talentos disponíveis. [...] Até porque, eu acho que não basta 

talento, precisa ter alguns elos de confiança interpessoal... Porque 

passa pelo pessoal... a pessoa acredita no que você fala, você consegue 

passar credibilidade... Isso, às vezes, é difícil, porque tem tanta gente 

puxando você para sair daquele rumo que você inicialmente combinou. 

Mas eu acho que isso leva tempo. (Estela) 
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Na compreensão das dificuldades para formar equipe gerencial, outro elemento emerge 

nos depoimentos - e este é fundamental - o da ética na  condução do hospital: 

 

Eu digo que, para andar em cima do trilho, você tem que ter uma força 

fantástica, porque tem uma dezena de pessoas te puxando para fora do 

trilho. E você encontrar pessoas que pensem dessa maneira não é fácil. 

Até porque a filosofia do país, as práticas do país não levam, não 

conduzem muito você a isso. Inclusive questionam.[...] A condutas éticas, 

as condutas corretas, legais. É muito mais fácil dizer “sim” do que 

discutir o “não”. Então, isso é uma prática antiga que, infelizmente, a 

sociedade absorveu bastante. Então, para você tentar trabalhar de 

acordo com essas práticas, às vezes, é complicado. ( Estela).  

 

É também dominante nos relatos dos entrevistados o reconhecimento do papel 

fundamental exercido pelas direções administrativa e médica, a quem se referem com gratidão, 

com quem no cotidiano partilham o trabalho gerencial e as suas angústias. 

A seguir, encontra-se  uma situação de conflito que conduz a ameaças à legitimidade do 

atual diretor do hospital. Vicente, diretor há oito anos do hospital N realça as dificuldades 

oriundas da relação com seu antecessor, de quem foi vice-diretor. Pareceu-me interessante este 

foco na relação entre diretor e o ex-diretor,  diretor e o vice, como expressão dos conflitos 

potenciais e lutas narcísicas que atravessam as organizações e podem se desenvolver no trabalho 

em equipe, especialmente dessa dupla.   

Os conflitos são explicados pelo entrevistado a partir de visões distintas quanto aos rumos 

do hospital,  diferenças políticas, de estilo de trabalho, mas manifestam particularmente, os 

conflitos intersubjetivos por questões relacionadas à psicodinâmica do reconhecimento, ao 

narcisismo, enfim,  as possibilidades de identificação e diferenciação do diretor e ex-diretor: 

 

Eu era o vice do Marcos. Quando assumi [a direção].... Não foi uma 

indicação. Foi um processo natural. Tinha o diretor. Nada contra o vice-

diretor, que era eu. Era uma equipe de trabalho. Foi uma continuidade  

do trabalho iniciado por esse diretor. Só que nessa trajetória, nessa 

passagem houve um problema em 1996/1997. Eu e o Marcos entramos 

em conflito. Houve uma ruptura entre nós dois. Claro que eu tenho uma 

visão da história. Acho que o Marcos queria ter algum domínio sobre a 

gestão do hospital. Eu tinha uma visão diferente da dele. Ele tem uma 

visão de marketing... Eu tinha uma outra visão que era a de implantar 

coisas de gestão, discussão de indicadores. Eu era contra a idéia de que 
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o hospital fosse um emergenção, contra acabar com alguns serviços 

importantes.  Nós tínhamos visões diferentes. E claro que quando eu era 

vice-diretor, me submetia à decisão final dele, apesar de discutirmos. Em 

algumas coisas ele cedia. [...]Enfim, no meio do caminho houve essa 

briga. Essa briga causou enormes problemas para mim. Causou 

grandes brigas internas. O Marcos continuou atuando aqui dentro de 

uma certa maneira, arregimentando pessoas, fazendo um sistema de 

informações e contra-informações. Estou falando isso porque foi algo 

que teve um peso muito grande. Isso foi crescendo e evoluindo. Ele pegou 

as fragilidades do hospital e começou a jogar na imprensa. Ele as 

conhecia bem. E eu tenho provas disso. [...]Mal-estar e 
dificuldades...Quer dizer,  me engessou um pouco. [...]O Marcos ia lá, 

pedia ao Secretário que me substituísse. Eles[diziam] não. Pediam para 

que ele apresentasse uma razão para tirar me tirar, ‘se tiver, eu tiro agora’. 

Ele não tinha razão.....[...]O Marcos é uma sombra em minha vida 

(Vicente) 

 

É claro o ressentimento e desconforto com relação ao ex-diretor e também a vivência 

persecutória que foi desencadeada por essa situação, mantendo  presente o fantasma de uma 

possível exoneração, mas além de tudo,  gerando um processo coletivo de mal-estar e 

desconfiança. Embora  essas questões tenham emergido particularmente neste caso,  evidenciam, 

no entanto, a natureza do vínculo que os indivíduos estabelecem nas organizações. Ganha 

destaque a dificuldade de separação, de fazer passagens de um lugar a outro nas organizações e 

particularmente as lutas narcísicas e suas repercussões coletivas. 

 

5.4.4. Trabalho Gerencial, Violência e  Sofrimento 

Os hospitais não são apenas território para  demandas de proteção dos funcionários e da 

população. Mostram-se também como espaço para manifestação de hostilidade e violência. Como 

afirma Enriquez, (1997a) as organizações mostram-se como palco para manifestação do jogo do 

poder e do desejo. Jogo arriscado e perigoso para os indivíduos que jogam com sua identidade, 

seus desejos de reconhecimento e de estima. Esse contexto é produtor de sofrimento psíquico 

tratado explicitamente em alguns depoimentos. São expressão deste sofrimento os relatos de 

adoecimento dos diretores - de terem grande ganho de peso, de apresentar hipertensão- , como 

também as vivências desproteção expressas, por exemplo, no medo de sofrer algum tipo de 

atentado físico, a  incapacidade de se desligar do hospital e de seus problemas e até mesmo o 

sentimento de aprisionamento.  
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 O sofrimento oriundo do trabalho, particularmente no contexto da crise da SMS,  

atravessará   a análise que se segue. 

 

5.4.4.1  Ataques e Boicotes 

 

Já no hospital Q. ... Final de 98, eles começaram a me marretar. E foi 

isso. Muita crítica, muita pancada, muita resistência aberta, mesmo... Eu 

hoje percebo. Só para precisar: depois de ter começado a terapia eu 

percebo que nessa época eu já estava iniciando um processo de confusão, 

ou de mistura forte entre a persona do diretor e Fernando. Então, eu 

levava essas coisas todas muito pessoalmente; me sentia muito 

pessoalmente agredido. E tinha respostas muito pessoais, entre elas a 

coisa da obesidade, porque... Eu me lembro que eu fui para o Vigilantes 

do Peso, lá pelos idos de julho de 99.(...) Cheguei a emagrecer 16 

quilos.(...) Mas logo depois... Depois eu voltei a engordar tudo com muita 

rapidez, porque eu estava mesmo... Eu não conseguia conviver com 

aquele nível de pressão, e aquele nível de ataque (Fernando). 

 

Sobre o clima de ataque no início da gestão de Fernando no hospital C,  

 

 cheguei no hospital C e era um quadro mais conflagrado, vamos 

chamar assim, com uma atividade sindical muito exuberante, 

concentrada.(...) E, para você ter a idéia de como é que eu fui recebido, 

no primeiro mês meu lá, já tinha um documento do Sindicato dos 

Médicos pedindo a minha saída. ... É preciso citar isso porque isso é um 

certo tom que acompanhou, ao longo desses quatro anos... Um hospital 

muito acostumado a esse tipo de postura por parte do Sindicato. E um 

hospital muito acostumado a ser muito reativo aos novos diretores. Eu, 

para variar, fui o décimo diretor em dez anos. E o hospital tinha tido 

muitas... Uma certa memória coletiva ali. Tinha aquela história da 

diretora, na época do Collor, que tinha sido expulsa... E o Sindicato 

sempre jogando um pouco com esse aspecto do inconsciente coletivo.” 

(Fernando) 

 

Sobre  boicotes enfrentados e saída traumática do cargo de direção, destaca-se abaixo 

alguns fragmentos da experiência de Antônia. 

 

 

 



 

 

261 

 

 E esse negócio de boicote começa a ficar maior em um hospital muito 

grande. Quando você tem uma massa diferente, com interesses diferentes 

e tal. (...)Tive muita resistência, ...nessa ocasião, o governador 

despachou uma semana comigo, foi muito boa a presença dele, porque 

estabeleceu um respeito, as pessoas passaram a ver que eu tinha a força 

do governador e começaram a depositar muita esperança na minha 

gestão, achando que ia acontecer. Agora, teve muito boicote. Hoje, 

fazendo um feedback do que aconteceu nesses quatro anos, houve 

grandes desafios, acho que houve grandes avanços, mas houve também 

muitos boicotes. Teve o grupo gestor – o outro pacto era esse: tinha o 

grupo gestor e as minhas decisões eram pactuadas com esse grupo 

gestor.(...) na verdade, o grupo gestor não estava muito para me ajudar, 

estava para me derrubar. Na verdade, eles queriam era a gestão do 

hospital, e não conseguiram. (Antônia) 

 

Quanto à sua experiência no hospital C do MS, 

 

O hospital, como todo hospital geral e grande, tem muitos interesses: 

políticos... Interesses diversos que você tem que enfrentar no teu dia-a-

dia....: tem um grupo muito grande que quer que o hospital funcione, 

mas tem um grupo que não quer que funcione – e que vai ganhar no 

final do mês o mesmo salário” (Antônia) 

 

Sobre a saída do hospital C do MS,  

 

Para mim foi traumático, foi muito traumático. Porque foi uma forma de 

me tirar que eu não merecia. Foi uma coisa assim... Dizendo que eu 

deixava as filas e que não tinha acabado com as filas... E as filas até hoje 

elas existem, apesar dos projetos de consultoria de porta de entrada, 

apesar de tudo, as filas continuam. Então, na verdade, foi um desculpa 

para me tirar.(...) fui tirada, no Jornal Nacional: “Troca dos diretores”, 

com um mito de que o diretor é incompetente, saí com essa idéia da 

incompetência... E que efetivamente não ocorreu, ela foi só política. 

(Antônia)  

 

A experiência de Márcio no hospital A é também ilustrativa do contexto de resistências e 

boicotes que podem emergir nos hospitais. Em um contexto de crise interna deflagrada antes de 

assumir a direção, a gestão de Márcio no hospital A (SMS), sua segunda experiência como 

diretor de hospital, foi marcada, particularmente no momento inicial,  por confrontos com os 

chefes e funcionários sendo expressivo deste contexto de sabotagem o desaparecimento ou troca 

de corpos dos pacientes que foram à óbito: “...clima de mal estar muito grande Trocavam-se 
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corpos a toda hora. As pessoas eram enterradas com nomes errados.” (Márcio). Abaixo um 

diálogo do diretor com a chefe de enfermagem expressa o clima de confronto com chefias: 

 

- Olha... nós vamos trocar a chefia de enfermagem, nós queremos        

agradecer muito.... 

Ela virou para mim e disse assim: 

- Você não vai me trocar. 

- Como vou lhe trocar?  

-  Não vai me trocar porque eu vou reunir todo mundo e vou dizer que o 

senhor  está me trocando porque o senhor é branco e eu sou preta. 

(Márcio) 

 

Considerando com Enriquez (1977c) que “todo comportamento implica ao menos duas 

significações(...):a que a realidade histórica lhe dá e a que a realidade psíquica lhe fornece” 

(1997c:28) e que há uma intricação constante entre o nível social e psíquico (Carreteiro, 2001a), 

podemos compreender a violência nas organizações hospitalares estudadas,   não apenas como 

expressão da dimensão política, mas também, em outro nível de análise – como manifestação de 

processos intersubjetivos. 

Assim, resgataremos o referencial que nos fornece a psicanálise para compreender o 

funcionamento das formações coletivas. Como vimos na discussão teórica, um dos modelos que 

nos permite compreender o mal-estar que funda as instituições busca explicar o surgimento do 

processo civilizatório e da ordem social através da repressão. As instituições, e também as 

organizações, são herdeiras de uma violência fundadora. Há, no entanto, uma denegação da 

pulsão agressiva, que busca retornar.   

A violência nas instituições/ organizações se expressa, por um lado, como violência legal, 

por outro, através de mecanismos projetivos, como comportamentos paranóides, ataques ao 

vínculo, frutos de mecanismos defensivos como a clivagem e a rejeição. As organizações, 

favorecendo a luta pelo poder, mostram-se então como campo favorável à pulsão de morte. 

Enriquez(1990),  destaca a natureza do primeiro projeto comum, aquele que permitiu aos irmãos 

na horda primeva o reconhecimento mútuo: ele é efeito do ódio partilhado, é um projeto que tem 

por base a rejeição. Assim,  ataques e boicotes produzem efeitos sobre o grupo, podem ser 

capazes de mobilizá-lo.  

O próprio Enriquez (1997a) insiste que a organização enquanto lugar da ordem e da 

reprodução é favorecedora da expressão da pulsão de morte, seja como compulsão à repetição, 
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seja como tendência à homogeneização ou inércia. Neste plano de análise podemos compreender 

a ação do sindicato na experiência de Fernando, não apenas como ator político, mas como 

manifestação de grupo, como ataque ao vínculo que liga chefe e subordinados, trabalhadores e 

organização, como ataque às  possibilidades de mudança e à  constituição de uma nova liderança. 

Seria assim, expressão da pulsão de morte em sua ação disjuntiva, favorecedora da repetição. Da 

mesma forma, os boicotes tratados por Antônia  no Hospital D, e a ação da metade de 

funcionários no hospital C que não quer que o hospital funcione,  engendram pura repetição, 

inércia. 

Outra referência psicanalítica que favorece nossa compreensão sobre os ataques e boicotes 

que irrompem nas experiências dos hospitais advém da leitura grupal de Bion. Considero que as 

situações narradas podem ser tidas como manifestação do Pressuposto de Luta e Fuga. Neste 

suposto é possível observar uma hostilidade voltada para um objeto (interno ou externo) que 

passa a ser colocado como problema central do grupo. O inconsciente grupal mostra-se tomado 

por ansiedades paranóides e o grupo se move para lutar contra a mudança e fugir do inimigo.   

Assim por exemplo, no caso do hospital C, a ação de um grupo de profissionais ligados ao 

sindicato dos médicos a meu ver, ilustra o funcionamento dos grupos com base no referido 

suposto: O “denuncismo” se opõe a um caminho mais “propositivo”. A atividade do grupo de 

trabalho é obstruída: os estímulos para o desenvolvimento  deparam-se com uma reação hostil.  

Outra fonte de sofrimento para os diretores advém da responsabilidade legal inerente ao 

cargo em um contexto de baixa governabilidade. Ser responsável por tudo que se passa no 

hospital – a qualidade do atendimento, o funcionamento dos equipamentos, as negociações, as 

prestações de serviços - torna-se fonte de sofrimento pela falta de condições para exercer 

plenamente este lugar.  

Fernando relata ter duas condenações em processos judiciais no hospital Q e, 

posteriormente, sua exoneração do hospital C, ocorrer após instauração de processo  

administrativo disciplinar pelo Ministério Público.   

A  situação dos hospitais mostra-se “paradoxal,”  aponta  Fernando: 

 

  Como é que você pega essas estruturas, destruídas moralmente, sem 

gente – muita gente corrompida, verdadeiramente corrompida –, como é 

que você traz gente profissionalizada, mercado, paga... . Quer dizer, é 

uma coisa muito louca: você receber um mandato, uma delegação do 
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governo para fazer essas estruturas funcionarem, mas mantendo as 

estruturas administrativas que se tinha... (Fernando)  

 

Em sua gestão no hospital Q e C a contratação de um equipe profissionalizada e de 

consultorias foi objeto de ataque e polêmicas internas e externas. As  condições adversas de 

trabalho causam assim, um desgaste adicional: o receio de ser culpado juridicamente diante de 

atitudes de “quebra-galho” (DEJOURS, 1999a) buscando melhorar os meios de trabalho. 

Enfim, em um contexto favorável à expressão da pulsão de morte, os diretores em  busca 

de saídas para a clausura organizacional – aprisionamento engendrado, no caso dos hospitais 

públicos,  pela baixa governabilidade e, por outro lado, pelo domínio do imaginário da 

impotência, do descrédito - acabam tornando-se objeto de ataques e feridas narcísicas que os 

colocam no caminho do sofrimento.  

É importante destacar que a problemática grupal e as questões inconscientes que a fundam 

e que produzem efeitos nas organizações nos impõem o reconhecimento de uma visão mais 

trágica das organizações, diminuindo as ilusões sobre as possibilidades de construção de 

consensos e de organizações harmoniosas e reconciliadas.  

 

5.4.4.2  Precariedade e Sofrimento Psíquico 

 

 As precárias condições de trabalho e, assim, os limites para realização do trabalho no 

âmbito de um hospital de emergência constituem o que para Dejours (1999) são “pressões para 

trabalhar mal”, desencadeadoras de sofrimento psíquico para os profissionais, mas também para o  

diretor -  que ocupa o lugar de responsável por tudo que se passa no hospital.  

Torna-se fonte de sofrimento a pressão da demanda que chega às emergências em 

contraste com os recursos existentes, criando a situação dramática de superlotação em um 

contexto de precária infraestrutura. Essa realidade, em que as condições gerais para o 

atendimento geram dilemas para estabelecer prioridades entre casos igualmente graves,  originam  

sentimentos de impotência e mal-estar. Sá(2005) em sua tese de doutorado, recentemente 

concluída, aponta através do estudo da porta de entrada de um hospital de emergência do Rio de 

Janeiro  várias fontes de sofrimento, merecendo destaque para nossa análise: 
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 a pressão da demanda, contrastada com a disponibilidade de recursos 

para absorvê-la (que acaba se convertendo em pressão para produção e 

para execução do trabalho a despeito das condições por vezes 

extremamente desfavoráveis); o próprio sofrimento e dor da população, 

que produzem, pelos processos identificatórios ,  sofrimento e angústia 

nos profissionais/trabalhadores do hospital; as angústias ante a 

possibilidade de não ver, não identificar a tempo, os casos graves e de 

risco de vida e ainda a angústia ante a possbilidade de perdê-los ( a 

possibilidade da morte) por deficiências do hospital e da rede de serviços 

;(...) o medo de ataque, da violência da população...(SÁ, 2005 p.293) 

 

Assim, baixa governabilidade, em um contexto de urgência  e sofrimento, torna-se fonte 

de mais sofrimento. Nos depoimentos de Antônia, Cláudia, Vicente e Oswaldo encontramos 

expressões do sofrimento que tem essa origem. 

 

 embora não tenha um aparelho capaz de medir angústia, eu poderia 

dizer que a minha era muito grande. Porque eu era diretor de um 

hospital, de um único hospital para 1 milhão de habitantes. Talvez não 

tenha essa relação em lugar nenhum do mundo, dentro de uma cidade 

como o Rio de Janeiro. Que eu só tenho o hospital I (SES) não tem outro. 

E, onde o pessoal das cidades vizinhas desce em ambulância e traz para 

cá. Está chegando ambulância aí. Então, por mais que eu tentasse 

resolver o problema, eu não...(Oswaldo)  

 

... O maior problema é o dia-a-dia. Essa situação que é uma coisa que a 

gente não tem governabilidade. Essa é a maior angústia. A 

governabilidade da coisa. Por exemplo, a gente está com um problema de 

hemodiálise nesse momento, isso é um fato. Hemodiálise é um problema, 

porque o estado não cumpriu o contrato, a firma saiu... O fato é que se 

não arrumar a hemodiálise, o paciente morre. Então eu tenho que 

arrumar hemodiálise, sem dinheiro para fazer isso.”(Antônia) 

 

Hoje, eu estou com um ofício da Gastroenterologia dizendo que vai 

interromper o ambulatório, porque não pode ficar atendendo  não tendo 

como medicar os pacientes. Eu sou pólo para doença inflamatória 

crônica.(...)O chefe da Gastro...  vive desesperado. Porque esses 

pacientes são pacientes crônicos, que têm medicação de uso continuado, 

eu não recebo esses remédios há muito tempo... Os pacientes começam a 

agudizar, internam graves... Eu tive já dois óbitos, de d uas moças – uma 

quase menina, de 16 anos, e outra de 21 – todas duas que tinham [doença 

de] Crown- fazem perfuração de alça intestinal, evoluem para sepsis 

[septicemia]. E aí, você tem um custo altíssimo: porque não só eu compro 

– tenho comprado, ele vem desesperado... Tem um remédio importado]: 
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custa três mil reais a ampola e é a única tentativa para salvar essas 

pessoas. (...) aí eu já não tenho os antibióticos... Eu vivo desesperada. 

Cada vez que me pinta uma coisa braba, que eu preciso comprar um 

antibiótico de terceira geração, começo a arrancar os cabelos. Ipenem 

(?) custa 70 reais a ampola. É inviável você bancar, isso com 120 mil 

reais por mês, você vai da fralda ao antibiótico, ao gerador... (Cláudia) 

 

  A preocupação e a  revolta com as condições de manutenção do hospital também 

atravessam  os relatos, particularmente dos diretores de hospitais municipais, como vemos no 

relato de Vicente, que também se insere na gestão da SMS: 

 

Um hospital desse tamanho, desse porte, dessa complexidade, está sem 

contrato de manutenção predial, sem contrato de climatização de ar-

condicionado, sem contrato de manutenção do gerador. A firma está por 

conta de poupar por causa da relação que não conseguiu manter quando 

tinha contrato. Só que gera outros.... (...) está vindo aqui por cortesia. 

(...) O cara vem aqui e diz que não vai fazer o serviço porque a 

secretaria está devendo R$5 milhões a ele. Aí, o centro cirúrgico fica a 

25°, 30° para o cara operar. (Vicente) 

 

Claúdia em sua vivência de administrar o hospital no auge da crise da SMS relata sua 

dificuldade de sair do hospital e ir para casa. Está sem coordenador de emergência, pois 

“ninguém aceita”. Em uma situação em que as condições de funcionamento vêm piorando a cada 

dia, segundo seu relato, mal consegue dormir, pensando no que pode acontecer no hospital em 

função da precariedade. 

Aubert e Gaulejac (1993), analisando a realidade francesa, compreendem como efeito da 

mobilização psíquica do trabalho gerencial um “desgaste do corpo e do ‘espírito’ dos dirigente”
14

 

(AUBERT; GAULEJAC, 1993 p.112), referindo-se a um processo de submissão à organização 

que  implica extrema devoção ao trabalho e que, de certo modo, vampiriza os dirigentes, levando-

os a usualmente ficar sem comer, sem dormir. Referem-se à produção de uma ilusão de união: de 

ser parte da organização, de ser um elemento dela.  

Certamente  estas questões adquirem cores mais fortes no contexto brasileiro dos hospitais 

públicos de emergência. A extrema dedicação ao trabalho gerencial e ao hospital também 

atravessam os relatos de todos os entrevistados, seja na descrição da jornada de trabalho, nos 

                                           
14

 “ Desgaste del cuerpo y del alma de um directivo” p.112. Tradução livre. 
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“ritmos febris de trabalho” , na “responsabilidade 24hs”, na impossibilidade de se desligar. O 

relato de Claúdia transcrito acima é ilustrativo. Em momentos de crise, mal podem se ausentar do 

hospital  e ver a família , como no caso de Márcio, que em 1990, no momento da falência da 

prefeitura do Rio de Janeiro, dirigia um hospital da SMS.  

 

realmente naquela época foi a época de maior vivência intensa.. eu acho 

que eu ia em casa algumas horas.., quase que me desliguei, eu e eu acho 

que não fui eu só não,  eu e muita gente, se envolveu profundamente com 

este processo (Márcio). 

 

O depoimento de Renato realça, além da exigência de dedicação, a decepção quanto à 

governabilidade possível, muito diferente da idealizada por quem está fora da gestão . 

 

 Você não consegue... Eu estava falando com a diretora da Divisão 

Médica: “Eu gostaria de voltar a ser gente de novo.” Entende? A 

respirar. (...). Cada um tem a sua característica. E para mim o que pesa 

muito é essa responsabilidade que a gente tem e que é 24 horas. Isso 

angustia muito. (...) A gente não tem a governabilidade[?] que a gente 

pensa que tem. Para quem está de fora. Que gostaria de ter. A gente não 

consegue resolver o que a gente acha que poderia resolver, que deveria 

ser resolvido! (Renato) 

 

Na realidade brasileira, no caso dos hospitais públicos de nossa pesquisa, os desafios e as 

crises são de tal ordem que o aprisionamento do diretor ao mundo do trabalho mostra-se como 

fruto da responsabilidade e da ética, e não da obsessão pela excelência, como nas empresas 

francesas estudadas por Aubert e Gaulejac (1993),  mas de todo modo, também observam-se 

processos identificatórios e, por conseqüência, o desenvolvimento de comportamentos 

compulsivos, fruto da luta desenfreada para “dar conta” dos problemas que emergem sem parar.  

