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RESUMO 

 

O presente artigo buscou trabalhar uma relação entre a saúde pública e a psicanálise. Para 

isso, se procurou acessar a rede de saúde pública de uma cidade do interior de Minas Gerais 

conhecendo suas ações e, posteriormente, os resultados foram discutidos à luz da teoria 

psicanalítica. Como metodologia, foram realizadas visitas e entrevistas com técnicos e gestores 

da Secretaria de Saúde de uma cidade do interior de Minas Gerais, semanalmente, por cerca de 8 

meses. Os resultados evidenciaram que: o modelo da boa governança se estende através dos 

poderes e seus instrumentos; existem dificuldades de propor ações entre o universal e o 

particular; na rede da saúde pública nem todos os pontos são ligados; através dos furos da rede os 

usuários de perdem. Existe uma necessidade de reinventar a saúde a partir da constatação do 

impossível. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde pública é um tema atual e desafiador. Muito tem sido discutido e produzido neste 

domínio devido a relevância que este tema carrega. A população reclama da saúde pública em 

um lado, e no outro, os governantes tentam administrá-la. 

O presente artigo visou acessar a rede de saúde pública de uma cidade do interior de Minas 

Gerais conhecendo suas ações que compõem o serviço ofertado pela cidade, auxiliando no 

processo de troca de informações e na promoção da saúde dos sujeitos envolvidos. 

Posteriormente, os resultados foram discutidos à luz da teoria psicanalítica. 

Com consciência da impossibilidade de, no breve espaço deste trabalho, contemplar a 

discussão sobre esse tema em toda a sua amplitude, se busca recuperar certos elementos que 

parecem essenciais para, na sequencia, acrescentar alguns subsídios no intuito de fomentar o 

referido debate e propor algumas alternativas. É importante ainda compreender o cenário no qual 

a Secretaria de Saúde da cidade pesquisada se encontra, para analisar as relações entre as ações 

desenvolvidas com suas particularidades.  

Nesse contexto, o presente trabalho se justifica pelo fato de mapear a rede que atua na 

Secretaria de Saúde em uma cidade do interior de Minas Gerais, possibilitando um trabalho mais 

abrangente, uniforme, organizado e com mais possibilidade de promover a saúde de maneira 

integral. Esse mapeamento ocorreu por meio de visitas aos mecanismos da rede e entrevista 

semiestruturada, a serem melhores explicados na metodologia. 

 

A IMPORTÂNCIA DE SE COMPREENDER A SAÚDE PÚBLICA E SUAS AÇÕES 

 

Apesar de ser um tema estudado em incontáveis fóruns e divulgado na literatura científica 

da área, o que é vivenciado no dia-a-dia da prática nos sistemas de saúde ainda é a prática 

gerando o aprendizado por si mesma. Uma coisa a ser levada em conta é como os projetos 

práticos são incertos e utópicos. 

No que se refere à saúde coletiva, tal política de produtividade tem feito com que se 

negligencie algo cujo reconhecimento se revela como fundamental: trata-se da saúde humana. 

Para um diálogo possível nesse contexto é necessário possibilitar o espaço para os distintos 

saberes que compõem o campo. Visando contemplar a complexidade inerente ao fenômeno 

saúde, há a necessidade de uma ênfase no conhecimento oriundo das ciências humanas e sociais, 

sem negação dos demais núcleos de saberes, mas complementando-os, reconhecendo seu papel 

estratégico (BOSI, 2010 apud BOSI, 2011). 
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Célio Garcia (2002), propõe nesta perspectiva, um “pro-jeto”. Com a grafia separando 

“pro” e “jeto”, difere-se de um projeto onde o participante é levado a integrar-se a um modelo 

proposto, ou seja, já sabendo onde se quer chegar, ou melhor, onde se quer levar o participante. 

 

Um “pro-jeto”, pro-duz alguma coisa sobre a qual não temos controle absoluto, já que 
pensando sem insistência nas identificações encontradas na historia de cada um, 
pensando longe das extorções habituais fundadas nos ideais. Até hoje as famílias 
criaram em nós identificações que carregamos em nossos ombros, por vezes, a duras 
penas; por causa delas nos sentimos culpados sob variados pretextos (GARCIA, 2002). 
 

O que Garcia (2002), nos propõe é que percebamos o quão desconexo com a realidade são 

estes projetos que vem do governo para a comunidade, pois se trata de um projeto unificador. É o 

mesmo projeto para toda e qualquer comunidade governada pelo mesmo sistema. 

Desconsiderando as particularidades da comunidade e a singularidade de cada sujeito ali 

assistido. Ora, como se quer promover a autonomia se já se estabelece para o sujeito, qual ideal 

ele deve alcançar passando pelo programa governamental? 

Outro fator que dificulta a efetividade dos trabalhos e programas do governo que em tese 

deveriam promover a qualidade de vida dos usuários é o que Lebrun (2009), chama de “boa 

governança”. 

