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ANÁLISE CRITICA DOS
MODELOS DE PLANEJAMENTO EM
SAÚDE NA AMÉRICA LATINA

Juan Stuardo Yazlle Rocha'

INTRODUÁAO

A experiencia adquirida com o planejamento económico ao longo
de cinco décadas levou os países da regiáo a incorporá-lo como instrumento
de governo, apesar de seus altos e baixos. O planejamento, como processo
social, coincide com o estabelecimento de um novo modelo de acumulajáo
que redefine o papel do Estado na economia e na sociedade, onde o Estado
passa de árbitro a agente económico -a fim de sustentar os custos elevados
da produjáo moderna- e assume a ampliajao de algumas funoóes sociais
como, por exemplo, a assisténcia para a recuperajáo e a promojáo da saúde
consoante com o modelo de sociedade de bem-estar (1). Essas mudanças
correspondem á passagem da etapa liberal do capitalismo ao modelo de
capitalismo monopolista do Estado. Atualmente, embora passando por uma
onda de neoliberalismo económico que pretende priorizar os mecanismos
de mercado, o planejamento continua sendo importante instrumento de
governo. Tornou-se, pois, necessário desenvolver modelos de planejamento
para orientar a atuaaáo do Estado na economia e em outros setores sociais,
notadamente no da saúde. Na América Latina, a fase do planejamento em
saúde passou por algumas etapas de prestigio e outras de certo ostracismo.
Lanza (2) disse, e como ele podemos concordar, que:

La planificación ha sido un tema de permanente discusión en los últimos años. Se han
registrado así expectativas y frustaciones, enfrentamientos ideológicos, interpretaciones
diversas. Innumeras definiciones desde las más escuetas a las más elaboradas; desdehacer
de ella un mito y atribuirle virtudes casi mágicas 'per se', hasta negarle prácticamente
toda utilidad y rechazarla como intrumento apto para contribuir eficazmente a la toma
de decisiones y a la implementación de políticas.

Professor Titular, Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeiráo
Preto da Universidade de Sáo Paulo, Sao Paulo, Brasil.
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Os insucessos do planejamento foram atribuidos ás condió6es
políticas dos governos, ás carencias organizacionais e administrativas das
estruturas de serviços, aos problemas teórico-metodológicos nas técnicas
existentes, etc. A verdade é que há uma certa debilidade teórica e conceitual
entre os militantes do planejamento em saúde2 o que tem impedido que
se compreenda melhor a origem do planejamento, seu significado e seus
alcances e limitafóes. Se o desenvolvimento de uma técnica seria ocorréncia
normal em um campo novo, a sucessiva substituiaáo de modalidades indica
uma rápida superaçáo das mesmas, conseqeéncia de suas limitao6es e/ou
esgotamento, diante de uma dinámica social que continuadamente introduz
novos desafios. Deve-se reconhecer que o objeto do planejamento sofreu
mudanças gradativas, ampliando-se e exigindo a reformulaaáo de propostas
e métodos. Poder-se-ia dizer, parafraseando Poincaré a respeito da socio-
logia, que o planejamento é a ciencia que possiu mais métodos e menos
resultados (3).

PROPÓSITOS DO TRABALHO

Embora nem sempre seja devidamente compreendido, as prin-
cipais propostas de planejamento em saúde apresentam, na América Latina,
grandes diferenças conceituais, teóricas e técnico-metodológicas como se
verá adiante. Pode-se afirmar que essa experiencia de planejamento náo
corresponde ao desenvolvimento e aprofundamento de um modelo único
mas sim á incorporaçáo acumulativa de sucessivos modelos baseados em
diferentes concepçoes teóricas e metodológicas. Ampliou-se, sem dúvida,
o escopo do planejamento em saúde, deixando de ser simples técnica para
passar a ser a adequaçao dos meios aos fins da ciencia de conhecimento
objetivo (científico) do real, de interpretaaáo da origem e do significado
das tendencias encontradas, e de intervençáo política e técnica na realidade
social. Alguns estudos tem abordado os modelos de planejamento em saúde
desde a perspectiva da análise económica (4-6) e histórica (7, 8), ou de
estilo: quem, para que e como se planeja (9). Entretanto, pode-se concordar
com Pereira (1) quando diz que o planejamento - técnica diferenciada de
controle social - é uma disciplina que pertence, principalmente, ao campo
da sociologia; típica e idealmente caracteriza-se como processo social: forma
histórica de controle social, inovador, racional, indireto, especializado, cen-
tralizado e inclusivo pluridimensional, dentro das tipologias desenvolvidas
por Mannheim na chamada sociologia sistemática (10). Por isso, para me-
lhor compreender o planejamento em saúde, é necessário desenvolver es-

2 Ver, a este respeito, a discussáo acerca dos processos de planejamento e administraçáo
dos sistemas de saúde na América Latina, promovida pela OPS-OMS, que assinalou ... la
existencia, evidenciada por la experiencia, de ambiguidades e inconsistencias, de fondo, tanto en el
plano conceptual como en el operacional, que entendemos requieren urgente aclaración y reflexión ...
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tudos analíticos e teórico-conceituais, com referencial interpretativo ade-
quado, desde a perspectiva das ciencias sociais, com vistas a definir melhor
o alcance e as limitafóes dos métodos propostos.