Com relação aos processos identificatórios, destacam-se nos depoimentos dos diretores 

algumas metáforas referentes ao hospital e às experiências gerenciais que mostram o tipo de 

vínculo estabelecido. Fernando, com relação ao hospital H, emprega a imagem da casa e da 

família. Quanto ao hospital Q, sua experiência posterior, “acabou sendo um caso de 

amor...porque foi tal o envolvimento(...) verdadeiramente me apaixonei pelo 

hospital”.(Fernando). Márcio também é claro quanto à relação emocional estabelecida com o 

trabalho que atualmente desenvolve:  
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é uma experiência muito rica... eu estou assim, literalmente apaixonado 

pela qualidade do trabalho, pelo tipo de trabalho, pelas expectativas, 

pelos objetivos....por estar construindo uma história interessante que eu 

curto intensamente.(Márcio)  

 

 

Os depoimentos acima expressam o papel da idealização – típica dos comportamentos 

apaixonados – na manutenção do compromisso desses diretores com o trabalho, apesar de todos 

os problemas.  

 Oswaldo se identifica com a região onde se localiza o hospital: “tem muitas 

características da minha cidade do interior”. Surge em seu relato novamente a metáfora do 

hospital como família e a ilusão da doçura comunitária, onde a proximidade, solidariedade e 

cooperação seriam dominantes:  

 

eu fui muito bem recebido aqui, então, eu tenho, assim, uma ligação 

grande. Você, a qualquer momento, você liga para o comandante da 

polícia, ele te ajuda; o delegado é amigo, você chama: “Vem tomar um 

café comigo.” O comandante do bombeiro, hoje de manhã veio tomar 

café comigo... É uma família isso aqui! Isso é uma coisa que me satisfaz 

bastante, trabalhar em uma comunidade com esse perfil (Oswaldo) 

 

Chama atenção o contraste entre as imensas dificuldades enfrentadas na gestão dos 

hospitais e o vínculo amoroso que esses entrevistados demonstram. Certamente o imaginário que 

é desenvolvido pelo diretor quanto ao potencial de mudanças a construir, como também, por 

outro lado, situações ou contextos em que existe um reconhecimento do trabalho desenvolvido 

são as fontes de tal vínculo e também da preservação da idealização. Certamente aí, originam-se 

capacidades para um imaginário instituinte. 

A natureza desse vínculo estabelecido com o hospital e o com o trabalho gerencial 

amplifica as vivências emocionais que circundam a saída da função e do hospital e portanto os 

processos de separação. No caso de Fernando, tanto a saída do hospital Q quanto a exoneração do 

hospital C foram marcadas por grande emoção e angústia. No primeiro caso, surge um luto 

acompanhado de componentes depressivos. No último caso, pela forma dramática da exoneração, 

a separação, a desilusão expressa-se como uma angústia de perda de si mesmo, apontando o 

risco, pela impossibilidade do luto devido à ruptura violenta, de desencadear uma melancolia.  
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Manifestam-se assim, de forma extremada as emoções, desejos  e sofrimentos envolvidos no 

trabalho gerencial.  

 Embora, como vimos no capítulo anterior relativo às Trajetórias e Identidade Profissional 

seja dominante na história dos entrevistados processos tortuosos, contingências e atropelos 

marcando o processo que os leva a assumir as primeiras experiências como diretores de hospital 

público e, por outro lado,  uma história militante na área da saúde ou na vida familiar atravesse a 

narrativa de metade dos diretores, me parece ainda necessário atentar para outros componentes 

intrapsíquicos e intersubjetivos na determinação desse rumo profissional e do vínculo com 

trabalho realizado. 

Pela via do narcisismo, podemos nos encaminhar para o  conceito de contrato narcísico de 

Piera Aulagnier, empregado por Käes (1997) como também por Carreteiro(2003b) que permite 

pensar os vínculos do sujeito com o conjunto social.  

 

O contrato narcísico designará o que está no fundamento de toda relação 

possível sujeito/sociedade, indivíduo/conjunto...” (KÄES,1997 p.265) 

 

O investimento narcísico só é possível se a trama social da qual os 

sujeitos participam puder lhes investir narcisicamente. Esse processo 

confere ao sujeito um lugar de portador da continuidade no conjunto 

social) . O reconhecimento social, em sua vertente positiva, é portanto, 

portador de narcisismo (grifo nosso) (CARRETEIRO, 2003b:61). 

 

Embora a imagem negativa dos hospitais públicos seja dominante na sociedade e a 

conjuntura atual dos hospitais e de sua gestão seja restritiva, tanto nas experiências atuais, como 

anteriores, naquelas em que se abriu um espaço para a construção de um projeto de trabalho, 

surgem, segundo os entrevistados, processos de reconhecimento do trabalho desenvolvido. 

Podemos citar a experiência de Antônia na maternidade B (MS) quando refere-se ao 

“reconhecimento internacional” da experiência do “hospital amigo da criança” e “maternidade 

segura”, em sua primeira experiência como diretora. Do mesmo modo, o desenvolvimento do 

projeto 40hs do hospital F (SMS), vivida por Márcio, representando o modelo que se contrapunha 

à  contratação de cooperativas de profissionais de saúde para os hospitais. No mesmo sentido, 

está o prêmio Estadual de qualidade alcançado pelo hospital N (SMS) em seus “anos dourados” 

Essas experiências mantêm vivas a esperança quanto à possibilidades de mudança em direção aos 

rumos desejados para construção do Sistema Único de Saúde. As experiências anteriores, 
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particularmente as de Fernando, Márcio, Vicente e Antônia, funcionam  como lastro no real, 

fonte de reconhecimento que continua favorecendo um vínculo idealizado na experiência atual. 

É emblemática a avaliação de Fernando sobre o reconhecimento alcançado na experiência 

do hospital C: 

 

Enfim, a gente começou a ser visto como uma direção que poderia ter lá 

seus defeitos, talvez ser vista um pouco como atropelativa, ou uma 

direção que trouxe pessoas de fora...(...). Mas, ao mesmo tempo, uma 

direção que faz. Que faz, que produz resultados, que valoriza o 

orçamento do hospital. Que começa, com toda a carga negativa que era 

jogada, e ainda é jogada em cima de mim, as pessoas diziam: ‘O 

Sindicato fica falando essas coisas do Fernando– ou isso dessa direção –, 

mas o hospital melhorou.’ Sabe, o reconhecimento claro de que o 

hospital melhorou, o hospital mais organizado, o hospital com melhor 

reconhecimento por parte da sociedade. (...)E as pessoas hoje comentam, 

assim, de começar a ter um orgulho maior de trabalhar no hospital. Isso 

é dito hoje. As pessoas começam a ouvir fora coisas: ‘o hospital C é o 

hospital no Rio que está melhor funcionando. O hospital C em termos de 

hospital publico, é quem está conseguindo...’ Sabe? “É um hospital em 

que acontecem coisas.” Isso você começa: ouve no CREMERJ, ouve ali, 

ouve acolá (Fernando). 

 

Assim, apesar de tudo, surge um prazer neste trabalho, no qual a  esperança, a ilusão, 

como vimos antes, são fundamentais e alimentam o imaginário do diretor quanto às 

possibilidades de produzir mudanças ou melhorias a partir de sua ação.  

 

E prometeram que, não este ano, mas ano que vem a gente vai ter um 

grande investimento no hospital D (SES). E nessa esperança fui 

ficando.(...) , pelo tempo que eu estou aqui, eu preciso dar mais 

respostas. Então eu fico me cobrando muito, apesar de, nas horas 

difíceis, você sempre querer desistir... “Porque eu estou aqui?” Mas você 

sempre tem a esperança de que vai-se investir no hospital. E um grupo de 

funcionários depositou muita esperança em mim. Esse grupo que motiva 

ainda eu estar aqui. Isso é um motivo. O outro é o fato de eu gostar de 

gestão(...) Será que você gosta de sofrer? Masoquismo... Ou porque você 

gosta de grandes desafios. Pode ser por aí. Eu acho que pode ser por aí, 

porque, na ponta, você está mais perto de uma realidade que você tem 

como fazer mais, como mudar mais (Antônia). 

 

Na compreensão de Dejours (1999a),  para que se opere a transformação do sofrimento – 

vivência originária do homem com o trabalho e anterior ao trabalho – em prazer no trabalho é 
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necessário o reconhecimento, que funcionaria como mediação conferida pelo outro. O 

reconhecimento seria a retribuição  à contribuição do agente ao trabalho. Envolveria por um lado, 

a gratidão pela contribuição ao trabalho e por outro, a revelação das contribuições dos 

trabalhadores à organização do trabalho. O reconhecimento implicando portanto identidade do 

sujeito no campo social. Assim, 

 

Se há prazer no trabalho[...] este prazer só pode advir do ganho obtido 

no trabalho justamente no registro da construção da identidade e da 

realização de si mesmo.[...] A identidade só pode ser conferida pelo 

olhar do outro. [...] Sem reconhecimento, não pode haver sentido, nem 

prazer nem reaproriação em relação à alienação. Sem reconhecimento só 

há sofrimento  patogênico e estratégias defensivas, sem reconhecimento, 

haverá inevitavelmente desmobilização” (DEJOURS,2004 p214 apud 

SÁ, 2005 p.336-337).
15

 

 

Somando-se a essas questões intersubjetivas, é importante reconhecer o movimento 

psíquico  - desejos inconscientes e seus mecanismos defensivos- que orienta o sujeito na direção 

do que Kaës( 1994a,1997) denominou função fórica . Esses elementos também nos ajudam a 

compreender o sentido do trabalho gerencial para os diretores de hospital. 

Para Käes(1994a) os desejos narcísicos são sustentados por identificações heróicas 

situadas em um Eu grandioso. É  provável que a posição de porta-voz, porta-sonho, porta-ideal se 

origine na necessidade interna do sujeito de estabelecer, através de identificações projetivas, um 

espaço psíquico mais vasto que o seu próprio, no qual seus limites são estendidos ao do outro, 

além do outro, ao do grupo.  Assim, ocupar o lugar de diretor cumpre uma função psíquica para 

os sujeitos. 

  Finalizando esse ítem voltado para os processos subjetivos e o trabalho gerencial, cabe 

ainda  considerar que metade dos diretores –Márcio, Fernando, Antônia e Estela relatam ter 

estado ou estar em processo psicoterápico, associando- o  ao trabalho que realizam.  A busca de 

amparo em um contexto tão adverso parece fundamental para continuarem a prática gerencial. 

Talvez estejam apontando a terapia como um lugar para elaborar, o significado, para cada um, da 

prática gerencial,  um lugar externo onde torna-se possível parar para pensar, elaborar na 

                                           
15

 Dejours, C. Análise  psicondinãmica das situações de trabalho e sociologia da linguagem In:  LANCMAN, S. ; 

SWNELWAR, L. (orgs) Cristoplhe Dejours: da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro. Editora 

Fiocruz. 2004. Cap. 7. p 214. 
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linguagem, o que vem sendo vivido na realidade dos hospitais e, particularmente sob o ângulo da 

direção, interrompendo por este caminho o funcionamento psíquico de ação contínua, baseado na 

urgência.  

 

Quando fui Divisão Médica, foi um período muito difícil. Eu voltei para 

terapia. Há algumas ambigüidades entre profissional de ponta e gerente. 

Então, eu me vi ambígua, ambivalente e voltei para a terapia, voltei para 

o divã. Eu acho que eu passei por uns seis ou oito meses em que, no divã 

do analista, só dava a maternidade X. Porque tem algumas atitudes que a 

gente acaba tendo... Como gerente, você não pode ser corporativista. E 

como profissional, igual, você, às vezes, se bate... Então, algumas 

atitudes mais enérgicas, você fica com muita culpa, não é? Você sabe que 

é razoável, mas você olha em volta, ninguém faz assim. Mas você sabe 

que está certo. Então, para você poder exigir que seja daquela maneira... 

Ou você desiste de fazer como você sabe que está certo, ou você entra em 

conflito com você mesmo. (...)Digamos, exercer, de uma certa forma, 

quase o papel de um juiz. Não importa se você era baseado em ética e 

parâmetros... Tem que decidir e a decisão é sempre solitária, não é?(...). 

E eu acho que foi isso é que me deu um amadurecimento muito grande. 

Acho que todo gestor tinha que fazer terapia durante um período. (Estela) 

 

A psicoterapia talvez tenha favorecido o contato com uma posição mais modesta e menos 

onipotente quanto às possibilidades dos sujeitos de “fazer acontecer” mudanças nas organizações. 

Eu me sinto uma pessoa equilibrada: porque para você ter tanto 

problema e resolver, você tem que ser muito equilibrada. Agora, também 

fiz análise –fiz dez anos de análise. No período da maternidade B. [a 

primeira experiência como diretora. Tinha 6 anos de formada] . Até 

porque eu achava que tinha muita relação de culpa com as coisas que eu 

não fazia. (Antônia)  

 

A gestão mostra-se, de todo modo, como um grande desafio para os entrevistados e  implica, 

como apontado anteriormente (SÁ; AZEVEDO, 2002) em lidar com as ilusões de onipotência 

que o trabalho gerencial suscita e , por outro lado, com as angústias depressivas e até mesmo 

paranóides que ele também desperta. 

A terapia foi apontada, particularmente por Fernando, como um caminho para minimizar 

o sofrimento pelos ataques, como espaço para buscar uma discriminação necessária com relação 

ao espaço organizacional:  

Foi... fevereiro de 2002 que eu comecei. Vai fazer dois anos. Foi bom. Eu 

também estava chegando em um certo impasse pessoal também. De como 
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continuar conduzindo, pessoalmente falando... Já ‘não estava mais 

podendo’, como falam” (Fernando). 

 

O acesso à subjetividade, mas que uma necessidade individual de cada um desses diretores, deve 

ser  compreendida como uma necessidade social, propiciando a considerar o outro como sujeito e 

o grupo como interlocutor, possibilitando  

 

[...]compreender as próprias dificuldades, bem como a capacidade 

elaborar significações que lhes permitam um certo distanciamento, uma 

nova forma de mobilização que tenha efeitos sobre eles mesmos e sobre a 

situação. (GIUST-DESPRAIRIES,2001 p.231) 

 

 

 

  



 

 

274 

6- AS MODALIDADES DE PRÁTICA GERENCIAL: CONSTRUINDO A    MUDANÇA 

OU VIVENDO SOB O DOMÍNIO DA URGÊNCIA? 

 

 

 

 

Tornam-se centrais na análise desenvolvida, constituindo-se talvez no principal “achado” 

da pesquisa, as modalidades de prática gerencial, que correspondem à tentativa de construir 

modelos de análise do trabalho gerencial a partir das narrativas dos diretores. Os depoimentos, 

considerados a partir da abordagem teórica adotada sugerem haver três modalidades ou tipos de 

prática gerencial. Uma primeira em que se vislumbra o desenvolvimento de um processo de 

mudança organizacional, ganhando destaque na análise os elementos imaginários, os processos 

coletivos e a construção de uma visão de futuro do hospital; um segundo tipo em que alguns 

projetos específicos ganham destaque e são objeto de investimento dos diretores; Por fim, estão 

aquelas experiências centradas exclusivamente no plano operacional, dominadas pela lógica da 

urgência, sem possibilidades de pensar a organização nem construir qualquer imagem para seu 

futuro. 

Os depoimentos, além de ricos e singulares, expressam o mundo social da gestão 

hospitalar nos hospitais com emergência, no âmbito público no Rio de Janeiro.  É fundamental ter 

em conta que os contextos histórico e institucional  determinam tais práticas e deste modo os 

diretores tonam-se portadores de possibilidades de gestão.   

As modalidades de prática, na verdade, já vêm se mostrando ao longo do trabalho, 

particularmente no capítulo anterior. Voltar-se para a mudança ou para a sobrevivência vêm se 

manifestando através  das estratégias gerenciais adotadas,  exclusivamente para dentro do 

hospital ou também  para fora; no sistema de direção adotado e, assim, na repartição de lugares 

no hospital ou na gestão mais ou menos colegiada, onde pode existir tempo e espaço para pensar. 

Retomamos alguns elementos da experiência dos diretores para agora construir modelos e 

contrastar mais claramente as práticas gerenciais .  

Em um primeiro  modelo,  a gestão representaria uma força no sentido da mudança,  uma 

perspectiva de trabalho se desenvolve em torno  de  uma representação acerca do que deve ser o 

hospital. Essa representação fundaria uma proposta ou projeto para o hospital que, apesar do 

domínio das forças instituídas e disjuntivas que marcam o cenário da organizações públicas de 
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saúde, tenta favorecer processos criativos e de ligação que procuram ser trabalhados tanto no 

nível individual como coletivo. Ligação que  também articula o tempo passado, a história do 

hospital, suas competências adquiridas, o presente e o futuro. O dirigente  se vê como um agente 

fundamental e favorecedor de uma possível construção. 

Porém, participar de um projeto, como afirma Carreteiro(2001) implica sonhá-lo, 

imaginá-lo, elaborá-lo ou até mesmo abandoná-lo. Como processo coletivo apoia-se em um 

sistema de valores e em um imaginário social comum. Representa aquilo que queremos ser, 

envolvendo processos identificatórios  e mesmo algum nível de idealização.(ENRIQUEZ, 1994).  

No entanto, o contexto contemporâneo, sob a lógica da heteronomia, (CASTORIADIS 

1982, 2004) (ENRIQUEZ, 1997b) como discutimos no capítulo 1 deste trabalho, impõe 

importantes restrições e limites à construção de ideais coletivos, somando-se ainda  as 

dificuldades advindas do contexto das organizações públicas de saúde – regido pelo domínio do 

imaginário da desilusão e do conformismo. Neste cenário, a construção da mudança nos hospitais 

públicos é um árduo caminho  buscando  abrir fendas no instituído, sendo objeto de grande 

oposição .                                                                  

Um segundo modelo, representaria a tentativa de estabelecimento de certos objetivos e 

consequentemente de projetos, porém específicos – por exemplo, a reorganização da porta de 

entrada, o sistema de dose unitária de medicamentos, a informatização etc, não constituindo um 

processo mais amplo de mudanças, pois não impactam a visão e a perspectiva que se tem do 

hospital, suas significações imaginárias, seu projeto institucional. Talvez possa significar a 

possibilidade de mover positivamente o hospital, apontando, em um nível micro, possibilidades 

de influenciar seu futuro, sendo capaz, em algumas experiências, de fomentar a constituição de  

grupos de trabalho, no sentido trabalhado por Bion (1969) . 

Um terceiro modelo estaria pautado, de modo  dominante, pela busca da operacionalidade,  

pela luta para fazer funcionar, pelo imaginário da urgência e por uma visão fragmentada da 

organização. A luta pela sobrevivência, neste caso,  ocuparia de forma absoluta a atenção da 

direção, especialmente manifesta na luta para dispor de insumos, de equipamentos, de uma 

estrutura física adequada, enfim de condições de funcionamento que possibilite o hospital 

continuar atendendo à sua demanda. Esse modelo seria condicionado  pelo contexto institucional, 

pela  baixa capacidade de suprir as necessidades dos hospitais, por parte das Secretarias, pelo 

baixo nível de investimento que vem sendo feito, pelo baixo nível de autonomia da direção, mas 
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também por outro lado, em um outro plano de análise, seria também expressão do imaginário 

dominante na sociedade contemporânea relativo ao tempo, no qual a instituição está inserida e,  

seus efeitos na maneira de viver e trabalhar, pautados pelo imediatismo, pelo curto prazo. Assim, 

a compressão do tempo,  sua aceleração, afeta os indivíduos que passam a focar somente o 

presente, incapazes de viver algo além do presente imediato. Por outro lado, esse homem 

mergulhado na instantaneidade,   na manutenção da urgência,  vive como se a velocidade de 

solução dos problemas pudesse, por si só, gerar sentido à sua ação (AUBERT, 2003). Assim 

parece acontecer, como será visto posteriormente, com alguns dos diretores entrevistados: a 

urgência produz um sentido à sua prática. 

As experiências destes diretores indicam o quanto essas modalidades de prática gerencial 

encontram-se na encruzilhada entre vários planos de  determinação. Por uma lado, são expressão 

de processos subjetivos e intra-psíquicos dos diretores, de suas trajetórias profissionais, ao 

mesmo tempo, são fruto de processos intersubjetivos e das possibilidades que se constróem na 

organização compreendida como instância grupal e, num outro nível de análise, têm origem em 

processos institucionais e macro-sociais. 

 

6.1. Construindo a Mudança 

 

A mudança a que nos referimos tem por base uma certa compreensão que vem 

atravessando o Movimento Sanitário. Não se trata de qualquer mudança, mas sim da construção 

de processos  que fortaleçam a dimensão pública e social das organizações públicas expressando 

a defesa da saúde como direito do cidadão e dever do Estado e a democratização da gestão do 

Sistema de Saúde. Tais mudanças devem levar a novas formas de organização dos serviços e a  

renovação dos processos de gestão, propiciando maior responsabilidade institucional para com os 

resultados do trabalho e também uma perspectiva mais técnica e profissional da gestão. 

As experiências relatadas por Márcio(SMS) e  Fernando (MS), não apenas as atuais, mas 

também as anteriores, são bastante ricas como possibilidades de construção de uma  prática na 

gestão pública que, do ponto de vista objetivo, estaria pautada por um olhar mais técnico - pela 

identificação de potencialidades, de capacidades distintivas dos hospitais, melhoria da 

infraestrutura e dos sistemas de monitoramento e, do ponto de vista político,  teria uma base 

participativa, colegiada, buscando tecer princípios de uma gestão mais democrática, criando 
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condições para um projeto mais coletivizado. Procuram tecer uma outra visão do serviço público 

– enfrentando interesses privados que o atravessam – políticos, econômicos e corporativos. 

Apesar do domínio do imaginário da impotência e da inércia nos serviços públicos, essas 

experiências apostam em um processo de mudança, através de tentativas de construção de um 

plano de trabalho para o hospital, na construção de um certo projeto gerencial e assistencial para 

o hospital, representando simbolicamente que é possível mudar para melhor, que existem 

condições para construção de um projeto para  o desenvolvimento das unidades hospitalares das 

quais os entrevistados são diretores.   

É claro que os processos em andamento que emergem nas narrativas traduzem o 

imaginário desses diretores sobre a mudança a ser construída, estando atravessado pela 

idealização e pela crença desses sujeitos. No entanto, a ilusão é necessária  - é o que fecunda o 

real – e é também produtora de efeitos nos hospitais. 

  As características destas experiências de gestão, que procuram construir condições para 

processos de mudança, vêm sendo apontadas ao longo da análise, seja através das experiências 

anteriores desses diretores, das estratégias de trabalho e do sistema de direção que procuram 

desenvolver. 

Assim, quanto às estratégias de trabalho destaca-se no relato desses entrevistados a 

importância da articulação externa, com outras instituições de saúde - buscando  colocar as 

propostas do hospital no âmbito do SUS – com outras instituições públicas, mas também com o 

setor privado, buscando apoio para o funcionamento do hospital. É comum nas experiências 

desses diretores a  montagem de dispositivos no hospital que permitam pactos, acordos quanto 

aos rumos do hospital e quanto ao seu modo de funcionamento interno. Quanto ao sistema de 

direção, nas experiências dos dois diretores ganha centralidade a organização e constituição de 

uma estrutura orgânica de gestão.  

Enfocando a experiência anterior de Márcio na direção do Hospital F (SMS 1994-2001), 

ela envolveu não apenas a definição de uma nova proposta para o hospital,  mas também a sua 

negociação e implementação, tanto no âmbito da política de  Recursos Humanos e de um sistema 

de remuneração, da organização do processo de trabalho, mas também propriamente do modelo 

gerencial. 

A experiência do Hospital F (SMS), segundo o entrevistado, favoreceu a discussão em 

fóruns coletivos, criando um “entusiasmo”  quanto a possibilidade de criar um novo modelo de  
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gestão. Essa experiência acabou por funcionar como  um pólo de contraposição à política de 

terceirização da assistência à saúde que se traduziu no sistema de cooperativas de profissionais de 

saúde, adotada à época no  hospital L da SMS e  também na Secretaria Estadual de Saúde. A 

aposta no chamado “Projeto 40 horas”,  representou, na visão do entrevistado, a luta política pela 

valorização dos servidores públicos e a construção de uma alternativa que fortalecia a idéia do 

hospital público eficiente e viável. 