 

Que governar – assim como educar e tratar – seja uma das três tarefas impossíveis, há 
muito já se sabe, impossível fazer com que todos os parceiros da vida social entrem em 
acordo, impossível fazer com que uma criança venha a tornar-se tal qual se sonhou, 
impossível vencer a morte. Dizer isso equivale a reconhecer que o impossível - o real, 
segundo Lacan – está no próprio coração da vida humana, logo, também, do político. A 
contrário, hoje, tudo acontece como se esse impossível não tivesse mais espaço, e que 
governar tivesse se tornado somente uma questão de administração dos possíveis: não se 
trataria mais de enfrentar o impossível, e sim, como se este não fizesse mais parte das 
cartas do jogo, sendo suficiente administrar corretamente os possíveis entre eles 
mesmos, para se obter o que então se convencionou chamar de uma boa governança 
(LEBRUN, 2009). 
 

Assim, não atentanto para a dimensão do impossível seria fácil governar. Fácil, porém 

ineficaz, já que isto implica em governar ao nível do universal e desconsiderando totalmente o 

nível do singular. Se a população geral é composta por grupos, os grupos contém indivíduos 

singulares e com suas particularidades. No momento em que o governo não leva em consideração 

o singular, não apenas se é ineficaz quanto ao singular e ao particular como também ao próprio 

universal. 

Sendo assim, esta “boa governança” só pode ser boa para o ego de quem a pratica. 

Podemos então enxergar que aqui temos sim uma preocupação com o particular e acima de tudo 

com o singular, mas não é o da população que deveria ser alvo, mas dos interesses particulares 

dos governantes que se alimentam do público. 
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METODOLOGIA 

 

Como metodologia para desenvolvimento deste artigo foram realizadas visitas e entrevistas 

com técnicos e gestores da Secretaria de Saúde de uma cidade do interior de Minas Gerais, 

semanalmente, por cerca de 8 meses. Objetivou-se acessar a rede que articula as ações que 

compõem o serviço de saúde pública ofertado pela cidade, auxiliando no processo de troca de 

informações e na promoção da saúde dos sujeitos envolvidos. 

As primeiras visitas foram para conhecer melhor os mecanismos que compõem a rede da 

cidade estudada. Verificava-se o fluxo de atendimentos, a forma como se dá o acesso dos 

usuários, o papel administrativo e a funcionalidade do local visitado para os usuários. Em um 

segundo momento foram feitas entrevistas semiestruturadas com alguns técnicos e gestores que 

compõem essa rede da Secretária de Saúde da cidade em questão. 

Os resultados foram discutidos através do material teórico da psicanálise, buscando autores 

como Freud, Laurent, Lebrun, Garcia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em nossas visitas à instituição citada, pudemos observar que o modelo da boa governança 

se estende através dos poderes e seus instrumentos. É um erro achar que aqueles que fazem os 

programas estão desvinculados de quem os executa. Por um lado, o que vêm dos programas que 

atuam na Secretaria de Saúde de forma vertical, por si já contradiz o modelo horizontal que o 

governo propõe às relações profissionais na saúde. Este modelo é trazido aos executores, aqueles 

que trabalham no atendimento propriamente dito, como impostos de cima para baixo sem 

considerar a realidade local. Por outro lado, temos de considerar que estes programas são 

buscados e, até mesmo exigidos, por grande parte da população que trabalha na saúde pública. 

Assim, como um “mestre dos desejos” o governo atende os pedidos, que não raramente são 

insuficientes para suprimir a demanda. Além de, algumas vezes, criar novos problemas. Aí entra 

a boa governança dos funcionários públicos da “ponta”, que em vez de propor formalmente 

mudanças no programa e adequação para a realidade, dão seus “Jeitinhos”, ou seja, inventam 

uma maneira de gerir bem os possíveis. Apenas os possíveis. 

Vimos que nesta rede nem todos os pontos são ligados. É preciso que um determinado 

agente faça a interlocução entre os pontos da rede enquanto, muitas vezes, os demais, aplicam 

suas técnicas e operam seus corpos trabalhadores como máquinas. E se este agente resposável 

pela interlocução não se presentifica, a rede logo está rasgada e o sujeito, o qual chamamos de 

“perdido”, se perde exatamente no buraco que se forma na rede. Eis uma possibilidade para a 
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perdição dos meninos de rua, dos drogaditos e demais. Eles não se perdem sozinhos, a rede os 

perde pelo seu próprio furo. 

O mais interessante é que os próprios agentes demonstram certa lástima pelos usuários, 

colocando-os como “pobres vítimas do sistema”. É como se, apesar dos esforços dos executores, 

não houvesse alternativa para salvar as vítimas deste governo malvado. Não percebem que fazem 

de sua rotina o verdadeiro motor que faz com que a roda do sistema continuae na mesma direção, 

alimentando a mesma velha dinâmica.  

 

É imperativo contar com uma subjetivação sempre possível. A Ética deve avaliar o que 
pode um sujeito e o que desse poder ele é capaz de querer. Necessário se faz não ceder, 
em nome da impotência da vontade, sobre a possibilidade do possível. O inimigo da 
Clínica do Social seria a idéia do pobre homem, de vítima a ser mantida sob proteção do 
sistema. 