A GUISA DE MATERIAIS E MÉTODO

O material cleste trabalho constituiu-se de publicalóes oficiais
onde foram expostos os modelos e as técnicas em estudo; há consenso de
que na América Latina tem-se, pelo menos, quatro modelos cle planeja-
mento em saúde: a Técnica CENDES-OPAS (1965), o documento de For-
mulación de Políticas de Salud (1975), o Planejamento Estratégico Situa-
cional (1982) e o Pensamento Estratégico (1981). No caso de propostas
desenvolvidas ao longo de anos de trabalho e explicitadas gradualmente
em sucessivas publicilaoes, como é o caso dos dois últimos modelos referidos,
tomaram-se por base as publica56es de maior divulgaçáo no Brasil.

Deve-se esclarecer que os estudos e modelos de planejamento
aqui analisados sao considerados de grande valor e de reconhecidos méritos,
principalmente levando em conta a época em que foram propostos. O que
se pretende aqui discutir é a base teórica e metodológica que fundamenta
cada técnica ou modelo, seu significado enquanto instrumento de estudo
e explicaçáo da realidade e, sobretudo, os alcances e limitaçóes conferidos
aos projetos de transformaçao da realidade neles embasados.

O método seguido foi o do cotejo teórico-conceitual entre os
principais métodos de interpretaçáo sociológica e os modelos ou propostas
de planejamento em saúde desenvolvidos na regiáo. Na maior parte das
vezes é possível encontrar explicitados os pressupostos teóricos, metodo-
lógicos e técnicos de cada modelo de planejamento; outras vezes, no en-
tanto, isto tem que ser extraído dos próprios documentos ou das reco-
mendaoóes e técnicas para sua aplicaçáo. As vezes os autores aderem a uma
forma de pensamento, dominante em sua época ou no seu meio profissio-
nal, em busca de solufóes práticas para os problemas que devem enfrentar
semr atentar para a teoria que os fundamenta ou sem explicitá-la. I sto forçou
nova leitura dos modelos de planejamento e que se tentasse extrair deles
os elementos relevantes para este trabalho. Considerou-se que os eventuais
leitores conhecem os modelos citados e, portanto, náo se elaborou uma
síntese dos mesmos. Entretanto, um bom resumo geral de cacla um dos
modelos e do seu significado á época do seu lançamento pode ser encon-
trado no trabalho de Chorny (8).

UM MARCO TEÓPICO PARA A ANÁLISE DO PLANEJAMENTO

Luis Pereiira (1) estudou e caracterizou o planejamento, dentro
da perspectiva da sociologia diferencial, conforme o mesmo pode ser con-
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cebido a partir das clássicas correntes sociológicas de interpretaçao da rea-
lidade social, isto é, com base nos trabalhos de Emile Durkhem, Max Weber
e Karl Marx.

Segundo ele, o planejamento instaurou-se como processo social
na fase neocapitalista do sistema como resultado de:

a) o avanço das ciencias sociais - desenvolvimento de técnicas ra-
cionais que oferecem condiçóes instrumentais para a construçáo deliberada
da história;

b) as crises nas sociedades capitalistas que colocaram em risco a
persistencia do modelo económico - e a correlata necessidade de resta-
belecer o equilíbrio social e

c) a constituiçáo de um centro de poder reconhecido para o exer-
cício dos controles e que corresponde á ampliaaáo das áreas de atuaçáo e
das funçóes do Estado.

Ele opera ... objetivando a suaviza•ao da contradifáo fundamental do
sistema e (como) processo de desenvolvimento do tipo (macroeconomico existente).
Dado o privilegiamento do plano económico temos que o planejamento se efetiva
como planejamento económico. Assim,

a) a política económica é fundamentalmente problema político;
b) a teoria económica em que se apóia qualquer política económica

... exprime um querer coletivo que, ao menos potencialmente, é um querer
político;

c) se em cada presente histórico há vários quereres, apenas um
verdadeiro querer funda um verdadeiro conhecimento e, portanto, uma
adequada ou viável direçáo controlada da História.