 

A gente abre um grande fórum de discussão lá no hospital F  a respeito 

do modelo de  gestão que nós queríamos..[...] começamos a discutir, 

fazer fóruns permanentes de discussão e todo mundo lá no hospital se 

entusiasma com a idéia de criar uma coisa nova. O que a gente não quer 

criar é cooperativa. Isso a gente abomina, o hospital é solidário com a 

idéia de que cooperativa jamais.[...]A gente vê a cooperativa crescer , 

virar o menino dos olhos, ...o Estado [SES] privatiza os hospitais naquela 

ocasião.. aquele caos que virou o Estado, querendo entregar os hospitais 

públicos, e a cooperativa sendo exitosa. Então, não precisava ser 

advinho para imaginar que a cooperativa ia entrar dentro do serviço 

público devargarzinho, ia ocupar o Rx, ocupar isso, ocupar aquilo, e .. 

acabou o serviço público  ...rompendo com todos esses direitos dos 

trabalhadores. [...] Então a gente propõe e discute lá no hospital e o 

hospital aceita que a gente vire um modelo assemelhado a cooperativa no 

valor da remuneração , que a gente concordaria em  trabalhar com os 

indicadores que a prefeitura...isso é consensado dentro do hospital,  nos 

serviços. Aí foi uma época de reunião do sub-solo ao teto do hospital ... 

(Márcio) 

 

O modelo 40 horas representou a possibilidade de experimentação e implicou para os 

profissionais, especialmente os médicos, a opção por trabalhar o dia todo no hospital, ganhando 

um salário mais atrativo, mas ao mesmo tempo passar  a participar da assistência em todos os 

setores do hospital, emergência, ambulatório e enfermaria, procurando construir uma prática 

assistencial menos segmentada e mais efetiva. Por outro lado, no âmbito do planejamento, se 

institui um processo de negociação de metas e objetivos a serem alcançados, denominado  

contratualização interna. Como resultado, a avaliação do desempenho do hospital expressou 

mudanças positivas, tais como triplicar a produção de consultas ambulatoriais e melhoria 

importante do tempo médio de internação hospitalar. Neste processo, o modelo de gestão foi 

desenvolvido,  voltando-se para a constituição de uma ‘gestão participativa’ , com  instâncias 

colegiadas e elaboração de um novo estatuto para o hospital.  
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Nesta experiência,  ganha  relevo a ação do dirigente como aquele viabiliza, por sua 

condução, a criação de um projeto inovador, assumido pelos profissionais do hospital, tendo sido 

então capaz de mobilização dos trabalhadores. Tal projeto, calcado na posição ideológica do 

entrevistado, tornou-se capaz de gerar atração nos profissionais, por um lado, pelas melhorias  

salariais, e por outro, no âmbito político, pelas ameaças que pairavam com respeito à extensão do 

sistema de cooperativa/terceirização em outros hospitais, mostrando-se, portanto, como caminho 

na luta política. Por outro lado, o “Modelo 40 hs”  ao estar associado ao substantivo incremento 

do desempenho do hospital, apresentou-se como um projeto em condições de disputar com outro 

-  o “privatizante,”  no cenário das políticas  da SMS. 

Este processo parece indicar a construção de um outro imaginário organizacional, apesar 

do contexto  adverso  presente no serviço público, a todo momento lembrado neste trabalho, 

tendo sido possível, na visão idealizada do entrevistado,  trazer de volta, em algum nível,  o 

sonho do serviço público viável, eficiente e que valoriza seus trabalhadores, tornando-se deste 

modo, objeto de algum nível de idealização. O projeto precisa ser sonhado. Ele o sonha, mas este 

sonho atrai também os profissionais. Assim, o Projeto 40 hs foi capaz de  gerar ‘entusiasmo’ em 

torno de uma proposta que articula, à uma perspectiva ideológica,  o maior reconhecimento do 

papel dos profissionais e também do hospital na rede de serviços. Representou, ao mesmo tempo, 

a possibilidade da inventividade, de criação do novo . 

Tratando agora da atual experiência de direção deste entrevistado no hospital L da SMS, 

iniciada em janeiro de 2003, além da proposta de tirar a cooperativa de forma pouco traumática, 

outros objetivos também foram previamente acordados com o Secretário, de modo que as linhas 

gerais do projeto para sua gestão foram de antemão definidas. A perspectiva de acabar com a 

cooperativa, significou para Márcio a continuidade da proposta do Hospital F. Atribui o sentido 

de desprivatização a ambas. A proposta de terminar com a terceirização de pessoal mostra-se 

então como um “apetrecho tentador”. É claro o  sentido simbólico e político presente para 

Márcio nesta proposta – a  possibilidade de “mais uma vez ver reconhecidos os valores do 

serviço público”, contrapondo-se à cooperativa.  

A experiência atual permite,  do ponto de visto simbólico, de certo modo, complementar a 

anterior, encerrando a maior experiência de cooperativa de profissionais da SMS, construindo 

assim, um outro cenário para o futuro do hospital L. Podemos dizer então, apoiados em 

Carreteiro (2002a)  que Márcio deste modo, mostra-se como sujeito de sua história, percebendo-
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se na temporalidade, recuperando através da experiência anterior o seu  passado profissional, 

articulando-o à experiência presente, apontando ainda para construção de um outro futuro para o 

hospital que dirige.  

Na experiência do Hospital L, embora recente, iniciada a menos de um ano, portanto com 

muito pouco tempo, à época das entrevistas, para conformar internamente um processo de 

mudança, é possível identificar pontos de apoio a novos componentes imaginários associados ao 

projeto para o hospital.  Entre eles estão a alteração para melhor da relação trabalhista com seus 

funcionários, a melhoria da capacidade de funcionamento e da qualidade do hospital,  implicando 

uma imagem de maior potência,  expressa  na idéia do hospital  estar em pé de igualdade com os 

maiores hospitais públicos de emergência do Rio de Janeiro.   A parceria “com quem tem 

dinheiro” também possibilita efeitos, no sentido de visibilidade e reconhecimento de melhorias 

no hospital. Márcio expressa sua confiança no êxito da proposta em desenvolvimento, referindo-

se a elementos imaginários que expressariam a mobilização dos funcionários e o tipo vinculo dos 

funcionários com o hospital :  

 

Eu acho que tem uma auto-estima pairando no ar . Primeiro porque o 

pessoal está achando, e eu também estou, que é a grande reforma do 

hospital e transformação num hospital que vai estar em igualdade com 

os demais hospitais de emergência da SMS, essa é uma questão que 

ninguém está pondo dúvidas mais. A segunda questão é da universidade,  

da parceria com a universidade. Eu acho que está todo mundo 

empolgado com esta história da gente ser parceiro da universidade, a 

gente sonha muito como é que esta parceria pode realizar-se de forma de 

mão e contra mão.. (Márcio) 
 

A idéia de “auto-estima aumentando” traduziria a articulação dos níveis individual e 

organizacional e, a possibilidade de identificação com o projeto que se realiza no hospital que o 

remete à situação de maior reconhecimento. Embora o projeto para o hospital, em sua concepção, 

tenha origem externa e tenha adquirido novas dimensões a partir da visão do próprio diretor, 

parece que vem então se coletivizando. É importante frisar que o diretor se diz “apaixonado” pela 

experiência que conduz, explicitando assim, a sua própria idealização do processo em curso no 

hospital, tendendo provavelmente a subestimar os comportamentos de resistência ou de “baixa-

adesão” às propostas .  

Vale observar  que Márcio, além de diretor de hospital, ocupou anteriormente vários 

cargos de segundo escalão gerencial na SMS. Apesar das experiências de direção hospitalar por 
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ele conduzidas se desenrolarem em um contexto de centralização administrativa, ele demostra 

reconhecimento e legitimidade no âmbito da SMS, de tal modo que tais experiências parecem ter 

se constituído como projetos especiais para a Secretária, representando maior investimento e 

propiciando maior autonomia na condução dessas experiências.    

A partir das experiências de Fernando podemos vislumbrar também o desenvolvimento de 

processos de mudança nos hospitais. Já na sua primeira atuação como diretor, no hospital H, 

como visto anteriormente (no ítem relativo às experiências anteriores), refere-se ao 

desenvolvimento, à luz do que pode estudar na França, de um “projeto institucional”, visando 

“construir coletivamente uma direcionalidade” para o hospital. Assim,  objetivos, diretrizes, 

estratégias, prioridades passaram a ser tratadas em Seminários de Planejamento Estratégico, em 

grupos de trabalho, representando certamente um processo de aproximação com o corpo de 

profissionais, propiciando uma atitude mais ativa dos funcionários quanto às perspectivas do 

hospital.  

No hospital C, sua mais recente experiência de direção, tratando também de construir um 

projeto institucional de forma mais pactuada, a equipe de direção também desenvolve Seminários 

de Planejamento Estratégico, envolvendo um número expressivo de funcionários. Este processo 

se inicia apesar da direção estar “debaixo de pancadaria com o Sindicato...debaixo de uma 

agenda, do ponto de vista operacional, pesadíssima”. Tratado anteriormente no ponto sobre 

‘Foco de atenção e Estratégias dos dirigentes” e retomado no âmbito do “Sistema de direção”, 

esse processo expressa a busca de reconhecimento e legitimidade da direção, mas também, na 

perspectiva do entrevistado, uma construção mais coletiva na qual outras vozes puderam se 

manifestar. 

Embora as experiências em que estamos considerando, particularmente as de Márcio e 

Fernando, possam potencialmente ter representado, partir da perspectiva de Enriquez (1997a),  o 

risco da manipulação e da submissão sob a máscara da participação, apoiados nos  relatos e na 

visão do mesmo autor, podem também ter representado tentativas de possibilitar a palavra mais 

espontânea e menos fragmentada, servindo para falar da vida organizacional de outro modo.  A 

possibilidade da convivência e do reconhecimento de visões diferentes possibilita um processo  

criativo e a construção de um imaginário motor.  Sob o fio da navalha estão essas experiências, 

no sentido poderem engendrar manipulação e submissão e/ou criação, autonomia e uma 

construção. 
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Perante o imaginário instituído do descrédito e da impotência, sob o imperativo da 

urgência, conseguir  tempo e espaço para pensar o papel do hospital na rede de serviços - suas 

competências e suas dificuldades, novas formas de organização do processo de trabalho é buscar 

construir um outro futuro para o hospital,  é procurar uma outra forma de funcionamento, que 

parece mais coletiva. Do ponto de vista intersubjetivo, tais espaços supostamente coletivos 

podem possibilitar processos transicionais, podendo talvez cumprir a função de restabelecimento 

de uma área de ilusão, no sentido dado por Winnicott e trabalhado tanto por Käes (1997) quanto 

por Enriquez (1997a). 

A fragmentação encontrada no hospital foi realçada pelo entrevistado. A seguir  algumas 

metáforas empregadas:   

  

O hospital C ... é um hospital completamente federativo – federativo no 

aspecto ruim, que eu quero dizer: com muitas ilhas. Eu sempre falo que o  

hospital C era, quando a gente chegou,..., um verdadeiro arquipélago. 

[...]Algumas ilhas funcionando razoavelmente bem e outras funcionando 

pessimamente. É meio que um país sem Constituição (Fernando) 

 

Na  visão de Fernando,  ao chegar ao hospital C, tudo que refere-se ao poder central, 

como leis e normas mostrava-se  muito frágil. Existiam fortes conflitos entre o que denominou 

como “verdadeiros ducados e castelos feudais” que encontravam-se estabelecidos. Assim, 

Fernando, em seu trabalho, parece lutar para construir uma nova imagem do hospital, buscando 

particularmente  restabelecer a visão do hospital com uma unidade, possibilitando pensar sobre o 

que poderia se tornar, para onde se desenvolver. Enfim, contrastando com o imaginário da 

fragmentação, das ilhas, busca favorecer o imaginário do hospital como um complexo,  com sua 

diversidade,  surgindo então a perspectiva de um “Projeto Institucional”. 

A imagem do hospital como arquipélago e, da gestão construindo os pilares e as pontes 

para esta articulação, é bastante expressiva da percepção do entrevistado sobre a função 

estruturante da gestão.  A noção de intermediário de Käes (1994a,b,1997) pode ajudar a pensar 

esse lugar do diretor e essa prática gerencial. O intermediário, como formação psíquica permite a 

rearticulação entre elementos distintos, permite a passagem de um elemento ao outro, 

propiciando a redução de antagonismos, exercendo assim, a mediação  entre os grupos . Nessas 

experiências de mudança, apesar do contexto adverso, parece que o diretor ainda consegue 



 

 

283 

exercer, em algum nível, essa função de estruturação de laços integradores (Fernandes, 2003), 

funcionando como uma instância que produz simbolizações. 

A busca de reconhecimento do trabalho, por parte dos profissionais, se associa à 

característica empreendedora da direção que foi também realçada: busca todos os esforços para  

realizar o que ficou acordado e obter resultados concretos.  

 

[...] Enfim, a gente começou a ser visto como uma direção que 

poderia ter lá seus defeitos, talvez ser vista um pouco como atropelativa, 

ou uma direção que trouxe pessoas de fora... . O atropelativo aí é porque 

a gente é realizador... vai tentando botar em prática, ao mesmo tempo, 

uma direção que produz resultados, que valoriza o orçamento do 

hospital. Que começa, com toda a carga negativa que era jogada, e ainda 

é jogada em cima de mim, as pessoas diziam: ‘O Sindicato fica falando 

essas coisas ...dessa direção , mas o hospital melhorou.’ Sabe, o 

reconhecimento claro de que o hospital melhorou, o hospital mais 

organizado, o hospital com melhor reconhecimento por parte da 

sociedade (Fernando). 

 

Ao falar do reconhecimento de um melhor funcionamento do hospital, o entrevistado 

refere-se à contribuição das mudanças que vêm ocorrendo para o que chama de “auto-estima” das 

pessoas, o que expressaria um maior investimento psíquico dos profissionais no hospital. Vale 

trazer sua percepção da dimensão intersubjetiva presente. 

 

Nunca havia isso! E as pessoas hoje comentam, assim, de começar a ter 

um orgulho maior de trabalhar no hospital. Isso é dito hoje. As pessoas 

começam a ouvir fora coisas: ‘o hospital C é o hospital no Rio que está 

melhor funcionando. O hospital C, em termos de hospital publico, é quem 

está conseguindo.. ouve no CREMERJ
1
, ouve ali, ouve acolá. E isso se 

reflete para dentro, na auto-estima. Quer dizer, a auto-estima das 

pessoas melhorou. Uma porção de residências nossas começaram a 

ocupar os primeiros lugares ou a ser mais requisitadas. Trabalhar no 

hospital C passou a ser uma coisa que começou a ter um valor 

diferenciado. Acho que, ao mesmo tempo, um certo sentimento, que valia 

a pena seguir um outro caminho que não fosse só o denuncismo. Que 

existe um outro caminho. [...]. Essa sensação de que está valendo a pena 

construir um outro caminho, um caminho mais propositivo... Tentar 

conseguir mais recursos, tentar melhorar a inserção do hospital no 

sistema, tentar alavancar mais coisas, não através de uma denúncia, de 

uma postura negativa, mas através da afirmação do que está sendo feito 

                                                           
1
 Conselho Regional de medicina do Rio de Janeiro. 
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e de outras coisas a serem feitas. E eu acho que esse caminho está sendo 

cada vez mais vitorioso dentro do hospital ( Fernando). 

 

Além da visão sobre a auto-estima  destaca-se, no fragmento acima, sua avaliação 

extremamente otimista sobre o processo em curso que se contrasta com o processo posterior que 

leva à sua exoneração. Estar à frente de um grande hospital, com enorme desafios e conseguir 

algum nível de mobilização pode fortalecer uma imagem narcísica de si que certamente dificulta 

olhar e lidar com os obstáculos e resistências. 

A idéia de aumento da auto-estima, presente no depoimento dos dois entrevistados – 

Fernando e Márcio – pode ser contrastada com a imagem de desilusão e descrédito predominante 

no imaginário sobre os hospitais públicos que conformam alienação e heteronomia, no sentido 

atribuído por Castoriadis (1982). Assim, o aumento de auto-estima seria uma expressão do tipo 

de investimento psíquico, que na visão dos entrevistados estaria presente nos processos de gestão 

nas duas experiências. Expressa o jogo do reconhecimento que atravessa a cena organizacional e 

as possibilidades de responder  às  necessidades narcísicas dos indivíduos. 

Assim, o reconhecimento do trabalho em andamento, e a “auto-estima aumentando’ 

sugerem a constituição de um  caminho favorável à ligação, ao vínculo - e assim à expressão da 

pulsão de vida - um caminho “propositivo” em oposição e em luta com o “denuncismo”  -fruto da 

ação de forças de desligamento, manifestação da pulsão de morte -  questões  intersubjetivas 

tratadas por Enriquez (1997b) que se fazem presentes nos processos organizacionais, e 

particularmente nos processo relatados. Emerge no contexto do hospital C um embate entre as 

forças dominantes do conformismo, da heteronomia(CASTORIADIS,1982) (ENRIQUEZ, 1997a, 

b), forças disjuntivas, e  aquelas que procuram favorecer o vínculo, o reconhecimento e algum 

nível de idealização. Conforma-se a cena imaginária, que na abordagem psicossociológica segue 

em paralelo, subjacente aos processos racionais.  

Em outro plano de análise, no hospital C se evidencia a possibilidade de, 

simultaneamente, responder às demandas cotidianas de operação do hospital, e portanto focar o 

presente, mas também, desenvolver, de forma mais ou menos participativa, uma agenda  de 

trabalho para o hospital. A perspectiva de construir internamente um plano de trabalho, e assim 

uma outra perspectiva de futuro para o hospital, é potencialmente favorecedora da capacidade 

criativa dos indivíduos, de sua percepção e consciência quanto às capacidades internas e portanto, 

de algum nível de autonomia deste grupo, possibilitando uma atitude menos passiva frente aos 
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destinos da organização. Autonomia, atividade, capacidade de autodeterminação são questões 

caras aos sujeitos e permeiam, ao mesmo tempo, os processos organizacionais, tornando-se 

passíveis de manipulação através do imaginário enganador, mas podendo nortear um caminho 

instituinte, no sentido definido por Castoriadis (1982). No entanto, está fortemente presente a luta 

e o conflito entre a força instituinte  e aquelas  oriundas do instituído e da heteronomia.  

Devem ser salientadas as condições particulares existentes na gestão do hospital C, que o 

diferencia dos demais aqui tratados. O primeiro aspecto diz respeito a sua inserção institucional. 

Entre as experiências atuais,  é o único hospital que se insere na gestão federal, vinculado ao 

Ministério da Saúde, tendo grande nível de autonomia, dispondo de orçamento sob gestão do 

diretor do hospital, que tem poderes para licitar, comprar, contratar, investir. Assim, o diretor 

encontra-se investido formalmente de maior poder e governabilidade. Essa autonomia permitiu a 

própria constituição e contratação de uma equipe de direção mais profissionalizada. Outro 

aspecto importante: embora o hospital C seja um hospital geral com emergência, seu perfil é 

diferenciado, desenvolvendo atividades eletivas extremamente complexas como, por exemplo, os 

transplantes. Seu porte também é diferenciado, possibilitando considerá-lo, um complexo 

hospitalar. 

O saída de Fernando do hospital C, ocorrida por exoneração em dezembro de 2004, 

portanto muito recente, expressa a conjuntura político-institucional do Ministério da Saúde e 

também um contexto conflitivo do hospital. As denúncias que desencadearam a crise na gestão 

hospital C se originaram no seu interior, em grupo ligado ao sindicato dos médicos. Por outro 

lado, merece ser destacada a capacidade de mobilização de funcionários e profissionais, 

denunciando a impropriedade das acusações, procurando defender o diretor e o projeto de 

trabalho em curso.  Neste processo, houve um movimento de convocação em prol da defesa do 

hospital e de sua gestão. Apesar da exoneração ter se consumado e dos processos violentos que a 

cercaram, particularmente para o gestor, é fundamental por em destaque a capacidade de 

mobilização dos profissionais com outros fins que não o “denuncismo”. A mobilização 

procurando dar visibilidade aos avanços e melhorias do hospital e a defesa da equipe de direção 

apontam para a construção de outros significados sobre o trabalho e a vida no hospital C. Há uma 

dinâmica entre as forças da heteronomia e do conformismo e aquelas que procuram a mudança e 

um imaginário motor. A imagem do “arquipélogo”, e assim da fragmentação, presente no 

diagnóstico do diretor quanto ao modo  de funcionamento do hospital quando iniciou sua gestão, 
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parece agora conviver com um movimento que procura uma visão do hospital como organização, 

buscando explicitar os resultados que vêm sendo alcançados. No contexto de ataque em que a 

exoneração foi a expressão maior, ao lado das ameaças de separação e de não reconhecimento, 

estão também presentes as forças de ligação, representando a possibilidade de algum nível de 

coesão e de identificação mútua. Embora a exoneração seja um ato inexorável,  mostram-se sinais 

de constituição de fendas na heteronomia, e assim de um imaginário que afirma outra função do 

hospital no contexto social:  uma maior responsabilidade quanto aos seus rumos  - seu papel no 

SUS e os destinos dos recursos públicos, como, também, maior capacidade dos profissionais de 

tomarem a si a definição de uma agenda ou plano de trabalho para o hospital. De todo modo, a 

exoneração não deve ser minimizada, pois representa uma situação de ruptura do projeto em 

andamento, de violência, expressão do domínio da heteronomia. A violência da exoneração 

contrasta com o otimismo de Fernando nas entrevistas expressando o mal-estar que vem 

atravessando a vida organizacional.  

Remetendo-nos ao cenário dominante na sociedade contemporânea e, particularmente na 

brasileira, restritivo à constituição de processos coletivos - caracterizado pelo individualismo, 

conformismo, falta de ideais e solidariedade,  e ainda, à representação dominante das 

organizações públicas enquanto universo onde reina a apatia, a inércia e o corporativismo-  que 

reflexos este contexto terá em nossa interpretação dos processos de mudança nesses hospitais? 

Será que podemos sugerir, de fato, a constituição de um novo imaginário?  Imaginário do diretor, 

de alguns grupos do hospital ou partilhado na organização? Tal imaginário seria capaz de regular 

a vida organizacional?  

Mesmo considerando o contexto de restrições à construção de ideais, compreendemos, de 

todo modo, que os processos de mudança tratados pelos entrevistados possam representar um 

movimento de construção de um novo imaginário, imaginário dos diretores, correspondendo às 

suas próprias ilusões e idealizações, mas também partilhado, não de maneira unificante pela 

organização, mas por alguns grupos no hospital. Imaginário motor que abre para outras 

possibilidades, mas que permanece em conflito com o imaginário enganoso, ainda dominante, 

marcado pela impotência,  desilusão  e pelo corporativismo. 

Apesar de um contexto desfavorável à construção de ideais, a visão dos diretores e o 

relato dessas experiências  mostram-se atravessadas  por um certo ideal ético-político da gestão 
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pública que tem um lastro nas experiências anteriores bem sucedidas que expressam, ao mesmo 

tempo, a adesão ao ideário do chamado Movimento Sanitário.  

 

6.2. Desenvolvendo projetos específicos 

 

Serão tratadas a seguir, aquelas experiências em que além da gestão dos problemas 

cotidianos, alguns projetos, embora recortados e específicos, tornam-se norteadores da ação 

gerencial. Não constituem um processo amplo de mudança, pois não produzem efeitos sobre a 

visão que se tem sobre o hospital – seu projeto assistencial ou gerencial. Três experiências 

encontram-se aqui tratadas: duas em hospitais da SES e outra em um hospital da SMS. 

Iniciando através da experiência de  Oswaldo - diretor do hospital K da SES, ele  nos 

apresenta, em seu depoimento, uma prática gerencial que tem um de seus focos a administração 

dos problemas cotidianos, no entanto, dedica-se particularmente à interface com a SES e com 

atores externos. Explicita uma visão e uma proposta assistencial para o hospital, porém, sua 

ênfase, ao longo das entrevistas foi, na verdade, com relação à sua visão quanto à reorganização 

do sistema de emergência da região, que teria sido bastante discutida com a comunidade. Suas 

idéias foram tratadas anteriormente no ponto ‘Foco de a tenção e estratégias dos dirigentes’.   