Lidar com alguém inapto à subjetivação seria sustentar até o último instante, em 
condições desfavoráveis, a possibilidade de que algo aconteça, de que ínfimo 
movimento faça surgir o sujeito, raro, pontual, sujeito, enfim, marcado pela 
imortalidade, capaz de denunciar qualquer tentativa de referência única a um grande 
Outro tirano, e unificador” (GARCIA, 2000, p.26).  

 

Parece-nos que o trabalho destes agentes é proteger os usuários do próprio programa que se 

propõe a realizar. Fazem adaptações que julgam necessárias ao caso, o que poderíamos entender 

como positivo, estariam assim levando em consideração o singular? Mas e os demais casos? 

Se por um lado o governo prima pelo universal, por outro, os agentes primam pelo 

particular. Não suportam a dor do sujeito que lhes é apresentado e dão um jeitinho pra atender a 

demanda que lhes chega. Assim desconsideram que gerir os possíveis para “aquele menino 

desamparado” não exclui a realidade dos demais que ficaram desassistidos. Isso não é tratar pelo 

caso a caso, mas antes tratar com privilégio. Não atendendo ao sujeito, mas ao próprio ego do 

agente. 

Garcia (2002), fala de  uma “saúde a ser inventada”, diferenciando-a de “saúde pública” e 

de “saúde coletiva”. Saúde pública seria embasada em tratamentos em massa, impondo uma 

coletivização, uma prática mecanizada. Saúde coletiva, seria embasada nas relações entre os 

envolvidos e articulando rebelião e pensamento, um movimento revolucionário, mas atualmente 

há uma desarticulação entre revolta e pensamento fecundo. Como há revolta sem criatividade, a 

saúde a ser inventada se propõe a trabalhar o pensamento sem o impulso da revolução. “Em 

nossa proposta, saúde é um pensamento, uma prática que envolve um sujeito” (Garcia, 2002). 

Levando assim em consideração a singularidade de cada um e a possibilidade de não haver 

apenas uma causa no processo de adoecimento do sujeito. 

Isso só será possível quando aqueles que são o alvo passarem a ser também criadores e co-

criadores de estratégias, quando o assistido compreender o processo no qual está inserido. Se o 

paciente não sabe questões básicas do modelo de atendimento, como a distinção das funções das 
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unidades primárias, secundárias e terciárias, continuarão lotando os hospitais com queixas que 

poderiam ser resolvidas nas unidades básicas. Os funcionários, por sua vez, ficam sem saber o 

que fazer com estes sujeitos que não suportam a falta e vão às unidades realizar uma espécie de 

catarse coletiva. Depois que os usuários conseguem a tão esperada consulta, eles se esquecem de 

comparecer. Os sujeitos preferem ficar na unidade básica reclamando do que em casa colhendo 

mais sofrimentos para levar no outro dia e dividir com as colegas de labuta, criando uma 

dinâmica das paixões imaginárias (LAURENT, 1999). 

Dar conta de tudo, até do impossível, como parece acreditar o comunismo, ou gerir apenas 

os possíveis esquecendo o impossível, como o faz o neoliberalismo, certamente que não são as 

melhores soluções. É preciso se destituir do saber, concentir na castração, para não nos 

considerarmos deuses, mas ao mesmo tempo não desistir de enfrentar o impossível. Freud 

(1930[1929]) nos fala que governar, educar e tratar são três impossíveis, mas salienta que nem 

por isso devemos deixar de tentar. O caminho é longo, talvez sem fim, mas nos estagnar em um 

ponto ou continuar uma dinâmica de repetição não é o que nos ajudará. Temos de entrar nestes 

espaços para quebrar a dinâmica e estabelecer uma nova lógica (LAURENT, 1999). Não 

devemos propor o retorno a um estado anterior de bem-estar e felicidade, mas a algo que nunca 

foi vivenciado. Talvez a “saúde a ser inventada” proposta por Garcia (2000), seja um caminho 

interessante para começarmos a caminhar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho nos leva a concluir que há um grande caminho a percorrermos para se chegar 

a um sistema de atendimento de saúde pública que funcione efetivamente. Este sistema deve 

conter medidas universais sim, mas também permitir o ajuste particular em cada comunidade de 

acordo com suas especificidades e levando em consideração a singularidade de cada sujeito que 

será atendido. 

Percebe-se que este modelo de governo que acredita na boa governança não dá conta nem 

mesmo da administração dos possíveis que se propõe. Se antes governar significava enfrentar o 

impossível, parece que nos tornamos menos ambiciosos. Este talvez seja um efeito da política de 

estado mínimo, ainda recorrente nos dias de hoje e em alguns lugares. Se no comunismo o 

governo tudo provém e tudo decide, em um estado máximo provedor e regulador, perde-se a 

liberdade de escolha, no neoliberalismo o governo se abstém o quanto pode, deixando que as 

empresas privadas movimentem o país. No lugar onde o estado mínimo tem pouca obrigação de 

regulação com a população, tem-se uma liberdade que a psicanálise chama de “escolha forçada”, 

uma pseudo-liberdade, portanto. 
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