Coloca-se, desta maneira, a questáo do conhecimento que fun-
damenta o planejamento e a teoria do conhecimento aqui implícita; coloca-
se, também, a questáo da escolha dos objetivos, o que remete á consideraçáo
dos centros de decisáo - sendo o Estado a agencia de controle dos controles
- como focos de controle social; a escolha ou fixaçáo de objetivos (cons-
tituídos de valores sociais) pode ser concebida de duas maneiras:

a) as decis6es sáo também de natureza técnica - logo a política,
enquanto proceso de tomada de macrodecis6es, é ciencia social aplicada;

b) as decis6es sáo políticas, i.e., náo há uma política científica em-
bora haja uma ciencia da política.

Ainda segundo Pereira, a ideologia neocapitalista de que a his-
tória deve ser dirigida, redefine o papel do Estado, tanto no centro como
na periferia do sistema, caracterizando-o como agente planejador. O Estado
planificador no capitalismo náo paira acima déste senao que sua atuaçfo exprime
o jogo de acomodafáo dos interesses de classe divergentes - as modalidades de
planejamento exprimem (este) embate.
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Fica claro, entáo, que para discutir o planejamento é necessário
discutir as diferentes concepçóes de Política e de Estado o que, por sua vez,
envolve diferentes concepgóes sobre o processo histórico (história) e a ade-
sáo a diferentes teorias do conhecimento - concepçoes acerca das relaçoes
entre sujeito e objeto, entendendo-se sujeito como sujeito de conhecimento e sujeito
da História, e entendendo-se objeto como objeto de conhecimento (o processo histórico)
e objeto de "atuafao" dos sujeitos da História".

Implícita ou explicitamente estas concepóoes fundamentam a
lógica existente nos modelos de planejamento em saúde aqui considerados
e, ao menos no que diz respeito ao estudo da realidade, seria importante
considerar, também, o método de interpretaçao sociológica. No entanto,
por razóes que serao expostas ao final do trabalho, nao se apresentarao
aqui os métodos de interpretaçáo sociológica, os quais poderao ser encon-
trados nas referencia dos autores estudados.

Pereira desenvolveu essa discussáo seguindo as concepó6es dos
tres autores clássicos já citados: Durkheim, Weber e Marx. Sinteticamente,
essas posió6es sáo apresentadas a seguir, tomando por base o trabalho de
Pereira (1) e complernentado por análises semelhantes de Medeiros Pereira
e de Minayo (11, 12).

AS CONCEPCOES DE EMILE DURKHEIM 3 (1858-1917)

Pertencem ao positivismo sociológico que concebe a sociedade
como regida por lei.s naturais e, portanto, devendo ser estudada pelos
mesmos métodos e técnicas das ciencias naturais, procurando desenvolver
um saber objetivo, isto é, neutro e livre dejuízos de valor e de implicaç6es
político-sociais (12).

Segundo Pereira, Durkheim assume o realismo na relaçáo su-
jeito-objeto, isto é, o sujeito apreende passivamente as características do
objeto que a ele se irnpóem; ... o processo histórico é "naturalizado" ... consiste
no prosseguimento ... de uma tendencia evolutiva imanente ao objeto; vale dizer, o
futuro histórico está inscrito no objeto cabendo ao sujeito-cientista social apreende-
lo como objetivos netcessánrios da "atuaçáo prática".

No campo da política náo há a visáo de um campo de possíveis
históricos em compet iáao, mas a de uma ciencia social aplicada. A política,
como processo de fazer história, é cientificamente formulável, sendo a
ciencia indicadora dos meios e objetivos (valores) da aaáo por ela detectados
no objeto. Temos aqui o mecanismo como contrapartida do positivismo

3 Ver também: Durkheim, E. As Regras do Método Sociológico, Cia. Editora Nacional, Sáo
Paulo, 1982 (10o ed.) e Fernandes, F. As soluçóes Fundamentais dos Problemas da Induváo
na Sociologia: E. Durkheim in: Fundamentos Empíricos da Explicaçao Sociológica, Cia.
Editora Nacional, Sáo Paulo, 1972.
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extremo (epistemológico). O Estado é dotado necessariamente de um con-
teúdo: ... os interesses coletivos (comuns), cujo conteúdo concreto já se encontra ...
inscrito no objeto, variando conforme os estágios evolutivos déste.

Ainda segundo Pereira, ... como exposifáo de uma teoria de transiçao
que é, reflete parcialmente a decadencia do liberalismo: adere a uma variante ro-
mantizada da idéia de progresso, tal como aquele o concebeu.