 

Na realidade, quando eu assumi o hospital, a minha proposta sempre foi 

transformá-lo  em um hospital ligado a urgência e a emergência. Essa é a 

tônica do hospital.[...] O hospital era muito, assim, sem um perfil bem 

definido. Hoje, ele está mais definido, a gente está caminhando nessa 

direção[...]Na minha concepção, um hospital nível 3 dentro da 

classificação do Ministério da Saúde [...] a idéia é caminhar em direção 

da qualificação do hospital para ser um hospital nível 3 clássico, com um 

sistema de demanda aberta para urgência e emergência ( Oswaldo) 

 

 

Bem recentemente (início em janeiro de 2004) o Ministério da Saúde trouxe à discussão 

no âmbito da SES e SMS do Rio de Janeiro o seu projeto para fortalecer o SUS chamado 

QUALISUS
2
 que tem por eixo a melhoria dos hospitais de emergência. Este projeto está gerando 

                                                           
2
 O QUALISUS representa uma política do MS  para melhoria da qualidade da atenção à saúde desenvolvida a partir 

de 2004. Essa política procura abranger pontos de insatisfação da população com intuito de mudar a imagem do 

SUS. Envolve um conjunto de mudanças técnicas, investimento e também  adota, como ponto de enfoque, o respeito 

aos usuários do sistema de saúde.  Busca particularmente a qualificação do atendimento nas unidades de 

Urgência/Emergência, envolvendo readequação do padrão físico dos serviços, melhor articulação com a rede de 
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uma grande expectativa para os diretores dos hospitais selecionados, representando uma direção e 

uma perspectiva importante de investimento – obras, equipamento, treinamento e reorganização 

da porta de entrada, na perspectiva de melhor acolhimento da demanda. Esse projeto produziu 

uma adesão imediata, mostrando que os diretores estão ávidos de apoio, ávidos por investimento 

que possibilite um reconhecimento positivo dos hospitais, dispostos a agarrar qualquer iniciativa 

que represente uma oportunidade.  O hospital K foi selecionado como uma das unidades piloto 

para desenvolvimento dessa política, sendo fonte de grandes expectativas do diretor, 

particularmente no sentido de minorar a questão da superlotação, que hoje é o grande problema. 

Neste âmbito, vem se renovando os anseios e perspectivas quanto à reorganização do sistema de 

atendimento de emergência da região onde se insere o hospital K , vislumbrando a possibilidade e 

até mesmo o sonho de uma solução para o problema de demanda excessiva .  

Chama atenção que Oswaldo, no grupo de diretores estudados, representa a possibilidade 

de outras referências. Com visto antes, sua identidade é como cirurgião, compreendendo o 

exercício da gestão como uma experiência temporária em sua trajetória profissional.  

O entrevistado refere-se a um grande investimento no trabalho com a comunidade, 

principalmente através do conselho distrital de saúde onde vem debatendo sua visão sobre a os 

problemas e soluções  do atendimento de emergência na área.  

Embora o entrevistado apresente uma  proposta  assistencial para o hospital e também 

suas idéias para organização do sistema de emergência da área, não prioriza o processo  de 

discussão coletiva no âmbito do hospital. O debate é por ele promovido no contexto comunitário 

e institucional. Sua estratégia de ação para impactar tais problemas tem sido prioritariamente 

externa. Assim, em sua experiência não se conforma uma arena interna de debate e pactuação, 

nem uma agenda coletiva de trabalho. Deste modo, as propostas não constituem fonte de ligação 

entre os membros da organização nem constituição de processos coletivos internos à organização, 

não se potencializando portanto como base para mudanças internas. Deve ser destacado, por 

outro lado, que apesar das dificuldades vividas no hospital, particularmente quanto ao 

abastecimento, Oswaldo não se deixa aprisionar pelo “problema do dia”.  Por outro lado, a 

perspectiva de estruturação de um sistema de atendimento de emergência para a área  mostra-se  

                                                                                                                                                                                            

serviços do SUS e desenvolver atitudes de acolhimento aos usuários .  No Rio de Janeiro  foram selecionadas quatro 

hospitais  com emergência, incluindo unidades da SES, SMS e MS para o desenvolvimento de experiências –piloto. 

Fonte: documento do Ministério da Saúde – QUALISUS. Segundo o jornal O Globo de 20/05/2004 essa política 

representa investimentos de R$ 60 milhões nesses hospitais. 
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extremamente ampla, e para a qual, por sua inserção institucional- diretor de uma unidade local -   

tem baixa governabilidade.  

Outro diretor – Renato (hospital  I -SES) como dito anteriormente, busca a continuidade 

do processo iniciado na gestão anterior, em que foi vice-diretor, no sentido de uma gestão mais 

coletiva, fortalecendo e investindo em sua equipe como grupo. Talvez seu projeto seja justamente 

gerar mudanças na esfera do sistema de gestão, no fortalecimento do funcionamento da equipe. 

Mostra-se bastante focado nos projetos em andamento, o da informatização do hospital, de Saúde 

do Trabalhador, reorganização da Porta de Entrada e de Acreditação Hospitalar. Ele procura 

solucionar os problemas que se apresentam, mas não se mostra tomado pela lógica da urgência, 

pelo esforço absoluto para fazer funcionar o hospital.  Evidencia-se algum afastamento da 

operação, possibilitando, através de sua condução,  a constituição de grupos de trabalho, voltados 

para determinada tarefa, no sentido dado por Bion (1969). 

Embora reconheça que se ocupa muito para resolver o dia-a-dia,  fala de seu empenho e 

desejo de se pautar por um plano de ação:  

 

... são os problemas do dia-a-dia, que a gente vai conseguindo resolver, 

tentando mudar a filosofia do apagar incêndio, ter uma visão mais 

proativa, uma coisa mais projetada, com um plano de ação. Mas, 

efetivamente, o que eu encontro dificuldade também é a gente conseguir 

monitorar, conseguir ter uma seqüência: começo, meio e fim ( Renato) 

 

Embora na experiência de Renato  não se  desenvolva, de forma articulada, um projeto 

para o futuro do hospital, deve ser valorizada a sua perspectiva de fortalecer um sistema de gestão 

participativo, discutindo resultados, problemas e o andamento dos projetos,  podendo esse 

processo  representar a base para uma construção mais coletiva. 

Outro entrevistado faz parte deste grupo. Trata-se de Vicente diretor do hospital N – SMS. 

Sua situação é diferenciada. Exerce a direção do hospital há oito anos, identifica ao longo deste 

período, duas fases diferentes de trabalho. A primeira chamada “anos dourados” é caracterizada 

por melhores condições materiais, por um foco na organização interna do hospital, pela tentativa 

de debater novos valores para a assistência . Uma segunda fase, seria a  dos “anos da crise”, 

pautados pelo apagar incêndio, por dificuldades quanto as condições de trabalho, que se 

agravaram mais recentemente, com a atual crise da SMS, que na visão do entrevistado, 

transforma os dirigentes em “síndicos”, lutando exclusivamente pela sobrevivência. Assim, essa 

experiência pode, em seu primeiro momento, ser incluída na modalidade dois de prática 
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gerencial, constituindo-se alguns projetos, enquanto a segunda fase, insere-se claramente no 

modelo da sobrevivência.  

No primeiro momento, foram ressaltados alguns aspectos: os bons resultados do hospital, 

refletindo-se ao  prêmio estadual de qualidade , um processo de consultoria acordada com a SMS, 

buscando focar a gestão, através de um diagnóstico do sistema de gestão e da proposta 

assistencial e a definição de um “plano de trabalho” – estabelecendo  objetivos, debatidos  pela 

direção. 

 

 Eu divido meu trabalho em duas partes. A fase anos dourados, que vai 

de 1996 a 1999. Um trabalho que começou voltado para os processos e 

estruturas, relacionados à compra de material. Você vê nitidamente em 

nossos planos de trabalho anuais, o de 1996, por exemplo– ele evolui de 

uma preocupação... com  os processos, os materiais de consumo, com o 

material permanente, com a sedimentação das condições de trabalho 

dentro do hospital. Equipamentos funcionando, atualização 

tecnológica... Quando chegou em 1998 para 1999, tentamos adaptar 

para o hospital o modelo multidisciplinar, mais voltado para a 

participação dos funcionários ..e que trabalhava mais o lado da 

humanização. Nós formamos um grupo mas, depois se dissolveu, não deu 

certo [...]Isso foi em 1999... Nesse caminho tem o trabalho da consultoria 

da Fiocruz..... Aí, houve o  problema de recursos.. A coisa  não fluiu. 

(Vicente) 

  

A seguir, retratos da crise: 

 

[...] Anos de crise. Foi só crise. Incêndios, bombeiros, crise. Tanto que 

quando você olha os indicadores de produtividade e qualidade do 

hospital de 1996 a 1999 são muito bons: taxa de internação, tempo médio 

de permanência, ótimos; óbito e infecção lá embaixo. Digo que 1999 foi 

o golden year do hospital. ...A partir daí a gente começou a 

decadência...Em 2000 ainda ganhamos um prêmio.... Prêmio de 

qualidade hospitalar... refere-se ao ano de 2000...hoje, a gente não 

ganharia nem o do bairro, quanto mais esse estadual.[...]Aí começam os 

anos de crise. Crise do Secretário de Saúde com o César Maia. Um 

desastre. O Secretário começou a ficar desprestigiado. Ficou público, foi 

para a imprensa. [nos hospitais] as coisas começaram a faltar. 

Desabastecimento. Crise dos Recursos Humanos. Isso é impressionante 

em seis meses desmontou-se tudo. Perdeu-se as referências.[...]A crise 

culminou com a entrada do Ronaldo, atual Secretário. Que não é médico. 

Tudo bem, nada contra. Mas você precisa de um grupo.” (Vicente) 
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Destacam-se nesta experiência práticas distintas vividas pelo mesmo gestor, no mesmo 

hospital. Nos “anos dourados”  existiam “planos de trabalho” que, embora voltados a grandes 

intenções, refletem uma prática proativa e que procura envolver alguma idéia de planejamento. 

Ainda que não tenha se conformado um projeto de gestão com uma estrutura coletiva e mais 

orgânica de direção, nem um delineamento claro quanto ao projeto assistencial, há um esforço 

para o desenvolvimento do hospital e definição de objetivos. Do mesmo modo ganha ênfase o 

trabalho com indicadores, procurando acompanhar o desempenho do hospital. O contexto da 

gestão era  favorável: o hospital estava renovando seus equipamentos e a infra estrutura estava 

funcionando melhor. De 2001 em diante, a crise política e também gerencial da SMS tem 

conseqüências importantes nas condições de funcionamento do hospital. Vicente se diz,  então, 

“refém da crise”. No próximo item será analisada, no contexto da crise da SMS,  sua experiência  

de luta para garantir o funcionamento do hospital.  

Os projetos específicos apoiam os diretores, na tarefa de elaboração do seu papel no 

hospital. Ajudam a dar visibilidade às “realizações da gestão” e provavelmente, perante as 

pressões de toda ordem que chegam à direção e que expressam o desgoverno e descontrole que 

atravessam esses hospitais, cumprem um papel tranquilizador e organizador. De todo modo, 

podem ser tidos como estratégias de trabalho dos diretores na busca de uma ação mais sistêmica 

sobre a organização e seus problemas. 

 

6.3. Sob o domínio da urgência  

 

A luta pela sobrevivência - para fazer funcionar o hospital, para dispor dos insumos 

necessários para realização das atividades assistenciais – absorvendo integralmente a atenção do 

diretor,  é compreendida como um sintoma de um funcionamento pautado pela urgência, devendo 

ser reconhecida não apenas como uma construção individual e mental, mas como um analisador 

do que se passa nas organizações e respectivas instituições (AUBERT, 2003). 

Inicialmente será considerada a experiência desenvolvida no contexto da SES,  menos 

crítico que as circunstâncias atuais que envolvem a gestão na da SMS. 

Retomando e contrastando as diversas experiênciais gerenciais de Antônia, chama 

atenção, que em sua experiência anterior como diretora da maternidade B – tratada no ítem 

“Retratos das experiências anteriores’  do capítulo anterior, ela mostra uma ação gerencial guiada 
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por um projeto assistencial. Em sua avaliação, cumpriu sua ‘missão’, já que desenvolveu projetos 

importantes para qualificar o hospital na área perinatal  como o “hospital amigo da criança” e 

“maternidade segura”, levando ao aumento do nível de complexidade da assistência prestada. 

Neste processo de qualificação do hospital, houve aumento no número de leitos, incorporação 

tecnológica, permitindo a implantação de CTI neonatal. A referida maternidade era vinculada ao 

ministério da Saúde. A entrevistada refere-se, como visto anteriormente,  a um contexto onde 

tinha autonomia, conseguia planejar e executar, conseguindo resultados “melhores e mais 

rápidos”. Cita o reconhecimento obtido que se traduziu  até mesmo no prêmio Unicef de 

incentivo ao aleitamento materno que apareceu  “em publicações do mundo inteiro”. Deve-se 

ressaltar tratar-se de uma maternidade, tendo portanto apenas duas especialidades e um processo 

de trabalho mais estável, quando comparado com um hospital geral com emergência. 

Em sua experiência atual no hospital D, no entanto, mostra-se muito próxima à ação, 

voltada basicamente para solução dos problemas diários, embora reconheça, por um lado, a 

necessidade de um plano de longo prazo e mencione por outro, projetos que foram desenvolvidos 

no hospital. O cenário de escassez de recursos, falta de investimento e centralização deve ser 

realçado, e conforma, de modo importante, a diferença entre as duas experiências. 

Tanto Vicente, em uma longa história no mesmo hospital, como Antônia em experiências 

em diferentes hospitais, têm tido uma prática gerencial híbrida. Em um momento anterior, suas 

gestões orientavam-se por alguns projetos para o hospital e,  em algum nível, desenvolviam 

atividades de planejamento. No entanto, em experiências posteriores,  suas  práticas encontram-se 

pautadas exclusivamente pela improvisação, pela urgência e voltadas para luta para manter o 

funcionamento do hospital.  

Tratando agora a experiência atual de Antônia, a prática de “apagar-incêndios” mostra-se 

então dominante. Entre as maiores dificuldades vividas em sua gestão, estão as urgências ligadas 

à infra-estrutura,  como a caldeira, à realização de procedimentos terapêuticos como a 

hemodiálise e, o abastecimento que vem sendo complicado, em síntese, aspectos que dependem 

de decisão  da Secretaria de Saúde. Em sua visão, o hospital vive com recursos básicos para seu 

funcionamento, não acontecendo grandes investimentos. Sobre sua prática gerencial é enfática 

quanto ao seu trabalho para garantir o funcionamento  do hospital. 

 

 No meu trabalho do dia-a-dia, eu pouco planejo, eu mais apago 

incêndio. Isso está errado, a gente até sabe que não é por aí, mas eu 
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tento fazer. Planejar alguma coisa no Núcleo Estratégico, a passos de 

cágado, tentar resolver. E o meu trabalho é para funcionar o hospital – 

porque para funcionar o hospital, você precisa de várias coisinhas. E 

você passa o dia revendo essas coisinhas: é a porta de entrada que tem 

que rever, é o atendimento aqui...[...]Eu não sou de planejar, eu sou de 

operacionalizar. Eu tenho muita dificuldade de planejar: o amanhã, o 

longo prazo... Eu até fico na discussão de planejar, mas se depender de 

mim .... Agora, se disser: ‘... Você tem esses recursos e tem que 

operacionalizar isso.’ Meta. Eu cumpro as metas. Aí eu me viro, eu dou 

nó em pingo d´água para poder resolver aquela meta[...]. É claro que 

você não consegue satisfação completa. Mas não faltam medicamentos, 

não faltam recursos... Remaneja escala, dá um jeito, mas o fluxo tem 

que funcionar. É mais ou menos isso que me atrai. É você ter o poder 

de solucionar o problema com os recursos existentes. Porque para você 

sonhar...eu gostaria de muita coisa, mas você tem que ser bom gestor 

dentro dos recursos que estão disponíveis, e as decisões são em cima 

disso.  Não dá para você chegar: “Se tivessem feito isso, teria acontecido 

aquilo.” 

[...] E o hospital D me ensinou muito isso também. .. “Qual é o filé do 

dia?” Separar o osso do filé, priorizar e rapidamente resolver. Sempre 

tem situações de emergência para resolver. Tem que ter a palavra final 

para resolver; e a palavra final tem que ser minha muitas vezes. Eu acho 

que isso é uma coisa que eu gosto de fazer – decidir –, e eu faço o que 

gosto. [...]O planejar é fácil, o difícil é você operacionalizar. E eu acho 

que é esse o desafio. Pelo menos eu entendo assim: que o diretor é o 

grande operacionalizador do sistema. ( Antônia). 

 

 

Em seu relato, apesar de todas as dificuldades,  manifesta-se uma esperança de  

reconhecimento por parte da SES, que se traduziria em maior investimento no ano seguinte. 

Antônia aponta alguns resultados, fruto de projetos que envolveram consultoria contratada pela 

SES. Assim, foi desenvolvida a reorganização da Porta de Entrada, que envolveu a recepção 

implantada, a melhoria do atendimento ao público; a implantação de rotinas, como as de 

antibióticos, que foram pactuadas com todos os chefes; a implantação do Programa de 

Atendimento Domiciliar e a  implantação de alguns serviços novos, como a proctologia. 

Embora encontrem-se alguns projetos específicos, eles não são norteadores de sua  prática 

gerencial, voltada, de forma dominante, para ação. Em seu depoimento ganha destaque os 

esforços para garantir o funcionamento  do hospital. encontrando-se, por um lado, associada à 

escassez de recursos,  e por outro, ao excesso de demanda fruto da desorganização da rede de 

serviços.  A ausência de uma rede de serviços vem determinando uma sobrecarga aos hospitais de 

emergência como o hospital D,  gerando vivências de descontrole e angústias associadas a um 
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trabalho excessivo, porém ao mesmo tempo insuficiente. Ântônia, em seu relato, mostra-se 

claramente porta-voz de um circunstância extremamente difícil e que afeta a todos os hospitais de 

emergência  

 

E você tem um hospital de emergência, com a porta escancarada. Em 

que, por mais que você trabalhe insanamente, você tem pouco resultado 

porque a sensação é que o sistema está muito ruim, há uma sobrecarga 

da rede...”[...]“Eu acho que o hospital hoje vive esse problema. E uma 

demanda insuportável que quebra qualquer aparelho que você ponha: o 

aparelho tinha que funcionar com vinte tomografias está funcionando 

com quarenta. Onde você tinha que fazer quinze internações, está 

fazendo cinqüenta. Está além da sua capacidade operacional. Então a 

gente vive esse drama que tem semanas que melhora e tem semanas que 

piora. E pelo fato de muita gente procurar e a gente não conseguir 

absorver essa demanda toda, apesar de a gente ter feito um projeto de 

triagem, que foi um ganho da nossa gestão.  

[...]“Não vamos conseguir resolver sem a rede. Senão você dá alta para 

dez, interna vinte; dá alta para dez, interna vinte.  A gente não 

consegue... É enxugar gelo, como o pessoal fala. Aí começa: “Se 

internar ou se der alta, vai ficar do mesmo jeito.”... Tem que estar em 

cima dessas altas,  em cima desses indicadores, em cima dos 

profissionais, cobrando. (Antônia) 

 

O fluxo contínuo e  demasiado de entrada de pacientes  e o ritmo lento das saídas leva a 

necessidade de exercer uma cobrança constante dos dirigentes. Essa dinâmica caótica leva a um 

permanente desgaste e a vivências de descontrole. 

Antônia, no contexto de falta de investimentos, sente-se incapaz  de atender as demandas 

dos profissionais quanto aos equipamentos, sendo fonte de mal-estar: 

 

Aí você passa a ter crises existenciais, crises gerenciais e aí você 

gerencia com quê? Com essas pessoas, que cada uma quer uma coisa... 

E que se for dar resposta para todas as coisas, você não consegue... não 

tem dinheiro para isso. Então, o dinheiro que a gente tem hoje é para 

fazer o feijão com arroz. Os investimentos aqui e ali existem, eles são 

insuficientes. (Antônia) 

 

Embora possamos resgatar de sua experiência na gestão anterior, na maternidade B -  

vinculada à época ao Ministério da Saúde, a importância do planejamento para orientar processos 

de mudança, em seu relato da experiência atual, no hospital D da SES, é dominante a 

improvisação e uma prática voltada para a sobrevivência, para garantir a  operacionalidade, enfim 
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pautada pela urgência,  pelo ‘problema do dia”, revelando-se no entanto, não só angústia mas 

também prazer com relação ao papel de “operacionalizador do sistema”. 

Outra entrevistada, Estela, diretora do hospital Q da SMS, tratando do trabalho que vem 

realizando no Hospital Q, procura, a seu ver, integrar o hospital à rede municipal de saúde, 

passando a ser referência em algumas áreas e tentando conseguir  encaminhar pacientes para 

outras unidades de menor complexidade. Ganham destaque a reorganização de rotinas e fluxos 

como também a estruturação de comissões que funcionam como base para monitorar e qualificar 

a assistência. Embora assinale a importância de alguns projetos específicos desenvolvidos no 

campo assistencial, o imediatismo e a ação de curto prazo estão também muito marcadas em seu 

relato. Assim, situa-se no limiar entre a modalidade de prática que desenvolve projetos 

específicos e aquela pautada pelo “apagar incêndio”. Mostra-se muito próxima a ação, buscando 

“meter a mão na massa”. 

Assim, embora valorize os conhecimentos e a profissionalização da gestão aponta a 

distância entre a teoria e a prática. Apontando uma visão pragmática, mostra-se enfática quanto a 

defasagem entre o planejamento e a ação: “Então, por mais que você queira planejar, o 

planejamento é muito lento e a ação é muito rápida. Existe um descompasso, não é? Porque há 

muitas intercorrências, o tempo inteiro ...” (Estela) 

Chama atenção também a função psíquica que essa prática, voltada para a ação, 

desempenha para Estela. A prontidão permanente parece ter um papel  defensivo, evitando o 

contato com  conflitos psíquicos. Parece que o imediatismo e o curto prazo dão sentido à sua 

vida.  Assim, Estela parece moldar-se ao imaginário da urgência, a um tipo de prática onde é 

dominante, mais uma vez, a busca da operacionalidade, voltaremos mais adiante a este tema. 

A  gestão da SMS mostra-se como fonte de problemas críticos a serem enfrentados 

diariamente. Embora aponte como positivo o hospital ter recebido um importante contingente de 

novos funcionários, Estela afirma viver problemas de manutenção, dificuldades de insumos, que 

acabam como obstáculos para os projetos específicos  pretendidos. O centro cirúrgico encontra-se 

em obras há mais de seis meses– sob responsabilidade do MS,  na verdade, interrompidas. Outras 

dificuldades advém das mudanças na área de infra estrutura e nos contratos de manutenção. 

Ainda assim, encara positivamente a situação.  

 

 Mas, de qualquer forma, temos vários projetos. Há o trabalho com a 

dose individualizada na Farmácia, para passar isso para o hospital todo. 
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Tem a história da cirurgia bariátrica que se começou e depois foi 

obrigado a interromper porque faltaram alguns investimentos de 

equipamento”. ..  Então, na verdade, apesar das dificuldades...por 

exemplo, na Emergência, se conseguiu abrir a primeira sala de dor 

torácica do município. Então, o meu paciente que vem com dor torácica, 

hoje em dia, não entra no bolo da Emergência, ele entra direto na sala de 

dor torácica, o que reduz a mortalidade absurdamente, no caso de 

infarto. Usando streptocnase já na Emergência, não esperando ir para a 

Coronária... Então, eu acho que são umas coisas que estimulam você. 

Acho que, investindo, mesmo com funcionário público, mesmo com 

recursos adaptados, é possível. Mas você tem que estar sempre 100% do 

tempo reciclando todas as rotinas, todas as normas... (Estela) 

 

Concluindo, o trabalho realizado por Estela no hospital Q embora procure valorizar o 

componente gerencial, promovendo discussões de avaliação e perspectivas com chefias pauta-se, 

no entanto, no cotidiano, por uma ação caracterizada pelo “apagar incêndios” mas, criando 

possibilidades der fazer acontecer alguns projetos específicos.  Não há uma imagem de futuro 

para o hospital sendo concebida ou discutida. . Parece, por outro lado, que o imediatismo e o 

curto prazo dão sentido à sua prática.  Assim, Estela, embora procure desenvolver alguns 

projetos, tenta atender à demanda por solução de problemas imediatos, particularmente presente 

no contexto atual da SMS e  parecendo moldar-se ao imaginário da urgência,  onde é dominante a 

busca da operacionalidade. 

Percebo através do relato de Estela e Antônia uma certa adaptação a este contexto de 

urgência. Embora haja uma crítica intelectual e mesmo angústia e sofrimento pelo contexto de 

precariedade, parece existir também uma certa vaidade por serem capazes de tocar os problemas 

e sobreviver neste contexto e, até mesmo, um certo prazer de serem capazes de identificar e 

enfrentar o  ‘filé do dia”. 

A particularidade da relação com o tempo  - viver preso ao momento presente, à urgência 

- expressa nas narrativas de  Antônia e Estela, pode ser compreendida através da análise de 

Aubert (2003). A urgência além de ser uma construção societária  e institucional mostra-se, por 

vezes, também como construção mental. Haveria  uma ressonância, nestes casos, entre a urgência 

exterior e a urgência interior: 
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“Trabalhar na urgência, ‘tomar’ as urgências pode se constituir um meio de afirmação pessoal, 

uma forma de assegurar seu poder, ou ainda um maneira de resposta à ansiedade” 

(AUBERT,2003:103)
3
 

No plano ainda da urgência como construção mental deve ser ressaltado, adotando 

novamente a perspectiva de Aubert(2003), seu papel heróico, no percurso da vida profissional. 

Assim se expressam Antônia e  Estela, com relação às suas urgências cotidianas no trabalho de 

direção do hospital. Lutar diariamente para dar conta de muitos problemas do hospital, agindo 

rapidamente sob tensão acrescenta intensidade à vida, certo prazer, funcionando imaginariamente 

como  domínio do tempo :” ...eu digo assim: ‘ser diretora é muito emocionante. Não dá tempo 

de ter depressão...’ É uma terapia fantástica para os deprimidos: ou você morre, ou você fica 

para cima.”(Estela) 

O mesmo trabalho que produz sofrimento é também fonte de prazer. O orgulho por 

conduzir situações difíceis, envolvendo vidas, gera certo fascínio nas entrevistadas. Há uma auto-

imagem que conjuga capacidade de decisão rápida, iniciativa individual e domínio técnico, 

forjando uma habilidade particular. 

No entanto, a urgência mina a capacidade de se projetar no tempo, impondo um viver 

exclusivamente no instante presente. Os relatos das referidas entrevistas,  mostram este rumo: 

“Não sou muito de planejar o amanhã, não. Eu sou muito de viver o hoje. Hoje a situação é essa, 

eu estou aqui e, enquanto estiver, estou. Não dá para dizer “Ah, eu gostaria de estar lá...” Eu 

hoje estou aqui.” (Antônia) 

O funcionamento  psíquico a partir do modelo da urgência leva à compressão do tempo, à 

tentativas de domesticá-lo. Há uma temporalidade interior reduzida ao instante. Neste contexto, o 

tempo da reflexão não existe. Assim, as situações de urgência configuram possibilidades para 

comportamentos compulsivos correspondendo à  passagem ao ato, sem perspectiva de reflexão. 

Mostra-se, assim, uma tirania da urgência.“ Deste modo, com efeito, o tempo de reflexão é 

inexistente, agir é uma necessidade imperativa para atender a violência da angústia sentida pelo 

sujeito” (AUBERT, 2003 p.264)
4
  

                                                           
3
  Tradução livre . “Travailler dans l’urgence, ‘prendre’ les urgences peut ainsi constituer un moyen de réassurance 

personnelle, une façon d’assurer son pouvoir, ou encore un mode de réponse à l’anxiété” (AUBERT,2003:103)  

4
 Tradução livre.  “Dans ce mode, en effet, le temps de la réflexion est inexistant, agir est une nécessité impérative 

pour combler la violence de l’angoisse ressentie para le sujet.” (AUBERT,2003:264) 
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Passamos agora para a análise das experiências de Vicente e Cláudia, emblemáticas 

quanto à expressão da crise gerencial e assistencial vivida pela SMS, retratada no início deste 

capítulo, expressando outras vivências do contexto de emergência.  Esta crise leva-os a viver sob 

absoluto domínio da urgência, exclusivamente no “apagar incêndio” manifestando-se como “total 

incapacidade de desempenhar o papel de gestão”. A crise da SMS, bem mais aguda que a SES, 

pode ser compreendida, a partir da perspectiva de Kaës (1994a), como produtora de falhas nas 

formações intermediárias. Assim,  as funções de suporte, apoio, sustentação mostram-se 

fragilizadas, conformando então um contexto favorável à vivências de desamparo. Este é o tom 

dos relatos.   

Há um sofrimento que se origina na luta constante pela sobrevivência e na falta de apoio. 

A crise abala de tal modo Vicente que embora tenha realçado sua opção em trabalhar no setor 

público  “para a maioria da população, e não para quem pode pagar”,  chega até mesmo a cogitar 

em largar tudo e ir para o setor privado “ganhar dinheiro”, mas também por exercê-la há oito 

anos, período considerado muito longo, levando à ‘fadiga do material’.  Essa posição foi 

alterada, segundo seu relato, pela inclusão do hospital como uma das unidades-piloto para 

implantação do projeto QualiSUS do MS, que passa a representar uma saída para melhoria das 

condições de funcionamento do hospital – acordos quanto a investimentos em obras, 

equipamentos e treinamento de recursos humanos: “...foi justamente na hora em que eu estava 

pensando em me escafeder, como diz Macunaíma”.  Constituiu-se um grupo interno para se 

relacionar com a comissão do MS. Esse processo tem gerado a possibilidade de estender a mesma 

forma  de trabalho para além da emergência. Assim, no meio da crise, mostra-se uma 

possibilidade para desenvolver um processo novo: 

 

 O pessoal do Ministério da Saúde fez alguns diagnósticos que nos 

deixaram aborrecidos. Mas concordamos com eles. Foram três anos sem 

gestão, só apagando incêndio... O resultado é esse: doente fora do perfil  

do hospital, tempo médio de permanência foi lá para cima. Nós estamos 

acenando e foi um alento para as pessoas o QualiSUS interno. E o que 

é? É trazer  a base do QualiSUS para dentro do hospital. Acolhimento, 

humanização, valorização  profissional, treinamento. A enfermagem, por 

exemplo, está se organizando para oferecer treinamento para as 

enfermeiras. Para os auxiliares e  técnicos já começou. 

[...] A gente está trabalhando. Só que o grupo do Ministério da Saúde que 

trabalha conosco está fazendo pactos gradativamente. Cada reunião a 

gente modifica, amarra, modifica. ...amanhã vai ter a última reunião em 
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Brasília. Vai fechar o que foi pactuado ...diz respeito à quatro coisas: 

informatização do hospital, à assessoria e tecnologia de gestão, 

equipamento e reforma da emergência. Humanização, acolhimento, todo 

mundo sentadinho, sem fila na rua. São os quatro pontos que foram 

pactuados (Vicente) 

 

O Projeto do Ministério da Saúde trouxe uma nova perspectiva para Vicente e , a seu ver, 

para os profissionais do hospital. O diretor  percebe que estava sendo tragado, paralisado pela 

administração da crise, por um imaginário onde a crise reina absoluta, sem brechas para achar 

saídas. Procura então, desempenhar uma papel mais ativo, propositivo e também favorecedor de 

um sentimento de potência no grupo envolvido:  

 

 Então, nós resolvemos fazer um QualiSUS para dentro do hospital. A 

gente resolveu retomar a discussão dos indicadores. O negócio do 

QualiSUS foi uma coisa legal porque a gente estava engessado com 

essa crise. Achamos que essa crise transformava a gente em síndico. E 

como síndicos não tínhamos capacidade de fazer outra coisa. A gente 

abriu mão de tudo. Ficamos só na crise. Só administrando a crise. 

Quando chegou o QualiSUS e fomos obrigados a discutir gestão, a 

discutir material, a discutir indicadores, essa coisa toda; vimos que se 

podíamos discutir essas coisas com o Ministério da Saúde, podíamos 

discutir internamente. A gente resolveu fazer o que a gente batizou de 

QualiSUS interno. Que é trazer os princípios do QualiSUS de 

humanização, acolhimento, indicadores, qualidade, do plano emergencial 

para dentro. Foi nesse sentido que o QualiSUS funcionou. Está 

caminhando. As pessoas estão animadas. Mobilizou a enfermagem. A 

enfermagem trouxe um projeto. Muito legal.. É preciso ter cuidado com 

isso porque sem recursos você não pode fazer muita coisa. Aí você vai  

criar uma frustração enorme. Tem que ir com calma. Você tem que 

mostrar a crise, mas propor algumas coisas para enfrentá-la”. (Vicente) 

 

O projeto QualiSUS funciona, imaginariamente, como  possibilidade de construção de 

outro  futuro para o hospital, supostamente deslocando da crise, vivida de forma tão aguda e 

determinante, o diretor e também os profissionais do hospital. Assim, constitui-se como uma 

possibilidade para o reconhecimento e valorização do hospital. Desse modo, o QualiSUS, apesar 

de ainda em negociação, já representa além de suporte político e suposto investimento financeiro,  

um recurso imaginário fundamental na recuperação da capacidade de governo do grupo, tanto do 

diretor, como dos funcionários e, representando particularmente, a possibilidade de libertação do 

imediatismo do presente e de  se projetar  – a si a e ao hospital - no futuro.   Essa é portanto, uma  
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tentativa para sair do imaginário da guerra,  representado pela ferrenha luta para enfrentar os 

problemas gerados pela crise de abastecimento, manutenção, contratos, etc... 

Vicente é enfático quanto à extensão da crise. Em toda sua vida no serviço público nunca 

viveu nada dessa ordem. Como vimos  no capítulo anterior, não há contratos de manutenção, a 

prefeitura está com dívidas junto a inúmeras empresas prestadoras de serviço, que vem reduzindo 

suas atividades. Faltam insumos em geral, há escassez de medicamentos básicos. Os 

equipamentos não estão sendo consertados nem repostos. 

 

 Um hospital desse tamanho, desse porte, dessa complexidade, está sem 

contrato de manutenção predial, sem contrato de climatização de ar-

condicionado, sem contrato de manutenção do gerador”(Vicente) 

 

Este é um quadro de “guerra” , tornando-se mais aflitivo pela falta de apoio e referências 

no nível central da Secretaria, desencadeando vivências intensas de desamparo. Tal contexto de 

total precariedade impede que os profissionais e também os diretores, experimentem o trabalho 

como realização de si e construção de identidade, como apontado por Dejours (2004). Esse 

contexto funciona como obstáculo ao reconhecimento  das contribuições dos trabalhadores à 

organização ao trabalho. “Sem reconhecimento não pode haver sentido, nem prazer...sem 

reconhecimento só há sofrimento patogênico e estratégias defensivas, sem reconhecimento 

haverá inevitavelmente desmobilização.” (DEJOURS, 2004:270) 

Vicente tenta  fragilmente agir em sentido oposto: valorizar o profissional como a única 

possibilidade de conter a deterioração do atendimento apostando no “zelo” e nos “quebra-

galhos”, no sentido adotado por Dejours (1999b), procurando manter um lugar simbólico de 

dignidade e, de algum modo, de reconhecimento para os profissionais. “O que a gente faz é 

justamente acentuar o papel do profissional. Valorizar esse profissional. Ver que a atuação do 

enfermeiro, do técnico do raio-x, do profissional pode minimizar a crise. Não vai solucionar. 

Criatividade, racionalidade, essas coisas do profissional.”(Vicente) 

No entanto, em 2004,  Vicente pede exoneração da direção por não suportar estar à frente 

dessa situação que foi se agravando a cada dia . 

A seguir, será tratada, neste contexto de crise da SMS, a experiência de Claúdia, que 

mostra-se emblemática da situação vivida pelos hospitais da prefeitura.  

Cláudia, diretora do hospital E,  vinculado anteriormente ao MS e que 1999 foi 

municipalizado, em seu depoimento traz  imagens contundentes sobre a situação de caos vivida 
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no hospital e a luta para mantê-lo em  funcionando. Assim como  Vicente e  Estela, a entrevistada 

vem sofrendo em sua gestão, os efeitos da crise da SMS, que têm trazido grandes dificuldades na 

área de manutenção, abastecimento, particularmente de medicamentos. Cláudia, em seu 

depoimento, mostra-se, aprisionada aos problemas de cada dia. O início da sua gestão foi  

marcada pela realização de um diagnóstico dos problemas estruturais que a deixaram alarmada e, 

dentro do possível, foi buscando algumas soluções. Descreve, além dos problemas operacionais 

atuais, situações estruturais de intensa precariedade colocando em xeque a cada momento o 

funcionamento do hospital, exigindo um esforço intenso para realização das atividades. Surge em 

seu depoimento um destaque à distribuição inadequada do espaço e à disposição “irracional!” dos 

serviços, gerando inúmeros problemas. A improvisação dá o tom à organização do espaço 

hospitalar, mostrando-se análogo à ocupação caótica e desordenada do espaço urbano:   

 

No prédio de internação, eu tenho uma cozinha, no segundo andar, que 

fica de sanduíche entre o centro cirúrgico e serviço o de imagem. Os dois 

obrigatoriamente bastante refrigerados e a cozinha produzindo calor, 

vapor. Então, mofa tudo. Você pinta, um mês depois está tudo mofado. E, 

o que é pior, volta e meia tem um vazamento para o serviço de imagem. 

Até porque as caixas de gordura da cozinha ficam dentro do serviço de 

imagem. Então, cada vez que eu tenho que mexer, limpar, eu tenho que 

parar o atendimento no serviço de imagem. Não existe. Pensar em 

planejamento... Foram fazendo puxadinho, favelinha, uma coisa de 

maluco. 

 

Eu tenho a Pediatria, que funciona em um outro prédio...que é lá 

embaixo. Hoje... você interna é criança grave. E ... construíram um 

CETIP[Centro de tratamento intermediário pediátrico] péssimo. [...] Não 

tem fluxo, não obedece a nenhuma norma da Anvisa [Agência de 

Vigilância Sanitária do MS]... E fica lá embaixo [em outro prédio]. Tudo 

que a criança grave precisa, está aqui em cima: a tomografia está aqui 

em cima, o ultra-som está aqui em cima, o centro cirúrgico está aqui em 

cima. Então, cada vez que eu preciso fazer alguma coisa com uma 

dessas crianças, eu tenho que  descer a ambulância, subir com a 

criança na ambulância, descer de novo... Pondo em risco a vida da 

criança.. Na Pediatria, eu não posso ligar mais nada – inclusive, em 

alguns lugares, eu estou sem poder ligar nem ar condicionado – porque 

ela está com sobrecarga. Então, estou ameaçada, de repente, apagar 

tudo. Para isso, eu teria que recabear tudo em paralelo; para depois 

poder desligar o que está ligado hoje, que ninguém sabe para onde vai. 

Ela está ligada no gerador mais antigo que eu tenho aqui, que está em 

uma sobrecarga danada. E que pifou. Eu tive que alugar às pressas.... 

Estou com um gerador alugado, que eu não ia arriscar ficar sem luz.  
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Porque esse gerador alimenta a Pediatria, o CTI pediátrico e a 

Emergência. (Cláudia) 

 

Procura mostrar sua ação gerencial: 

 

Desde que eu cheguei, o que eu fiz? Eu automatizei os geradores, mandei 

fazer uma revisão geral neles, mas eles têm 30 anos. Na verdade, eles 

precisam ser substituídos. Troquei os radiadores furados; eles hoje são 

automáticos, todos. Troquei toda a rede horizontal, hidráulica....eram 

canos ainda da época do sanatório[...]Fiz um poço artesiano, porque a 

Cedae não me abastece: a água do Guandu não chega aqui. Então, a 

Cedae capta água de uma represa do outro lado da estrada– essa água 

está da pior qualidade. E a estação de tratamento é no telhado, você tem 

que ir em uma escada marinheiro, pendurada pelo lado de fora, para ter 

acesso à estação de tratamento. Até por conta da hemodiálise, eu tenho 

análise diária da qualidade da água. (Cláudia) 

 

A luta constante pela sobrevivência tem como referência as condições materiais, sejam 

aquelas relativas ao espaço –  estrutura física, sua deterioração, desorganização como também as 

condições de suprimento e infra-estrutura . A situação física do hospital, tão enfatizada pela  

entrevistada, surge como expressão simbólica do lugar social negativo   ocupado pelo hospital 

público e do descaso com a vida humana na nossa sociedade. 

Sobre a crise conjuntural, a seguir alguns fragmentos relatados com muito pesar: 

 

Eu pensava que o fundo do poço existia. Ele é virtual. Eu nunca 

imaginei que a gente chegasse à situação que estava no ano passado, 

esse ano consegue estar pior. Eu estou sem contrato de manutenção 

predial, eu fiquei sem contrato da parte de refrigeração e câmara 

mortuária. Em pleno verão. E aí, a Lei de Murphy existe: resolveu 

queimar tudo. E em um prédio velhíssimo como esse: quebra cano, fura 

cano, estraga torneira... Eu não tenho quem troque, mesmo que eu 

compre. E o dinheiro não dá, porque eu também não tenho remédio 

nenhum. [...]Não tem soro fisiológico. Não tem morfina. Eu sou pólo de 

oncologia. Só existem três pólos: Eu não tenho um quimioterápico. Os 

pacientes choram, todo dia, na minha porta. Estão interrompendo 

tratamento! 

[...]Quando você começa a ver que não existe planejamento, não existe 

uma política de saúde, você não tem nada traçado, as coisas são feitas 

em espasmos... E as crises vão se avolumando. Quando você pensa que 

vai melhorar, piora.(Cláudia) 

 

Cláudia  emprega, em sua avaliação, uma metáfora que é a antítese da  visão empregada 

pelo planejamento. A idéia de que o “fundo do poço é virtual” é oposta a de “imagem-objetivo” 
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do planejamento, que também é virtual, se deslocando sempre para o futuro, no entanto, 

positivamente.  

Essa imagem é expressiva quanto ao sentido da mudança que vem ocorrendo nos 

hospitais da SMS. Trata-se de uma mudança, de uma transformação em que as condições de 

trabalho - físicas, estruturais, dos recursos disponíveis, de coordenação, da comunicação,  todas 

pioram drasticamente. Essa é a maior expressão da crise. 

No hospital E somam-se situações, como por exemplo, de suspensão de cirurgias por falta 

de roupa. As firmas estão sem receber a meses. O abastecimento mostra-se crítico. Embora exista 

um fundo rotativo, que é um sistema de pronto pagamento gerenciado pela direção da unidade 

hospitalar - também mencionado por  Vicente e Estela - é considerado muito limitado para fazer 

frente a todo o custeio do hospital. 

A situação de intensa precariedade e a gestão voltada exclusivamente para a sobrevivência 

- do paciente que fica entre a vida e a morte, e do hospital em grandes dificuldades operacionais – 

torna-se a base para o imaginário de “guerra” que se estabelece. 

Cláudia lamenta a situação que está vivendo, parecendo ressentida por tudo que está 

passando, e sentindo-se impedida de ter outro projeto, que não seja a administração das urgências 

cotidianas. 

 

Então, hoje você não gerencia mais nada: você não consegue sentar, 

você não consegue planejar. Não tem planejamento que possa ser 

cumprido. Porque um dia estoura a caldeira, sem a caldeira o hospital 

pára: porque não tem mais esterilização, não tem mais cozinha, não 

tem mais nada (Cláudia). 

 

Em seu desamparo identifica-se com a clientela do hospital. A precariedade, a vivência de 

falta de recursos,  tão intensa em seu depoimento, mostra-se comparável às condições da 

população que busca assistência no hospital, cuja vida é marcada pela luta cotidiana pela 

sobrevivência e pela condição de  invisibilidade  social, no sentido adotado por Carreteiro(1993, 

2002b). Assim, a falta de condições gerenciais parece limite: a situação do extintor de incêndio, 

relatada abaixo é emblemática: 

 

Eu tenho que recarregar, mas o dinheiro acabou. Porque eu comprei 

remédio, o extintor dançou. Literalmente. Eu estou tendo que comprar 

coisas básicas: fralda, luva, gorro, máscara... Não tem nada. Papel. 

Mandei consertar o mimeógrafo, comprei estêncil, eu estou rodando os 
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impressos... Mas aí eu compro papel, compro tinta, compro... Folha de 

prescrição, folha de execução... Coisas, assim, básicas. Então, na 

verdade, a gente não gerencia. Você está no meio de um caos... Tentando 

não deixar parar, não deixar morrer gente... Não sei até quando vai ser 

possível agüentar. Tenho tido contato com outros diretores, as pessoas 

estão desesperadas... Isso vai explodir, e com certeza vai explodir 

primeiro nas grandes emergências. (Cláudia)  

 

Relata algumas  situações internas de mal estar e sofrimento, fruto da situação de escassez 

: 

 

 É uma coisa que é mais complicada ainda... hoje, ...  que é o chefe da 

oncologia, brigou com o farmacêutico. Ele chegou lá: “Mas tem o 

remédio!” Tem uma quantidade tão pequena, que está sendo usada no 

paciente internado, porque esse não tem como. Eu digo: ‘Olha, eu estou 

com a criatura deitada em um leito meu, eu tenho que fazer essa 

medicação.’  Eu, hoje, não posso fazer nada, porque eu também não 

tenho mais dinheiro. Eu estou segurando um restinho para alguma 

emergência braba que pintar aí. (Cláudia) 
 

Ao longo das entrevistas, Cláudia mostra-se muito crítica com relação a todos: ao nível 

central, por estar sem superintendente, não tendo a quem recorrer; a coordenadora de emergência, 

que trabalha sozinha  e não tem condições de responder, constituindo-se a seu ver, uma situação-

limite. “... As pessoas ligam sem parar para ela: dia e noite, de segunda a segunda. Quer dizer, 

o negócio está explodindo”  

Por fim,  refere-se a situações de falta de reconhecimento da Secretaria com relação ao 

esforço gigantesco para continuar funcionando. Mostra-se ressentida, lutando por reconhecimento 

e lutando para garantir o direito ao atendimento. Reforça as palavras de Vicente: se vê como  

‘síndica’, sem governabilidade sobre a situação, onde a falta de planejamento e a improvisação 

são  totalmente dominantes. 

  Esta situação, de certo modo, a mantém aprisionada, sem vislumbrar saídas. Do ponto de 

vista psíquico, parece ficar ‘aderida’, colada naquela realidade, sem espaço para pensar. Cláudia 

mostra-se impossibilitada de ter outra vinculação  com a situação. Embora refira-se a existência 

de uma pequena equipe, parece estar à frente de todos os problemas importantes, de natureza 

variada. Há uma tirania na urgência que embora tenha origem externa, acaba em consonância 

com aspectos  da história individual, da construção pessoal. A urgência, tem por efeito ilusório, 

anular o tempo aponta Aubert (2003), mina no indivíduo sua capacidade de projetar no tempo. 
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Adotando uma outra perspectiva,  a urgência pode constituir-se também em um projeto, 

um projeto que só foca o imediato, mas que certamente é a base de um certo futuro, constrói esse 

futuro. Consistiria o que Sartre denominou de projeto não reflexivo (CARRETEIRO, 1993), não 

existindo um trabalho de concepção.  

Deve ser destacado no entanto, que a urgência tratada de forma metafórica por Cláudia no 

hospital E não significa  exclusivamente adotar como foco a operacionalidade, “botar para 

funcionar”. Envolve a luta contra a morte em suas várias dimensões: morte do hospital, morte da 

população, morte dos funcionários e a pulsão de morte que invade o hospital, implica um contato 

com sua própria morte e a do outro.  Parece que o limite entre a vida e a morte está sempre 

presente. Certamente a angústia oriunda dessa situação é muito intensa. 

Mostra-se pertinente, neste contexto,  o conceito de carga  psíquica de trabalho empregado 

por Dejours (1994a) como um caminho que faz a ligação entre organização do trabalho e o  

sofrimento: 

A carga psíquica do trabalho é o esforço, isto é, o eco ao nível do 

trabalhador da exigência constituída pela organização do trabalho. 

Quando não há mais a possibilidade de acomodação da organização do 

trabalho pelo trabalhador, a relação  conflitual do aparelho psíquico 

com a tarefa se instala (DEJOURS,1994a  p.24) 

 

Através deste processo desencadeia-se o sofrimento psíquico. Em sua explicação, Dejours 

(1994a) recorre a uma compreensão da economia psíquica: “a energia pulsional não acha 

descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho psíquico, ocasionando o sentimento 

de desprazer e tensão” (DEJOURS, 1994 p.9) 

A noção de carga psíquica e o sofrimento daí decorrente, expressam –se de forma 

particular em contextos em que a luta contra a morte é central. Nicole Aubert (1994) estudando a 

neurose profissional recorre  ao estudo de P. Logeay e G Gadbois sobre a agressão psíquica da 

presença da morte no trabalho de enfermagem. Segundo esta investigação, a luta incessante e 

incerta contra a morte  remetem o sujeito ao fantasma de sua própria morte e a sentimentos de 

culpa por não fazer mais do que faz. Agravadas por um contexto de solidão “essa carga psíquica 

de confronto com a morte não consegue ser eliminada jamais...se volta, pois, contra o indivíduo 

produzindo angústia e culpa”(AUBERT,1994 p.175). 

O sofrimento psíquico expresso pela entrevistada no contexto da gestão hospitalar é então 

considerado como carga psíquica de trabalho própria à luta contra a morte. No entanto, é 
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importante realçar as características desse contexto de “guerra” em que se encontram os diretores 

de hospitais municipais do Rio de Janeiro. Estamos aqui em um cenário dantesco, onde a luta 

contra a morte tem outros sentidos. 

Enquanto a morte em um hospital que dispõe de recursos adequados para a assistência 

surge como o imponderável, no contexto de absoluta  escassez e descontrole, a luta contra a 

morte toma contornos de uma luta contra a precariedade, em seu limite. Um hospital onde falta 

soro fisiológico, em que existem problemas de esterilização, onde faltam medicamentos básicos, 

onde os pacientes são colocados em macas pelo corredor e até mesmo em cadeiras, torna-se um 

espaço de violência, de impotência, de imenso desamparo, em que o contato com grande 

sofrimento  impede o pensamento.  

A solidão hierárquica e o nível de responsabilidade oriunda do cargo de direção somam-

se, como outros fatores a desencadear sofrimento. Em um contexto de stress profissional ou 

neurose profissional “o sujeito funciona, então, como uma caixa de ressonância dos múltiplos 

problemas ou múltiplos conflitos da organização...” (AUBERT, 1994 p.178) 

O sofrimento afeta o sujeito, sua subjetividade em sua unidade e integridade. Segundo 

Käes “o sofrimento surge assim que as nossas capacidades de manter a continuidade e 

integridade de nosso eu tornam-se deficitárias” (KÄES, 1987, apud BARUS-MICHEL, 2003 

p.18)
5
. O sofrimento “inibe as capacidades e destitui a linguagem[...] ele paralisa a atividade 

simbólica [...] o sujeito está isolado, exilado no tempo e no espaço, ‘pregado’, destinado a um 

aqui impossível de ser transposto, preso no presente indefinido do sofrimento” (BARUS-

MICHEL, 2003 p.19). 

O funcionamento baseado no modelo da urgência representa, em uma leitura 

psicossociológica da organização, o  fortalecimento de um imaginário organizacional enganoso, 

da clausura, onde não há zonas intermediárias, não é possível outras saídas, só cabendo resposta 

pela ação direta e contínua. Parece haver um funcionamento psíquico que se articula à 

problemática organizacional que não permite descolamentos e que gera grande fechamento. Se 

origina na crise, sua fonte é externa, mas também,  ao mesmo tempo, implica uma estratégia 

psíquica.  

                                                           
5
 KÄES  et al.  L’institution et les institutions. Paris, Dunod, 1987. 
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A atual experiência de Cláudia provocou tal desolação e desgaste psíquico que levou-a 

pensar em seu afastamento da saúde pública, da gestão e até mesmo da vida profissional 

aventando o caminho de proteção no recolhimento à vida familiar.  

 

 

6.4 O Colapso da Assistência e da Gestão nos Hospitais Públicos no Rio de janeiro 

 

A aguda crise da assistência hospitalar vivida no âmbito da SMS expressa nos 

depoimentos dos diretores entrevistados
6
, ganhando contornos particularmente dramáticos em 

dois casos, foi se expandindo, abrangendo toda a rede de hospitais da prefeitura, representando 

uma situação de “guerra” e  crise na saúde, nunca antes vivida. 

Apoiando-nos em Giust-Desprairies (2002b) essa crise pode ser tida como uma situação 

brutal que se traduz por uma desregulação total,  expressando-se na experiência subjetiva, 

organizacional e social como desconstrução. Isso se evidenciou nesta pesquisa, particularmente 

através do depoimento de Cláudia. A crise foi se expressando por uma sucessão de momentos 

críticos e por um clima de ameaça geral e até mesmo um sentimento de catástrofe foi surgindo. A 

violência e um imaginário mortífero ganharam espaço.  A crise se inscreve no imediato, não 

sendo possível representar o futuro. Há um aprisionamento no tempo presente, no imediato, na 

urgência. 

 No final de 2003, os maiores jornais do Rio já mostravam situações críticas vividas nos 

hospitais ligados à prefeitura e, entidades médicas, particularmente o  Conselho Regional de 

Medicina do Rio de Janeiro,  anunciavam uma situação gravíssima, de colapso nos hospitais 

públicos de emergência. Em 2004 tanto a imprensa como as entidades  profissionais 

denunciavam a falência do atendimento nesses hospitais, condicionando, entre outras graves 

conseqüências, a suspensão de grande número de cirurgias nos maiores hospitais de emergência 

da SMS por falta de manutenção dos equipamentos  – carrinhos de anestesia, por exemplo - ou 

por falta de condições físicas das salas cirúrgicas, levando também ao cancelamento de exames, 

por quebra de aparelhos de raios X,  redução dos atendimentos por falta de profissionais e mesmo 

por falta de medicamentos e materiais, falta de roupa e mesmo de material esterilizado. (O Globo, 

15/5/2004 p.15). Já era notícia a rescisão de contratos de manutenção e até mesmo a quebra de 

caldeira responsável pela esterilização no maior hospital de emergência. A situação foi sendo 
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qualificada como caótica pelos profissionais e pela comissão de Saúde da Assembléia 

Legislativa.  

Como reflexo dessa situação, questões éticas começam a se anunciar já que os 

profissionais viviam o dilema de escolher quem operar ou colocar em leito de CTI. (Jornal do 

Brasil 10/06/2004 pA14). Os pacientes se internavam para cirurgias que não se realizavam, 

enquanto outros, se desesperavam na porta das emergências em busca de atendimento. Os 

médicos já apontavam, em março de 2004, o risco de aumento da mortalidade hospitalar 

devido às condições precárias para o atendimento. (O Globo, 23/3/2004 p.17) 

No início de 2005 o colapso é evidente e passa a ser amplamente tratado pela imprensa, 

que passou a mostrar cotidianamente o drama vivido nos hospitais, a crise de gestão, a 

desassistência e particularmente o sofrimento dos pacientes. No final do mês de janeiro as 

internações foram suspensas no hospital de Ipanema - uma das unidades municipalizadas em 

1999 – havendo  infiltrações em todos os andares, inclusive no centro cirúrgico. Quanto aos 

medicamentos até mesmo uma simples dipirona estava em falta no hospital. (O Globo, 2/2/2005 

p.13) Um contexto absolutamente dramático – superlotação, falta de medicamentos e 

equipamentos -   levou  em fevereiro de 2005 ao fechamento,  nos hospitais Cardoso Fontes  e  do 

Andaraí de suas emergências por falta de condições de trabalho. No Andaraí, cadeiras foram 

transformadas em leito para quase 20 pessoas (O Globo 2/2/2005 p13 e 15/2/2005 p.19) No 

hospital da Lagoa  75% dos leitos foram desativados e todas as salas cirúrgicas encontravam-se 

sem condições de uso, a UTI foi fechada. Os fornecedores não eram pagos, os salário do pessoal 

terceirizado estava em atraso. (Radis, 2005). No Souza Aguiar, quarenta dos cinqüenta contratos 

estavam vencidos (O Globo, 15/3/2005), faltando pessoal e equipamentos básicos, como por 

exemplo, estiletes e máscaras. O ar condicionado também estava deficiente no centro cirúrgico de 

vários hospitais(O Globo 21/2/2005 p8) Enfim , vivia-se uma situação absolutamente dramática, 

gravíssima, sem precedentes na crônica história de deficiências e carências nos hospitais, 

tornando-se fonte de muito sofrimento para os profissionais, pacientes e gestores. É dominante a 

vivência de desgoverno, de abandono, de irresponsabilidade que extrapola em muito o nível de 

ação dos profissionais e também dos diretores das unidades. 

A irresponsabilidade da prefeitura se traduz nos resultados da auditoria do Tribunal de 

Contas do Município que descobriu um rombo de 240 milhões nas contas da SMS, 

                                                                                                                                                                                            
6
  A pesquisa de campo realizou-se de julho de 2003 e abril de 2004  
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correspondendo às dívidas acumuladas até 2004 com fornecedores que, com suspensão da 

prestação de serviços por falta de pagamento, agravaram a crise. Soma-se ainda um déficit de 

cerca 3.900 funcionários. (O Globo 21/2/2005 p.8)  

A situação do desabastecimento e de precariedade chegou a níveis sem precedentes. No 

entanto, nenhuma providência foi tomada pela SMS, sob alegação de estar negociando com o MS 

repasse de mais verbas, atribuindo a crise a um excesso de demanda e a uma inadequada 

transferência de recursos do nível federal. Em nenhum momento se tratou da administração dos 

recursos voltada para a “defesa da vida” (Campos, 2005). Desse modo, a insensibilidade, a apatia 

burocrática, a falta de responsabilidade social dominou, no âmbito da prefeitura, a perspectiva 

das autoridades responsáveis.  Nenhum acordo conseguiu ser fechado entre a prefeitura e o MS, 

enquanto, nos hospitais, o sofrimento dos pacientes e profissionais só aumentava. 

Situações extremas vêm expressando o caos, o abandono, enfim o desamparo e angústia 

vividos por pacientes, profissionais e gestores. Todo tipo de improvisação se mostra presente. A 

luta contra a morte é central num contexto de  excesso de escassez. Luta contra a precariedade. 

No hospital Cardoso Fontes um médico chegou a pagar do seu próprio bolso uma 

ambulância para levar paciente para fazer exames em uma clínica conveniada do SUS, para 

conseguir  fazer um diagnóstico . No hospital Souza Aguiar  médicos receitam em papel de pão, 

pois não há papel gráfico e por outro lado, apenas uma sala cirúrgica funciona (O 

Globo,15/5/2005 p14). No hospital do Andaraí paciente chorando de dor e com uma sonda 

desiste do atendimento após 6 horas de espera. Essa paciente tinha indicação de cirurgia 

abdominal e passava pelo segundo hospital público em 24 horas. Os depoimentos que surgiram 

na imprensa eram desoladores, retratavam uma situação assustadora! Expressando a 

precariedade, segundo um médico oncologista do mesmo hospital, dos 1200 pacientes com 

câncer acompanhados no ambulatório, apenas 30% estão recebendo a medicação necessária: “ Na 

realidade muito que fazemos é paliativo. Me sinto impotente em meio a esta situação. Como 

tratar alguém se desde julho o fornecimento de quimioterápicos está irregular?” (O Globo  

24/2/2005 p21).  

No mesmo hospital, queimados levam três horas para receber curativos (O Globo 

3/3/2005). Em outro hospital, um senhor de 62 anos, aguarda, sentado na emergência, com uma 

erisipela na perna, aguardava havia uma semana para fazer uma cirurgia. Além do sofrimento da 

doença em si, os pacientes vivem a angústia de não saber se poderão dar continuidade ao 
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tratamento, seja preventivo ou pós-cirúrgico. ( Globo, 3/3/2005 p.15) No hospital Cardoso Fontes 

a mãe de uma criança internada afirma que o oxímetro (aparelho que mede a quantidade de 

oxigênio no sangue) é alternado entre duas crianças no CTI infantil. Segundo diretor médico do 

mesmo hospital, dos 240 leitos só 45 estão ocupados. Dos 8 endoscópios digestivos só têm dois 

funcionando, mesmo assim, estão “capengando”, do mesmo modo, entre os 6 leitos de CTI, só 

dois tem condições de funcionamento.(O Globo, 1/3/2005 p.13).  Os três aparelhos de 

ultrassonografia, raios X e tomógrafo estavam quebrados. O hospital não tinha  maqueiros nem 

vigilantes (O Globo, 13/3/2005 p13). No meio ao caos, situações surreralistas acontecem:  

aparece “um morto bem vivo no Andaraí” - a família do aposentado internado recebeu falsa 

notícia de óbito e já providenciava o enterro, quando o erro foi desfeito(O Globo,3/3/2005 p12). 

Voltando ao desenrolar da crise, instalado o caos, encontram-se, por um lado, autoridades 

municipais e federais trocando acusações, e por outro, associações profissionais demandando 

intervenção do MS. Assim, o dia 10 de março de 2005 o presidente da república decretou estado 

de calamidade pública no setor hospitalar do Sistema Único de  Saúde no Município do Rio de 

Janeiro, na busca de restaurar a ordem no setor . O Decreto no. 5392 apresenta três elementos 

principais: (i) Declaração de estado de calamidade pública no setor hospitalar com a possibilidade 

de compras emergenciais com dispensa de licitação e contratação temporária de pessoal sem 

concurso público.(ii) requisição, para atender ao estado de calamidade pública, de quatro 

hospitais federais municipalizados e dois hospitais municipais, incluindo bens, serviços e 

servidores e (iii)desabilitação da gestão plena do sistema de saúde municipal, passando a referida 

gestão para  responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro (ROCHA, 2005).  

Assim, a partir do decreto, técnicos do MS assumiram a administração dos seis maiores 

hospitais da prefeitura : Hospital do Andaraí, de Ipanema, da Lagoa  e Cardoso Fontes (hospitais 

ex- federais municipalizados) e dois hospitais municipais – Miguel Couto e Souza Aguiar.  

Prometendo mudanças em duas semanas, o grupo gestor do MS declarou  “operação de 

guerra”  - expressão usada pelo próprio ministro - e convocou os profissionais para trabalharem 

em “mutirões” sendo anunciadas as primeiras medidas da intervenção. Houve contratações 

emergenciais de médicos
7
 e  transferência de medicamentos, ar-condicionados e  equipamentos 

médicos de unidades federais para as municipais, a reabertura das duas emergências que estavam 

fechadas,  como também de centros cirúrgicos em vários hospitais.  Em poucos dias foram postos 
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em operação  80 leitos para desafogar  os hospitais Souza Aguiar e Miguel Couto.(O GLOBO, 

14/3/2005 p.10) Foram montados dois hospitais de campanha pelas forças armadas, um na zona 

oeste pela Aeronáutica e outro no centro da cidade, pela Marinha. Após um mês da intervenção, 

no entanto, seu coordenador admite que a situação era pior do que imaginavam.(RADIS,2005). A 

fila de espera por uma cirurgia eletiva também reflete a crise da saúde:16 mil pessoas, segundo o 

MS. (JORNAL DO BRASIL 19/4/2005). Iniciou-se um mutirão no Instituto de Traumato-

Ortopedia (INTO) e já no primeiro dia foram realizadas 35 cirurgias. Pacientes que aguardavam 

por cirurgia no hospital Souza Aguiar,  estavam em jejum por até três dias e sendo então 

atendidos no INTO. O maior problema da espera por cirurgias ortopédicas está no risco dos 

pacientes ficarem seqüelados pelo longo tempo espera. Por sua vez, os hospitais de campanha 

tiveram, ao longo do período em que funcionaram, longas filas e superlotação expondo o estado 

agudo de fragilidade da saúde do carioca (O Globo, 23/3/2005  p.16). 

 O drama por atendimento nos hospitais requisitados pelo MS era evidente no início da 

intervenção. Uma paciente que havia chegado às 5:30 hs, com sangramento no nariz há dois dias, 

vinda de outro hospital à procura de otorrino no Souza Aguiar reclama que até às 8:30 ainda se 

aguardava a chegada dos médicos.  Outro paciente também encontrava dificuldades para resolver 

seu problema: com um corte na vista tentava ser medicado. No dia anterior chegou às 10 hs e só 

foi embora às 18 hs. No dia seguinte chegou às 7h para continuar aguardando atendimento. No 

hospital da Lagoa, há destaque do caso de uma paciente de 83 anos com uma nefropatia que após 

ter sua consulta adiada de dezembro para abril, aguardava atendimento. Segundo seu relato há um 

agravamento de seu quadro apresentando os “rins e a visão comprometidos”, o que talvez 

implique em  fazer hemodiálise. . (O GLOBO, 12/3/2005) 

 A evidente situação de colapso enfrentada pelos hospitais é fonte de muito sofrimento 

psíquico para os pacientes, para os profissionais e certamente para seus dirigentes. Há uma 

ameaça permanente pairando no ar. Ameaça com relação à continuidade de seus empregos, no 

caso dos profissionais terceirizados, ao funcionamento do hospital e à capacidade em atender os 

pacientes que procuram, nos hospitais de emergência, encontrar alguma esperança para seus 

problemas de saúde. Com a intervenção também paira o medo de retaliação fruto da cisão 

municipal/federal, e de incertezas quanto ao vinculação institucional futura dos hospitais.   

                                                                                                                                                                                            
7
 Segundo o MS, foram  contratados na segunda semana de junho  399 profissionais, dos quais 200 começaram a 

trabalhar no hospital Souza Aguiar. (Folha on Line – Cotidiano (ww1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano) 
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A crise apresenta-se como violência, como ruptura, produzindo impotência. Tal contexto, 

marcado pelo intolerável, pode tornar-se produtor de uma ferida narcísica nos pacientes e nos 

profissionais. Os primeiros maltratados, mal-vistos, mal-cuidados, constituindo-se uma situação 

de invalidação social, desvalorização que funciona simultaneamente no registro psíquico e social, 

capaz de conformar o que Carreteiro compreende como uma cidadania  negativa 

(CARRETEIRO, 2003b). Os profissionais, obrigados a trabalhar em um contexto de “guerra”, 

sem condições materiais, e os diretores, impedidos de exercerem funções intermediárias 

(KÄES,1994b), de ligação, de articulação, de mediação, de apoio e sustentação.  

As vivências de ameaça, as angústias de perda, as pressão para que atores/sujeitos voltem-

se exclusivamente para o imediato impõe, na leitura de Giust-Desprairies(2002b) sobre situações 

de crise, uma ruptura de sentido, uma quebra nos modos de simbolização da organização. Ao 

mesmo tempo,  a crise se manifesta como uma paralisia do imaginário que fica aderido, colado  à 

realidade-caos. 
8
 

Tal situação – de excesso de urgência, mostra-se como pura brutalidade. Parece uma 

situação de urgência da urgência. Presenciar situações de desespero, desassistência, ver-se 

incapaz de dar conta da demanda é fonte de uma ameaça que vai além da morte. Emerge neste 

contexto  a humilhação expressa na imensa demanda por atendimento que contrasta com as 

possibilidades muito limitadas para atender à população – essa circunstância impõe uma ameaça 

ao vínculo psíquico que liga os sujeitos à comunidade humana. A humilhação é fonte de grande 

destrutividade. Testemunhar a humilhação impõe um tipo de sofrimento que não é reconhecido 

como violência. A Humilhação funciona como um ataque ao vínculo. Se insere na desconstrução 

do vínculo social.(Benghozi,2003). Tal contexto, produz o desejo de discriminação, de 

diferenciação, buscando-se por este caminho, uma defesa contra a violência. 

Através de Dejours(1999b) podemos compreender esse contexto – onde há grande 

desproporção entre o volume da demanda por atendimento e a disponibilidade de recursos, 

associado às precárias condições de trabalho -  contexto de excesso de urgência e precariedade -  

como fonte de pressões para trabalhar mal, sendo também particularmente favorecedor ao 

emprego de estratégias defensivas pelos profissionais na busca da diminuição do sofrimento 

frente às pressões, assumindo assim “...a forma de  uma luta  contra  o ‘real’  do  trabalho”  

                                                           
8
 O imaginário, no contexto de crise, não é mais capaz de exercer suas funções de representação, recapitulação, nem 

tão pouco funções projetivas e criativas. (Giust-Desprairies, 2002) 
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(SÁ,2005 p.294).  As  estratégias defensivas permitem a “eufemização da percepção que os 

trabalhadores têm da realidade que os faz sofrer” (DEJOURS, 1994 p.128). Elas podem levar à 

negação da vulnerabilidade do outro, particularmente no caso de serviços de saúde, podem 

produzir indiferença pelo sofrimento alheio,   descuidos,  apatia e por vezes, falta de 

responsabilidade 
9
, constituindo-se em mais uma fonte de sofrimento e dor para os pacientes e 

mais um força no sentido da desqualificação da assistência à saúde. Neste contexto, são possíveis 

representações sobre a população capazes de encobrir processos  identificatórios, produzindo por 

vezes, “uma estranheza radical em relação ao outro, destituído até mesmo de qualquer traço de 

humanidade” (SÁ, 2005 p.283). 

A partir de Käes (1991; 1994a) encontra-se outra via teórica,  também pela psicanálise, 

que pode nos apoiar na compreensão dos efeitos da dramática crise vivida nos hospitais públicos 

do Rio. Käes, explora em sua investigação psicanalítica, a organização da vida psíquica quando 

acontecimentos da realidade social e histórica expõe o sujeito a grandes desestruturações e o 

confronta a uma ansiedade primitiva que ameaça seu aparelho psíquico.  

O trabalho de René Käes com Janine Pujet (1991) torna-se fonte fundamental na 

compreensão do que encontra-se em jogo em situações de intensa crise psicossocial como a que 

vem sendo descrita. Esses autores procuraram analisar os efeitos da violência de Estado, da 

institucionalização da violência, buscando compreendê-la como situação traumática empregando 

a noção de ruptura catastrófica. Procuram através da análise psicanalítica compreender a 

articulação entre o mundo histórico e socio-cultural e o mundo intra-psíquico e trans-subjetivo.  

 A violência social é descrita como uma “manifestação disruptiva” que “reduz o espaço 

vincular e de socialização a sua expressão mínima” e “desarticula os eixos de pertencimento 

social ” (PUGET, 1991, p28). A violência social pode levar a um estado de ameaça social, que é 

capaz de produzir a inibição do pensamento, como também uma perturbação da função de 

predição e antecipação. Neste contexto, invadem o espaço mental emoções intoleráveis que não 

podem ser traduzidas em palavras, permanecendo ligadas ao concreto, ao vazio, à repetição. Algo 

da ordem do impensável, ligado a um conhecimento possível, porém não tolerável pois causa 

uma angústia sem limite. Tais vivências surgem quando “certos atos de barbárie se transformam 

em normais para o Eu. Se incorpora sua qualidade terrorífica e o sujeito aprende a viver com 

                                                           
9
 Sá (2005) em sua pesquisa na porta de entrada de um hospital de emergência do Rio de Janeiro analisou 

exaustivamente essas  estratégias de defesa . 



 

 

314 

eles. Isto sucede em certas situações catastróficas, guerras e outros flagelos”
10

 (KÄES, PUGET, 

1991, p.46) Envolvem sentimentos de degradação e humilhação e dizem respeito a percepções 

alojadas no aparelho psíquico em busca de significantes. Só podem ser pensadas ao adquirirem 

significação simbólica. Caso contrário, seu destino será a repetição e a produção de 

potencialidades psicótica, melancólica, somática ou de alienação. 

A partir de Kaës (1994b) a noção de crise psicossocial  pode ser compreendida como 

domínio da disjunção, da descontinuidade, da clivagem,  capaz então de produzir nos conjuntos 

intersubjetivos, no aparato psíquico grupal,  um furo, um buraco, representando falhas e  

esvaziamento, trazendo angústias de morte. Pode ser compreendida como expressão da pulsão de 

morte, enquanto impossibilidade de trabalho, do pensável.  Deprairies(2002b) vai compreendê-la 

como domínio da pulsão de morte, como uma fase de disjunção entre as pulsões de morte e de 

vida.  

 Assim, as situações de crise e catástrofe social provocam efeitos de ruptura no trabalho 

psíquico de ligação, articulação, mas também de representação, levando à desarticulação dos 

processos do  pensamento –  que ficam restringidos pela dificuldade de representar a violência; 

constituem, por fim,  ataques contra identidade da sociedade, mostrando-se como ataque à ordem 

simbólica. ( KÄES,  1991) 

A ruptura catastrófica e catástrofe psíquica dizem respeito aos efeitos sobre a realidade 

psíquica de acontecimentos externos traumáticos. Tais contextos colocariam em perigo as 

identificações do Eu com o humano.(KÄES, 1991). A noção de catástrofe psíquica compreende a 

produção de acontecimentos traumáticos que não se inscrevem nem se elaboram no espaço 

intrapsíquico nem no espaço trans-subjetivo. 

A perspectiva de Käes parece fundamental na elucidação dos profundos efeitos que  crises 

da natureza da que estamos examinando provocam nos sujeitos – profissionais e pacientes -   nos 

grupos, compreendidos pelo autor como conjuntos intersubjetivos, e portanto nos vínculos que os 

indivíduos  estabelecem  com o  seu trabalho  e  com a organização. Acima  de tudo, uma tal crise  

 

                                                           
10

 “...aparece también cuando ciertos actos de barbarie se transforman em normales para el Yo. Se incorpora su 

cualidad terrorífica y el sujeto aprende a viver com ellos. Tal sucede em ciertas situaciones catastróficas , guerras y 

outros flagelos” 
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surge como obstáculo à construção da ligação e ao trabalho de eros e da pulsão de vida nas 

organizações públicas de saúde. 

Retomando o cenário da crise, embora a intervenção do MS tenha tido boa receptividade 

tanto pelos profissionais como pela população -  acima de tudo cumpriu um papel simbólico 

fundamental, tornando-se  fonte de amparo,  alívio e esperança em dias melhores nos hospitais, 

entre a prefeitura e o MS se estabeleceu uma relação de ataques e provocações condicionando 

muitas dificuldades na ação do MS nos hospitais. O prefeito, além de dificultar a instalação do 

hospital de campanha da Marinha no Campo de Santana, próximo ao hospital Souza Aguiar, 

alegando prejuízo para os animais locais, deixou ainda sem pagamento todos os cargos 

comissionados dos hospitais. Ações judiciais impetradas pelo nível federal foram garantindo a 

atuação do MS. Iniciou-se a contratação de médicos em regime de emergência com base em lista 

de concursos anteriores e de cooperativados. Medicamentos e material médico-cirúrgico também 

foram comprados e entregues em regime de urgência. 

Vistorias realizadas por comissões da Asssembléia Legislativa do Rio constataram, após 

10 dias de intervenção, que  grandes problemas ainda continuam. No hospital Miguel Couto a 

espera pediátrica por atendimento era de 3 hs . No mesmo hospital há 52 pessoas na fila de espera 

por uma cirurgia vascular, enquanto o hospital da Lagoa ainda permanece com o centro cirúrgico 

fechado (O GLOBO, 22 de março p.14). Passado o primeiro mês de atuação do MS, no hospital 

Miguel Couto, apesar de terem sido comprados aparelhos de raios X portáteis, apenas um dos seis 

aparelhos existentes antes da intervenção encontrava-se em funcionamento, o que levava a espera 

de duas horas para realização de um exame. (O GLOBO, 23/4/2005 p12) 

Após 41 dias de intervenção, a fria palavra do Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

devolução à prefeitura dos hospitais Miguel Couto e Souza Aguiar, que historicamente 

pertenceram à SMS e impediu que a União continuasse usando bens, serviços e pessoal 

contratados pelo município para  administrar os hospitais da Lagoa, Ipanema, Andaraí e Cardoso 

Fontes que ficaram autorizados a manter-se sob intervenção federal. (O GLOBO 21/4/2005 p.10) 

(RADIS, 2005). Tais recursos passaram então a ser repassados à prefeitura pelo MS.  As 

entidades médicas, membros do Conselho Municipal de Saúde e deputados consideraram a 

decisão lamentável e mostraram apreensão quanto a volta do caos.(O GLOBO, 22/4/2005 p11) 

O funcionamento do Hospital Souza Aguiar foi crítico no primeiro fim de semana sem os 

hospitais de campanha militares, desmontados  após um mês em que a prefeitura reassumiu a 
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direção dos dois hospitais originalmente municipais. Segundo o vice-presidente da Comissão de 

Saúde da Câmara de Vereadores que realizou inspeções,  por dois dias os pacientes estariam se 

alimentando apenas de sopa no almoço e jantar devido a atraso de três meses no pagamento de 

fornecedores pela prefeitura. Ele denunciou também falta de medicamentos essenciais no 

almoxarifado e que o único tomógrafo estaria quebrado. Segundo o mesmo político, sérios 

problemas de infra-estrutura continuavam em toda a rede. Além da falta de comida, remédios,  

existiriam pacientes deitados em macas, sem lençol nem colchões(O GLOBO,23/5/2005).  

Parece ainda ser dominante a precariedade e a urgência. Há um aprisionamento temporal. 

Há uma impossibilidade de se projetar no tempo e portanto uma enorme dificuldade em construir 

“o dia seguinte” da crise -  um projeto de futuro. Embora as dificuldades não sejam de origem 

técnica, esbarram, por um lado, em questões políticas entre a prefeitura e o MS, e mais ainda, nas 

disputas eleitorais para o ano de 2006 - eleições para presidente da república – mas também 

decorrem do  domínio da urgência e do universo da improvisação que, de longa data atravessa a 

vida cotidiana dos hospitais públicos. 

Os hospitais que se mantiveram sob intervenção federal, embora não surjam mais em 

imagens dramáticas cotidianamente na mídia, como nos meses anteriores, continuam a viver sob 

o domínio da urgência e da precariedade.  Em vistoria da Comissão de Saúde da Câmara  o caos é 

novamente apontado no hospital do Andaraí, onde paciente, sem leito nem maca, dorme em 

quatro cadeiras unidas. Segundo informações do jornal, a prescrição está afixada na parede com 

um pedaço de esparadrapo. “Até mesmo a diginidade humana é frontalmente ferida com este tipo 

de acolhimento” disse o vereador. Inúmeros pacientes encontram-se acomodados em macas nos 

corredores.(O GLOBO, 17/6/2005 p.23). Segundo  a matéria do referido jornal, o hospital do 

Andaraí contaria, naquela data com 340 leitos, incluídos os de emergência, no entanto estaria 

com 390 pacientes internados. Em contato informal com profissionais de diversos hospitais, no 

mês de junho, obtive informações também nada animadoras. Nestes hospitais ainda faltam 

medicamentos  e materiais médico-cirúrgicos básicos. Um dos hospitais foi notícia no informe da 

rádio CBN no dia 01/07/05: por falta de gaze, as cirurgias estavam suspensas. As vinte toneladas 

de medicamentos que foram entregues no início da intervenção, até o momento não foram pagas 

pelos MS, dificultando a relação com os fornecedores.  O INCA, responsável pelo abastecimento 

das unidades, vem encontrando dificuldades para garantir que um imenso volume de 

medicamentos seja adquirido e entregue em curto prazo. Os hospitais encontram-se ainda com 
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importantes problemas quanto aos equipamentos e infra-estrutura. Tudo ainda parece muito 

provisório. Os processos de contratação de terceiros relativos à manutenção de equipamentos e 

infraestrutura dos hospitais, por vezes precisam ir a Brasília, à consultoria jurídica, para serem 

autorizados, dificultando e alongando os tempos necessários para solução dos problemas, 

manifestando a força da burocracia e também a incapacidade do MS. Em um dos hospitais os 

pacientes tomam banho frio, por problemas da estrutura física, muito antiga, precisando de 

grande investimento. Em outro plano de análise, embora tais hospitais não disponham mais de 

uma estrutura gerencial – cargos comissionados – ligados a SMS, por outro lado, ainda não 

contam com nenhuma estrutura gerencial federal, fruto da lentidão da máquina burocrática. A 

área de administração de materiais é uma das mais caóticas. As grades de insumos são 

incompletas e desatualizadas. Para comprar, por exemplo, uma válvula intracraniana, dispositivo 

essencial para uma cirurgia, gasta-se um tempo precioso. A urgência e a burocracia mostram-se, 

ao mesmo tempo, dominantes.  Se as direções destes hospitais, durante a gestão municipal, 

contavam com um fundo rotativo para comprar e pagar pequenos serviços imediatos,  vivem hoje 

uma situação de tutela de Institutos Federais e de dependência ao nível central, representando, 

portanto, neste momento, um processo de centralização ainda maior do que o vivido no âmbito da 

prefeitura.  

Apesar dos esforço do MS para implantar medidas essenciais de reativação das unidades 

hospitalares,   tanto a SMS quanto o MS  não conseguiram oferecer até o momento – junho de 

2005 -  saídas sustentáveis para a gestão pública na saúde. Foi assinado um acordo entre SMS e 

MS no qual o governo federal se propõe ressarcir a prefeitura em gastos com hospitais os 

municipalizados e a investir na reforma de hospitais e equipamentos para rede hospitalar do 

município, e, como contrapartida o MS exije da prefeitura a ampliação e qualificação da rede de 

atenção básica à saúde, a implantação de 259 equipes do programa Saúde da Família e a 

administração do SAMU (Sistema de atendimento de Urgência). A única mudança anunciada foi 

o início de funcionamento do SAMU previsto para o dia 21/06.(www.radiobras.gov.br 20/6/05). 

Outros aspectos estratégicos, capazes portanto de deslocar a ação do plano de respostas às 

urgências, veiculados pelas autoridades do MS ao longo da crise, não foram até o momento 

implementados, entre eles destacam-se a organização de uma central de regulação de leitos das 

diversas instituições, que melhore o acesso, evite a recusa de pacientes, problema recorrente no 

Rio. Quanto à rede de atendimento básico, nenhuma mudança foi anunciada. Enfim, é preciso 
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reconhecer que as soluções emergenciais e heróicas  não garantem saídas sustentáveis e duráveis 

para a gestão pública na saúde capazes de enfrentar uma situação de falência 

organizacional(COSTA,2005). Por fim, cabe ainda realçar, como um dos efeitos da intervenção e 

transferência para gestão federal dos hospitais antes municipalizados, a exoneração e substituição 

de dois diretores por nós entrevistados. 

 Mas a crise não se manteve restrita apenas à rede de hospitais da prefeitura/MS. No mês 

de junho de 2005 surge na imprensa a crise da rede estadual de saúde que passou também a 

ocupar, por alguns dias,  as manchetes dos jornais. Os pronto-atendimentos e emergências 

estavam fechando por falta de profissionais. Estes teriam paralisado suas atividades por 

suspensão do pagamento, pois a  maioria dos médicos da emergência, prestadores de serviço,  se 

opõem à proposta de cooperativa da SES. Manter servidores  em cooperativas é um recurso 

antigo do governo do estado, iniciado no governo Marcelo Alencar. Os cooperativados no 

governo Garotinho foram transformados em prestadores de serviço, mantendo-se uma situação 

em que os profissionais de saúde continuaram sem vínculo empregatício, nem direitos 

trabalhistas. Os profissionais estavam reinvidicando vínculo empregatício e um Plano de Cargos 

e Salários. Nos hospitais a precariedade é dominante. Os serviços de triagem no dia 2 de junho, 

não estavam funcionando nas emergências. A espera por um atendimento médico aumentou 

imensamente devido ao limitado número de médicos. Só casos de extrema gravidade estavam 

sendo atendidos. No setor de  ortopedia todas as consultas de revisão pós-operatória  da manhã 

foram remarcas para tarde, gerando longas esperas para pacientes recém saídos de cirurgia. 

Segundo relato de um médico que estava no Hospital Rocha Faria,  no 3 de junho,  pelo menos 60 

pacientes internados não receberam, até as 15hs qualquer orientação médica, já que no hospital 

não havia clínico-geral. Os pacientes foram posteriormente vistos por médicos do CTI. O diretor 

do hospital e mais um membro da equipe de direção fizeram os atendimentos na emergência. 

Muitos doentes foram sendo encaminhados a procurar outro hospital. Este foi o caso de um 

homem que, com a perna quebrada e sangrando, acabou levado por amigos para outro hospital. 

Um senhor não atendido pela emergência, desmaiou quando estava indo embora. Foi socorrido 

pela ambulância do Corpo de Bombeiros(OGLOBO,2/6/2005 p.10). Um bebê de quatro meses, 

com pneumonia e febre alta recebeu medicamentos, mas não foi internado. A mãe tentou 

internação em outros hospitais, mas não conseguiu leito(OGLOBO 4/6/2005 p.14). Em outro 

caso, sem conseguir atendimento para a mulher em hospital da SES, um pintor fez o parto do 
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filho em casa. No hospital Pedro II a emergência foi fechada durante 9 horas por falta de 

médicos. Neste hospital, segundo a imprensa trabalham 800 médicos. Destes, 540 são estatutários 

e 260 terceirizados. Os terceirizados, em sua grande maioria, não aceitaram a proposta da 

cooperativa e estão sem receber o pagamento do mês de abril.(O GLOBO,7/6/2005 p.18) A 

situação de paralisação é conflituosa, representando por um lado, um protesto contra o não 

reconhecimento e não valorização do trabalho que se expressa na negação dos direitos 

trabalhistas, mas ao mesmo tempo ela  é produtora do descuido, de sofrimento pois acaba 

funcionando como obstáculo de acesso á assistência. A justiça,  através do Ministério Público, 

exige o fim das cooperativas, sistema irregular, e imediata contratação de concursados. Existem 

26 mil aprovados em concurso público, não convocados até o momento.  

Por fim, como metonímia de toda a crise que vem se expressando no setor público de 

Saúde do Município do Rio de Janeiro está o caso do aposentado Luís Carlos Duarte Marques(O 

Globo 10/5/2005 p.17 ). Ele morreu aos 58 anos de idade, de infarto no dia 9/5/2005, por volta 

das 5:30 hs quando chegou à Policlínica Piquet Carneiro, no bairro de São Francisco Xavier, um 

unidade pública administrada pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Segundo 

familiares, Luís Carlos era paciente do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no 

Humaitá, onde esteve no mês passado, mas ali só teria conseguido marcar exames para confirmar 

suspeita de coração dilatado, para o mês de julho. Segundo pacientes que estavam na fila desde a 

madrugada,  o aposentado chegou passando mal e não conseguiu percorrer os 60 metros de 

ladeira entre a portaria e a fila. A unidade não tem serviço de emergência e só abre as 7hs. O 

paciente havia sido informado que lá haveria pneumologista, mas segundo a direção da unidade 

há seis anos não dispõe desta especialidade. Morreu sozinho, vencido pela ladeira, na verdade por 

todas as ladeiras estavam contra ele. O descaso foi até o final: seu corpo ficou no pátio da clínica, 

por seis horas, até ser recolhido pelo rabecão.  Parentes disseram que Luís Carlos foi mais uma 

vítima da crise da saúde. Tomada de raiva, assim se expressou um familiar do aposentado –(O 

Globo 10/5/2005 p.17 ) “Nossos dirigentes tem que tomar vergonha na cara. A família deles tem 

plano de saúde e vão para hospitais particulares. Mas o pobre tem que enfrentar fila e acaba 

morrendo” O desabafo do familiar expressa, de forma condensada a vivência de desqualificação, 

reconhecimento negativo e humilhação que vem se acentuando neste processo de crise 

envolvendo a desestruturação da assistência à saúde. O paciente morreu de fila, na rua,  de 

madrugada. Excesso de brutalidade, excesso de urgência. O familiar grita,  consegue sair do 
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silêncio, mostra-se porta-voz dos pacientes, expressando a desigualdade social, o lugar de 

fragilidade social do paciente, a diferenciação real, mas também a defensivamente desejada pelos 

profissionais e gestores com relação ao paciente, imerso e refém da precariedade. 

Olhando além da crise da Saúde, Campos (2005  p.33) é veemente: “na realidade há uma 

espécie de acomodação social com a desvalorização da vida no Rio e no Brasil. Se tanta gente 

morre assassinada, se a contínua degradação de serviços de saúde é assistida sem reclamação, 

por que seria diferente com o SUS?” (RADIS , 2005 p.33) 

A situação de violência, humilhação e ameaça permanente de morte que vem se  

instaurando no Rio de Janeiro e particularmente no setor público de saúde representa,  através de 

uma leitura psicanalítica, ameaça à própria subjetividade, ataque ao vínculo psíquico de afiliação 

à comunidade humana, no sentido atribuído por Pierre Benghozi (2003) , colocando em perigo as 

identificações do Eu com o humano, (KÄES,1991) capaz de reduzir “o espaço vincular e de 

socialização a sua expressão mínima” (PUGET, 1991, p28). 

Procurando um olhar de conjunto para a realidade dos hospitais públicos de emergência 

do Município do Rio  se constatam neste momento, mudanças, mas não as desejadas pelo 

Movimento Sanitário, mas as que evidenciam uma  piora das condições de funcionamento e de 

gestão dos hospitais públicos. Não uma piora que emerge repentinamente e ganha contornos 

dramáticos, mas condições que vem sendo deterioradas, algo que vem sendo gestado aos olhos 

das autoridades, que através de um olhar supostamente administrativo, tentaram denegar e, que a 

intervenção, embora inicialmente tenha minimizado, na verdade até o momento, não conseguiu 

reverter.  Lamentavelmente, e para mim é particularmente difícil chegar a esta conclusão, por 

minhas implicações como pesquisadora e minha relação com a problemática estudada, nos 

deparamos com uma situação radicalmente oposta a de  “assegurar de direito à saúde” e garantir 

“acesso universal, equânime e integral aos serviços de saúde” presente no ideário da Reforma 

Sanitária. O cenário atual fortalece um certo do lugar para o hospital no imaginário dos 

profissionais: mais que nunca os hospitais públicos funcionam como pólo contra – identificatório, 

palco de horrores, espaço da crise de onde só aparece o sofrimento, minimizando assim, as 

possibilidades de afiliação, as vivências de pertencimento e também as construções coletivas.  
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Enfim, a crise de sentido que se instala pode também  ser tida  a partir da compreensão de 

Castoriadis (2004), como uma crise das significações imaginárias da sociedades que têm uma 

tradução no plano dos processos identificatórios como falha nos apoios socialmente instituídos 

(DESPRAIRIES,2002b). 
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7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Iniciamos a análise do material empírico explorando os percursos profissionais vividos 

pelos entrevistados, os caminhos de suas práticas profissionais e particularmente os processos que 

os levaram à direção de hospitais públicos.  

A história política da família e diretamente a prática de militância estudantil tornaram-se   

a base, para metade dos entrevistados, para constituição de um projeto militante que produzirá 

efeitos na prática de gestão nos hospitais públicos.  

 Quanto aos processos que levaram à designação para a primeira experiência na função de 

direção geral de um hospital público, o acesso à gestão pública hospitalar não seguiu uma regra,  

não tendo os diretores, em sua maioria, sido indicados por critérios técnicos. A contingência 

marca essas trajetórias que se desenrolam em um contexto em que não existe carreira, nem 

qualquer exigência quanto à formação gerencial, somando-se ainda a grande desestruturação do 

próprio sistema de saúde. Assim, para ocuparem seus primeiros cargos de direção de hospital,   

em sua maioria na década de 90, seus  relacionamentos pessoais e políticos, e também o 

compromisso com o trabalho, parecem ter sido  fundamentais como critérios de indicação, 

adquirindo, assim, tais cargos o significado de “cargos de confiança”. No entanto, no momento 

da entrevista, na gestão atual, sete dos oito entrevistados já passaram a ter formação adequada no 

campo da gestão hospitalar e  experiências consolidadas .   

As experiências anteriores como diretores de hospital são marcadas nos relatos dos 

entrevistados, por um lado, por vivências de realização, reconhecimento, capacidade de 

desenvolvimento de projetos, processos de mudança, e até mesmo por sentimentos de 

encantamento, estando presente, assim, um imaginário de potência e de possibilidades de um 

melhor funcionamento dos hospitais; por outro lado, parte dos relatos são atravessados por 

situações de crise, enfrentamentos e, por vezes, por saídas traumáticas. Surgem nas narrativas dos 

diretores as dificuldades do contexto da gestão hospitalar - as pressões políticas de diversos 

atores, as resistências internas à direção, corrupção, os interesses privados, como também o 

sofrimento frente às dificuldades dess situação. O cenário de instabilidade e o risco constante de 

perder o lugar,  já    que     sempre     foi    grande   a   rotatividade    dos      diretores,        surgem  
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nos depoimentos. O contexto de falta de apoio e isolamento, embora claramente explicitado, não 

impede o entusiasmo com as conquistas, a imagem positiva da gestão e a sensação de 

reconhecimento interno. Certamente o imaginário do diretor, e sua crença sobre as possibilidades 

de desenvolver processos de mudança positivos para os hospitais que dirigiram, favorecem a 

idealização e produzem efeitos na vida organizacional.  

No entanto, os obstáculos são muitos - tanto nas experiências anteriores como nas atuais - 

e de toda ordem: políticos, institucionais, materiais, gerenciais, intersubjetivos, exigindo um 

enorme esforço, de fato, como “nadar contra a corrente”. O cenário dominante é de baixa 

governabilidade tanto quanto a fatores externos ao hospital, quanto aos internos.  

 Os diretores de hospitais públicos de emergência, encontram-se, por um lado, submetidos 

a um conjunto de determinações muito fortes e de origem externa – pressões políticas, escassez 

de recursos,  condições de abastecimento e funcionamento, precariedade na política de  recursos 

humanos e, por outro lado, são testemunhas das resistências dos funcionários, dos ataques, da 

descrença, da corrupção, dos maus tratos à população, enfim, um contexto de baixa 

governabilidade,  expressão de forças instituídas,  contra as quais, a meu ver, procuram lutar. 

Como expressão das forças externas, deparam-se com as exonerações abruptas, as substituições 

gratuitas, as pressões de fornecedores, a falta de recursos financeiros, materiais e humanos e 

ainda a “privatização” dos hospitais pelos interesses políticos de toda ordem. A superlotação e a 

pressão da população 24hs, as restrições quanto às condições materiais para o atendimento, 

constituem um quadro de precariedade que se torna importante fonte de sofrimento. Em 

momentos críticos  como o da crise que vem  atravessando a SMS, os diretores encontram-se sem 

governabilidade. Do ponto de vista interno, manifestam-se coalisões de poder, emergindo 

resistências e adesões. Como indicadores do desgoverno e descontrole surgem a “rádio 

corredor”, o “roubo de corpos”, os “abaixo-assinados”, os “inquéritos”. 

A partir deste quadro, a investigação aprofundou a análise das práticas gerenciais dos 

diretores, revelando três modelos ou três modalidades de prática. A este respeito, algumas 

considerações gerais tornam-se importantes, particularmente sobre o  significado e as implicações 

de cada um dos modelos. 

Primeiramente, evidencia-se a importância e o condicionamento do contexto institucional, 

das políticas governamentais que têm uma tradução no âmbito das Secretarias de Saúde e MS, 

particularmente aquelas relativas ao financiamento, à gestão orçamentário-financeira e de 



 

 

324 

 

abastecimento sobre a prática gerencial nos hospitais. Os modelos gerenciais adotados pelos 

órgãos de governo e as restrições de financiamento têm repercussão direta, na maioria das vezes 

restritivas, às possibilidades de desenvolvimento de experiências criativas, que envolvam 

experimentação, por parte da direção dos hospitais.  

Pelos depoimentos, percebe-se que o contexto tem sido evidentemente mais crítico, na 

conjuntura estudada, nos hospitais vinculados à SMS, que se encontram em uma situação de 

intensa crise
1
, vivida como impotência, tendo levado à perda da gestão plena do sistema de saúde 

municipal, tão almejada pelos gestores de sistemas de saúde. Enfim, as experiências aqui 

analisadas são consideradas, acima de tudo, como expressões singulares de possibilidades 

institucionais.  

Enfocando agora os três modelos de prática considerados para analisar as experiências, na 

verdade, mostram-se como pólos extremos, em uma realidade bem mais matizada. Expressam, 

talvez, tipos ideais, enquanto a realidade mostra-se mais heterogênea. 

A experiência de  Fernando no hospital C  que durou pouco mais de  4 anos, me parece a 

mais próxima da construção de um projeto. São desenvolvidos dispositivos grupais que 

favorecem o trabalho com os membros da organização, podendo funcionar como espaços 

transicionais, podendo ser propícios à regulação dos conflitos e também ao desenvolvimento de 

processos identificatórios (KÄES,1989). Como visto anteriormente, estão presentes elementos 

que apontam um novo imaginário organizacional, envolvendo maior potência e capacidade para 

definir os rumos da organização. Por outro lado, são explícitos os processos de resistência, 

oposição e boicote à direção. 

 A partir de uma perspectiva psicossociológica  os dispositivos mais coletivos – colegiados 

de gestão, reuniões com as chefias, processos de planejamento estratégico - presentes na 

experiência de Fernando no hospital C , mas também na de Márcio,  Renato  e Estela, embora 

sempre possam representar o risco da manipulação, podem, por outro lado, contribuir para uma 

capacidade estruturante, possibilitando o surgimento de outras falas e permitindo que os 

indivíduos vislumbrem a possibilidade de influir nos destinos da organização. Discutir “o que 

                                                           
1
 Dos diretores de hospitais municipais, como informado anteriormente, o contexto de crise só não foi mencionado 

por um entrevistado, Márcio (hosp L),o primeiro  a ser entrevistado, seis a oito meses antes dos demais, 

provavelmente em um momento anterior à eclosão da crise. 
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fazer”, abrir brechas para pensar sobre o “que fazer” é possibilitar sair da inércia ligada ao 

imaginário da impotência. 

Na experiência de Márcio no hospital L, embora pareça se buscar a constituição de um 

coletivo que partilhe o projeto negociado para o hospital, este processo ainda é recente. De toda 

forma, alguns elementos são indicativos de um clima organizacional favorável às mudanças que 

vêm sendo desenvolvidas e à constituição de uma nova imagem do hospital, favorecido por novas 

relações de trabalho, parcerias externas, melhorias internas. Enfim, há elementos da construção 

de um imaginário que fortalece a capacidade interna de mover positivamente o hospital. No 

entanto, o intuito de reorganização do processo de trabalho - e de engendrar uma melhor 

qualidade da assistência e maior responsabilidade institucional - implica um maior compromisso 

e dedicação dos profissionais, particularmente os médicos, que passam a ser demandados a 

cumprir plenamente sua carga horária e deste modo aumentar o potencial de atendimento do 

hospital. Certamente virão conflitos e oposição, pois os interesses corporativos estão sendo 

enfrentados.   

É importante ressaltar o papel de negação dos médicos a processos de mudança nos 

hospitais públicos. Segundo Cecílio (1997) “a resistência dos médicos pode ser designada como 

‘passiva’, isto é, eles simplesmente ignoram as novas propostas de funcionamento feitas e 

seguem como sempre estiveram:  uma prática autônoma,  sem subordinação real a nenhuma 

linha hierárquica, descomprometida com a equipe e com as diretrizes da organização” (Cecílio, 

1997:40). Segundo o autor, esta é uma “regra geral” descrita inclusive em trabalhos realizados 

em outros países como a França e Estados Unidos. 

Embora as experiências que procuram construir processos de mudança  - desenvolver um 

plano de trabalho e uma visão de futuro para o hospital – se desenvolvam em um cenário 

desfavorável à construção de ideais e de processos coletivos, correspondem, em minha 

compreensão, a experiências de resistência  ao domínio da heteronomia e às forças da disjunção. 

Representam a busca de constituição de novas significações imaginárias (CASTORIADIS,1982) 

e de um novo imaginário (ENRIQUEZ, 1997b), que vem sendo partilhado, ainda que não pelos 

hospitais enquanto organizações, mas por grupos dentro dos hospitais, permanecendo em conflito 

com o imaginário do descrédito e inércia que favorece os interesses corporativos. 

 É fundamental realçar, com base especialmente em Castoriadis (1982) e Enriquez 

(1997b)  que essas experiências, representando a possibilidade de construir um futuro que não 
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seja pura repetição do passado, mostram-se  portadoras da possibilidade da criação, em oposição 

às forças de compulsão à repetição. Tais experiências veiculam uma outra concepção sobre a 

gestão pública, que se contrapõe à  privatização – seja pela corporação, pelos fornecedores, pelos 

interesses políticos. Procuram construir um outro imaginário sobre as organizações públicas de 

saúde, buscando recuperar os valores adotados pelo Movimento Sanitário.  

Para Enriquez e Carreteiro (ENRIQUEZ ; CARRETEIRO, 2003 p.6-7), sempre será 

possível o surgimento de práticas de resistência : “Há muito sabemos que quando há o 

desenvolvimento de uma determinada configuração, uma contra-configuração se forma. A 

sociedade sem resistência não existe. [...] outros caminhos podem ser traçados.” 

 Em outro plano de análise, esse processo mostra-se favorecedor de  um reconhecimento 

mais positivo do papel do hospital e dos funcionários em oposição ao lugar da negatividade 

vigente – desqualificação das organizações públicas e seus funcionários . 

Através de Käes (2003), as experiências de mudança  podem também ser compreendidas 

como espaços que apostam na potencialidade dos sujeitos,  na articulação da diferença, que 

buscam fortalecer e “operar sobre os processos e formações intermediárias abaladas pela crise 

dos fundamentos sociais e inter-subjetivos da vida psíquica”.(KÄES, 2003 p.32). A possibilidade 

de articular uma área transicional é possibilitar co-existir uma experiência subjetiva e 

intersubjetiva de confiança,  permitindo a ligação entre os membros do grupo, podendo mostrar-

se propícia ao exercício de funções psíquicas pelo grupo ou pelo líder, funcionando como um 

espaço para a realização da função intermediária, procurando construir novas simbolizações 

sobre o trabalho nos hospitais (KÄES,2003). 

Pensando o papel que esses diretores exercem na história institucional, podemos supor 

que Márcio, no âmbito da SMS, e Fernando, no MS, onde exerceram outras experiências de 

direção, ocupam um lugar de inovação e da criatividade, do “barulho” e da diferenciação - 

necessários mesmo no reino da compulsão à repetição - e embora temidos acabam sendo 

benéficos, como a aponta Enriquez (2000), para que as instituições/organizações saiam da 

entropia e se desenvolvam, seu desafio central. Este talvez seja o lugar simbólico e imaginário 

que esses diretores vêem ocupando na trama ou no romance institucional. No entanto, no caso de 

Fernando, a sua atuação no hospital C gerou tal nível de oposição - e parece ter representado 

algum tipo de  ameaça ao próprio Ministério - que implicou  ataques e até mesmo a sua posterior 

exoneração. 
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Por outro lado, é importante destacar a correlação entre as experiências que procuram 

construir mudanças, em que os diretores têm mais clareza sobre o que buscam na gestão dos 

hospitais, e as trajetórias e perfis profissionais dos diretores. Em primeiro lugar, deve ser realçado 

que os dois têm uma história marcada pelo que chamamos “projeto militante”.  Os projetos 

profissionais dos dois diretores vão claramente se definindo no âmbito da gestão hospitalar: se 

vêem, não mais como médicos, mas acima de tudo como gestores públicos, alimentados pelo 

reconhecimento de suas capacidades de mobilização e de desenvolvimento de mudanças relativas 

a outras realizações  tanto no campo da gestão hospitalar como em outras experiências gerenciais 

na área de Saúde Pública. Márcio, entre os entrevistados, é quem tem uma experiência mais longa 

como diretor de hospital público, tendo conduzido experiências hospitalares inovadoras que 

tiveram investimento particular da SMS,  deram visibilidade ao seu trabalho e foram fonte de 

reconhecimento.  Fernando, por outro lado, tem um perfil técnico muito claro. Inicia sua primeira 

experiência como diretor após realização de formação específica na área de gestão hospitalar, na 

França, em um contexto onde a gestão é regulamentada e profissionalizada, o que influenciou de 

forma importante suas experiências. Sua prática profissional é bastante ampla no campo da 

gestão hospitalar, envolvendo atividades docentes, consultorias e o desenvolvimento de 

publicações na área. Reconheço, então, uma relação importante entre as trajetórias e perfis desses 

diretores e as características inovadoras das experiências que conduzem.  

Passando agora para as experiências que se situam na interface entre os dois modelos 

polares - o da construção da mudança e o da sobrevivência - encontramos experiências com 

características opostas.  Oswaldo, no hospital D (SES), apresenta uma visão quanto ao perfil 

assistencial do hospital, porém, não são constituídos processos internos para coletivizar uma 

proposta. Renato no hospital I (SES) tem projetos específicos, vem conformando um coletivo 

gerencial, mas não apresenta uma visão mais articulada quanto ao projeto assistencial do hospital.  

Estela (hospital Q – SMS) e Antônia (hospital D – SES) embora tenham alguns projetos 

específicos em andamento, vivem voltadas para a operacionalidade, para fazer funcionar, no 

quotidiano, o hospital. O regime da urgência,  fruto em parte, dos processos institucionais, impõe 

suas exigências e também sofrimento, mas as duas diretoras mostram-se, do ponto de vista 

psíquico, adaptadas : o imediatismo e o curto prazo dão sentido às suas práticas e às suas vidas. 

Claudia (hospital E - SMS) encontra-se totalmente mergulhada na urgência, embora 

ressentida por estar vivendo neste contexto. A urgência, dada a situação de extrema precariedade 
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enfrentada, não se resume a “apagar incêndio”, mas, particularmente neste caso, envolve 

inúmeras situações /decisões com implicações de vida ou morte, gerando grande angústia. Do 

ponto de vista psíquico parece aprisionada à urgência, vivendo uma situação de trauma 

profissional, sem ser capaz de ações em outros planos, sem possibilidades de distanciamento, 

diferenciação que permita reflexão. Neste contexto, o imaginário da urgência reina absoluto, 

trazendo grande sofrimento à entrevistada. 

Vicente (hospital N– SMS) ao longo de seus oito anos de direção viveu diferentes 

momentos. Uma primeira fase voltado para projetos internos, estruturando a gestão; uma segunda 

fase de sua gestão é marcada pela crise, sentindo-se sem governabilidade, prestes a deixar o 

cargo. Posteriormente, em função de um projeto externo, o QualiSUS, vai sentindo-se capaz de 

estar à frente de iniciativas internas, tentando  identificar brechas na  atual crise para debater 

propostas. No entanto, sucumbe perante a enormidade da crise, e acaba pedindo sua saída da 

direção.  

Torna-se fundamental compreender as diferenças entre o que foi considerado como  

modelo de mudança e modelo da urgência. Os dois modelos pressupõem temporalidades 

distintas. Enquanto a mudança compreende o tempo para pensar e para desenvolver um projeto, e 

portanto, para construir um devir, na urgência impõe-se a compressão do tempo, correspondendo 

a um aprisionamento ao presente imediato.  

O tempo da mudança é sempre um tempo longo, incluindo a temporalidade política, da 

instituição, do hospital e do gestor, por vezes não coincidentes. Assim, os processos de mudança 

são sempre atravessados pelos conflitos, lutas e restrições. Implicam o contato com as 

resistências. A urgência envolve, por outro lado, um isolamento. Enquanto os tempos longos da 

mudança subordinam e envolvem também tempos curtos necessários ao enfrentamento das 

urgências - como surpresas que sempre existem – há neste caso, uma subordinação à uma 

direcionalidade (MATUS, 1993), a um projeto. Os processos de mudança conduzidos por 

Fernando e Márcio são atravessados por urgências, mas eles vão tentando respondê-las sem se 

deixarem aprisionar nelas. 

No modelo da urgência, por outro lado, trabalha-se sem direcionalidade, não há estratégia, 

só ato. É o aqui e agora.   Neste caso, os tempos longos são banidos.   É o domínio da 

improvisação. (MATUS 1993).      Na  realidade  brasileira,  a urgência  é   reforçada não  só   por 

 



 

 

329 

 

 

questões conjunturais da crise e pela necessidade de sobrevivência, mas por algo estrutural: a 

cultura de baixa de responsabilidade dominante nas organizações públicas, o imediatismo  

político que privilegia os problemas atuais, em detrimento dos problemas potenciais que 

deveriam ser olhados desde o presente. (MATUS, 1993). Baseados em Matus, retomamos  a 

compreensão de que há um domínio nas organizações públicas, e em nossa cultura política, da 

improvisação em detrimento do planejamento. Tal pragmatismo leva a incorporar apenas 

problemas identificados hoje e não considerar aqueles problemas de maturação em longo 

prazo(MATUS,1993). 

Aubert (2003), analisando o culto à urgência na sociedade contemporânea, têm sido uma 

referência privilegiada para nossa análise. A urgência, segundo seu entendimento, designa uma 

situação (urgência contextual), mas também um julgamento desta situação (urgência subjetiva) e 

por fim, uma ação (reação imediata) para remediar a situação. Assim, embora tenha uma 

dimensão objetiva, é na realidade subjetiva, compreende um julgamento por referência a valores. 

Assim, sob o domínio da urgência, a dimensão subjetiva da temporalidade se reduz ao 

presente-instante. O aprisionamento ao “instante”, e portanto a impossibilidade de se projetar no 

futuro, encontra-se associado a falta de ideais. Este contexto propicia então, um modelo de ação 

contínua, não mostrando-se brechas para a reflexão, impondo a passagem ao ato  e  

comportamentos compulsivos: 

Se o sentido do ideal é efetivamente um elemento constitutivo importante 

da possibilidade de se projetar no futuro, o que nos parece interessante     

[...] é a conjugação entre  relação com o tempo desprovido de toda 

projeção e a passagem ao ato que segue: um vôo completamente 

compulsivo, não  preparado , não refletido.” (AUBERT, 2003 , p.263)
2
 

 

 

 

Assim, associada à temporalidade está a idéia de projeto e sua relação com a construção 

de ideais. No modelo da mudança, nos deparamos, segundo Aubert (2003), com o “homem-

perspectiva”, aquele que se insere na história, olha para seu passado, presente e futuro.  O 

                                                           
2
 Tradução livre. “Si le sens de l’ideal est effectivement un élément constitutif important de la possibilité de se 

projeter dans l’avenir, ce qui nous paraît intéressant [...]c’est la couplage entre rapport au temps dénué de toute 

projection et le passage à l’acte qui suit: um vol complètement compulsif, non préparé, non réfléchi...” (AUBERT, 

2003 , p.263) 
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homem-presente, que emerge da urgência, encontra-se privado de um distanciamento da 

experiência, focalizando apenas a realidade imediata das coisas, perdendo portanto, a 

possibilidade de pensar um projeto. 

O homem-perspectiva,  é dotado  “...de um projeto para tornar aceitável sua própria 

finitude .[...]Com este fim, ele não pára de inserir sua existência no tempo, se projetando no 

futuro.” (LAÏDI, Z., 2000 apud AUBERT,2003 p.258)
3
  

Assim, Fernando e Márcio mostram-se capazes de buscar um futuro, tendo por base seu 

passado de militância política, suas histórias profissionais anteriores de luta e construção da 

gestão pública. Mostram-se em seus relatos, como “sujeitos da transmissão” (CARRETEIRO, 

2002a  p30),  que têm consciência de sua historicidade, de suas trajetórias profissionais o que os 

credencia como ‘portadores “ deste futuro. 

Contrastando com o “homem- perspectiva”, assim pode ser caracterizado o “homem-

presente” : “ele será um homem sem ponto de vista [...] submerso pelo acaso da contingência 

imediata, sobrecarregado de obrigações temporais....” (AUBERT,2003 p.258).
4
 

As experiências calcadas no modelo da urgência expressam as forças de heteronomia e da 

repetição - caminho  onde são fortalecidas as tendências ao conformismo, a apatia, favorecendo o 

“recuo da criatividade” (CASTORIADIS,2004 p.148). 

A crise nos hospitais públicos que foi se ampliando e generalizando no município do Rio 

de Janeiro vem sendo uma fonte de grande pressão para um funcionamento dominado pela 

urgência, voltado então exclusivamente para o presente. Para alguns diretores, torna-se possível 

conviver como este contexto, observa-se uma certa adaptação, como é o caso de Antônia e Estela. 

Outros vivem esta situação como algo limite, insuportável, como foi para Claúdia e Vicente. 

 Finalizando a discussão sobre as três modalidades de prática gerencial desenvolvidas 

neste trabalho é importante ressaltar que tais modelos podem se constituir como uma base 

teórico-metodológica para analisar outras práticas gerenciais e, também, o que me parece 

importante, para pensar e analisar os modelos de formação de gestores. Este é um desdobramento 

importante considerando minha inserção docente neste campo. 

                                                           
3
 Tradução livre. “...s’est doté d’une perspepctive ou d’un  projet pour se rendre acceptable sa propre finitude[...]À 

cette fin, il n’eut de cesse de temporaliser son existence en la projetant dans l’avenir” . Laïdi, Z. , Le Sacre du 

présent. Flammarion, Paris.p 241. 

 
4
 Tradução livre. “..il serait, lui, un homme ‘sans pont de vue’ ... submergé par les aléas de la contingence 

immédiate, surchargé d’obligations temporelles (AUBERT,2003 p.258). 
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É importante chamar atenção que em minha compreensão, tendo por base a leitura 

psicanalítica - e neste contexto, a importância do líder como fundamento social e da função de 

liderança para a constituição do laço social - os diretores exercem um papel central nas 

organizações e portanto também nos hospitais. Para Bion (1975) e Käes (1997) a função psíquica 

potencialmente exercida pelo chefe é estruturante, podendo cumprir funções intermediárias e de 

ligação, favorecendo a coesão, e também ocupar um papel central no tratamento dos conflitos.  

Há uma reconhecimento teórico da importância da figura do líder, do chefe, no entanto, no 

âmbito da pesquisa, pudemos observar que o diretor - o chefe - é muito atacado, vivendo sempre 

o risco do esvaziamento. O  ataque à função de liderança e ao que ela representa enquanto 

possibilidade de ligação, de criação de uma área de ilusão e identificação,  pode representar um 

ataque aos vínculos entre os sujeitos na organização e o fortalecimento da compulsão à repetição. 

Durante a elaboração da tese fui tendo informações quanto à saída de uma parte dos 

entrevistados dos cargos de direção que exerciam, por ocasião das entrevistas, expressando o 

problema da rotatividade dos diretores, apontado anteriormente. Ao longo do trabalho fui 

informando algumas dessas saídas. Em contato informal, pude conversar um pouco com um dos 

diretores sobre o seu processo de saída. De outros, tive notícias pela imprensa, procurando checar 

nos hospitais. Dos 8 diretores entrevistados, 3 mantém-se em suas funções: Márcio, hospital L da 

SMS; Antônia do hospital D da SES; Renato do hospital I, também da SES. O primeiro 

exonerado foi Fernando, no contexto da crise vivida em sua gestão no hospital C do MS, tratada  

na análise. Claúdia – hospital E, da SMS, municipalizado, e Estela, hospital Q, SMS, 

municipalizado, foram  substituídas após a intervenção do Ministério da Saúde nos hospitais da 

SMS do Rio e de retorno dos hospitais para o âmbito da gestão federal. Vicente, diretor do 

hospital N da SMS havia explicitado seu desejo de afastamento da direção em uma das 

entrevistas. A agudização da situação de crise e seu descrédito com relação à gestão da SMS 

vinham  fortalecendo o seu desejo de afastamento. Embora tenha se mantido na esperança de que 

o QualiSUS pudesse trazer novas condições, acaba solicitando sua saída, antes mesmo da 

intervenção do MS. Por fim, Oswaldo, diretor do hospital K da SES, deixa a direção do hospital 

para assumir um cargo gerencial acima do seu: a Superintendência de Serviços de Saúde da SES, 

responsável à nível central pela gestão dos hospitais.  
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Como se vê, o tempo em que se fica na direção e o tempo em que se sai da função são 

determinados, em parte, pelos tempos institucionais ou são expressão de crises. Assim, os tempos 

políticos geram grande instabilidade nos processos organizacionais, reduzindo as possibilidades 

de construção de processos de mudança. 

 Torna-se fundamental realçar que em todas as experiências aqui tratadas os diretores 

veiculam valores éticos e políticos que sempre foram certa marca do Movimento Sanitário,  

procurando o fortalecimento da gestão pública, a publicização do hospital, a restrição às 

influências dos fornecedores, do mercado, como também às forças corporativas conservadoras, 

procurando por outro lado, fortalecer o lugar do paciente, gerando sua maior visibilidade.  

 Fazendo um balanço final,  é preciso realçar que em apenas duas das oito experiências - 

uma relativa a um hospital federal e outro municipal -  foi possível identificar processos de 

mudança em curso. No entanto, uma dessas experiências foi interrompida – a de Fernando no 

hospital C -    atropelada pela exoneração do diretor e pela saída de toda a equipe de direção. É 

inegável a situação de ruptura. As reações de grupos do hospital em defesa das propostas em 

andamento, de todo modo, mostram-se como sinais positivos de que os processos tinham um 

lastro entre os profissionais, restando então esperanças que algumas idéias possam gerar frutos. 

Com relação a outra experiência, a de Márcio no hospital L, não disponho de informações 

precisas sobre seu andamento, no entanto, o contexto da crise da SMS e os problemas decorrentes 

na área de abastecimento e manutenção certamente também atingiram este hospital. Pela 

imprensa (O GLOBO 14/7/05 p.18),  tive acesso a notícias recentes sobre greve dos médicos 

vinculados à cooperativa médica que presta serviços ao hospital, por falta de pagamento desde 

abril. Assim, parece que a cooperativa se mantém no hospital e respondendo por metade dos 

médicos que lá trabalham e, deste modo, a expectativa de um novo modo de funcionamento com 

os médicos concursados vem encontrando dificuldades para se concretizar.  

Com relação as duas experiências de gestão voltadas para desenvolver projetos 

específicos - a de Renato e Oswaldo (ambas vinculadas à SES), um de seus diretores deixou a 

função, passando para o nível central da SES. Das três experiências (duas da SMS e uma SES) 

que mostraram-se pautadas pelo modelo da urgência, acrescidas ainda do caso do Hospital N, 

(SMS)  considerado em sua primeira fase de gestão no modelo de projetos específicos, enquanto 

na segunda no modelo da urgência – a crise e o contexto crítico da SMS exerceram uma  pressão 
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brutal  no sentido da deterioração de condições de gestão e assistência, levando a um quadro de 

“guerra” e total desgoverno. 

 Assim, este balanço das experiências não parece nada animador. É importante, neste 

momento, voltar a frisar o que vem sendo dito ao longo desta análise: as práticas gerenciais foram 

consideradas como expressão de possibilidades do exercício da gestão hospitalar no contexto das 

instituições.  Assim, os diretores entrevistados constituem-se porta-vozes da gestão hospitalar 

pública como prática social e institucional. 

  Enfocando, no entanto, o domínio absoluto da urgência – um contexto de hiper urgência -

que foi se generalizando no âmbito da crise dos hospitais públicos do Rio de Janeiro - 

particularmente no ano de 2004, tendo expressão máxima nos primeiros meses de 2005 - 

considerada ao final da análise desenvolvida neste trabalho, os hospitais, neste contexto, foram se 

tornando espaço para manifestação de diversas formas de violência, de degradação, de 

desvalorização da vida, como dito anteriormente, configurando então, um quadro de mudanças 

para pior:  os hospitais públicos tornaram-se palco de cenas dramáticas, expressando a 

dificuldade de atender e ser atendido, como lugar da morte, favorecendo a disjunção. Essas 

condições, mas que nunca, levam esses hospitais a ocuparem um pólo contra- identificatório, 

mostrando-se, acima de tudo, como espaço de sofrimento, minimizando, então, as possibilidade 

afiliação e os vínculos de pertencimento.  

Quais as conseqüências dessa “crise-guerra”? Segundo Carreteiro (2003d), um contexto 

de desqualificação e desvalorização, produz efeitos importantes na subjetividade, particularmente 

na esfera do narcisismo, no âmbito do desejo de reconhecimento, produzindo vivências de 

desamparo. Posso supor, e é importante dar destaque a essas considerações,  que essa experiência 

da crise produza efeitos sobre as capacidades futuras de ilusão, idealização e crença dos sujeitos  

– gestores,  profissionais de saúde,   fortalecendo então a apatia, conformismo e as forças da 

heteronomia, contribuindo para a manutenção de um modelo de ação contínua, pautado pelo 

imediatismo. 

 Embora tenha procurado, ao longo de todo o trabalho, estar atenta aos processos de 

resistência, de luta contra o instituído e aos movimentos de construção de um imaginário da 

mudança, no sentido apontado pelo Movimento Sanitário, lamentavelmente é necessário 

reconhecer a fragilidade desses movimentos de mudança frente aos processos mortíferos 
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dominantes na sociedade e na gestão pública e, que tem emergido de forma tão brutal no âmbito 

dos serviços públicos de saúde. 

 Assim, finalizo este trabalho procurando realçar a complexidade dos processos de 

mudança nas organizações – compreendidos como construção social, política e imaginária - e a 

necessidade de uma posição mais modesta quanto às suas possibilidades em organizações 

públicas de saúde no contexto atual.  

A modéstia necessária para considerar a questão da mudança e o processo de gestão das 

organizações também se faz necessária quando pensamos a própria produção de conhecimento. 

Gostaria de finalizar a tese tratando, então, do processo de pesquisa, de suas possibilidades. É 

fundamental reconhecer que se impõe a modéstia. A produção de conhecimentos é sempre 

inacabada. Mais uma vez recorrendo a Enriquez (2001 p.73) “nossa tarefa é infinita e ...é 

marcada pela falta , tanto no começo como em cada uma das chegadas. O fracasso está sempre 

presente, mas é o fracasso da resposta. O conhecimento é o triunfo da capacidade de 

questionar” 

O trabalho de pesquisa,  particularmente a elaboração de uma tese, em um contexto 

institucional, envolve ainda uma importante carga de sofrimento, mas há também uma outra face 

deste trabalho. A produção de conhecimento pode ser compreendida como “ato de amor”  

(ENRIQUEZ, 2001 p.73) como “obra pessoal e coletiva, prazer compartilhado com os outros”.  

Em minha experiência, quero destacar esse aspecto, houve a alegria própria ao trabalho vivo e 

criativo de investigação,  ao lado de certo lazer ou espaço lúdico, advindo do contato com a 

produção teórica que  permitiram então essa construção. 
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