Durkheim expós sua metodologia em "As Regras do Método
Sociológico", assim sintetizada por Medeiros Pereira: Quando, pois, procu-
ramos explicar um fenómeno social, é preciso buscar separadamente a causa eficiente
que o produz e a funçáo que desempenha... A causa determinante de um fato social
deve ser buscada entre osfatos sociais anteriores, e náo entre os estados de consciencia
individual... A funfáo de um fato social deve ser sempre buscada na relafáo que
mantém com algum fim social... A origem primeira de todo o processo social de
alguma importáncia deve ser buscada na constituiçáo do meio social interno ... que
é, talvez, a regra básica no tocante ao estabelecimento das conexóes tanto funcionais
como causais.

AS CONCEPCOES DE MAX WEBER4

Minayo (12) apresenta as divergencias de Weber com o positi-
vismo sociológico quando diz que a sociologia lida com fatos que apresentam
um ... genero de causaçfo desconhecido das ciencias da natureza; a sociologza trata
dos significados subjetivos do ato social; ... a sociedade é fruto de uma interrelafáo
de atores sociais onde as afóes de uns sáo reciprocamente orientadas em direçáo as
de outros; a sociologia se preocupa com a compreensáo interpretativa da afáo social
para chegar a explicaçao causal do seu curso e dos seus efeitos.

Segundo Pereira, no referente á relaçáo sujeito-objeto, Weber
também apresenta uma concepiao oposta á de Durkheim; ... no plano da
teoria do conhecimento, deparamos com o idealismo: a consciencia como constitutiva
do objeto de conhecimento ... abalada a confiança numa razáo universal, em seu
lugar encontramos "configuraçóes" históricas de consciencia. Náo concebe o pro-
gresso como necessário pois este nao possui sentido imanente: a história realizada
tem sentido, mas este é "ex post"; trata-se, porém, de um sentido variável conforme
a perspectiva de conhecimento do sujeito-observador (dada pelos valores domi-
nantes de sua época); quanto aofuturo, trata-se de um campo indeterminado, ou
melhor, teria, quando muito, delimitafáo de 'fronteiras" ou "balizamentos" apenas
... que demarcam o campo em que se digladiam os agentes políticos, visando fins e
sobretudo valores diferentes, mas que, afinal, se equivalem; fazer política consiste,

4 Ver também: Weber, M. A objetividade do conhecimento nas ciencias sociais, in: Max
Weber - Conh, G. (org.) Editora Ática, Sáo Paulo, 1986, e Fernandes, F. As Soluó6es
Fundamentais dos Problemas da Induçáo na Sociologia: Max Weber, in: Fundamentos ...
(ibidem).
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entao, em adequar, com responsabilidade, os meios aos fins e aos valores; a esta
concepçáo de política corresponde a concepfao do Estado como mero aparelho,
portanto sem conteúdo inerente, visado como meio para a realizaçao destes ou daqueles
fins e valores. 0 presente histórico, enquanto conjunto de objetivos politicamente
equivalentes (em última análise, valores), aparece, pois, como composto (conjunto
de valores em competiçao), mas tarnbém como inestruturado, na acepfáo de que esses
objetivos náo mantem entre si relaçóes hierárquicas... Generalizando: a liberdade de
fazer história aparece, entao, como voluntarismo, e este voluntarismo político é a
contrapartida do idealismo (epistemológico).

Segundo Medeiros Pereira, Weber concebe a sociologia como uma
ciencia que pretende entender, interpretando a afáo social para, desta maneira,
explicá-la causalmente em seu desenvolvimento e efeitos... 0 que importa é como as
açoes dotadas de sentido se encadeiam, constituindo um processo em que cada ato
parcial é um elo que opera como fundamento do ato seguinte. Este é o tipo de
compreensáo que Weber chama de explicativa, ... (é a) captafáo da conexáo
de sentido em que se inclui uma afáo, já compreendida de modo atual, em termos
de seu sentido subjetivamente visado. A captaçáo dessa conexao de sentido se pode
fazer de trés modos: no caso das açoes sociais particulares (históricas), buscando o
sentido visado realmente; nos fenómenos de massa, determinando-se a média. Mas
o tipo de captaçfo de sentido característico da sociologia weberiana é obtido cons-
truindo cientificamente esse sentido (pelo método tipológico) para a elaborafáo do
tipo ideal de um fenómneno freqiente.

Duas importantes correntes derivadas do pensamento de Weber
sáo as representadas pela Etnometodologia e a Fenomenologia Sociológica,
assim caracterizadas por M[inayo (12):

A etnometodolc gia tem uma concepáao interacionista das rela-
çóes sociais fundamentada no principio de que o comportamento humano
é auto-dirigido e observável em dois sentidos: o simbólico e o da intera-
tuaáao; permite ao ser humano planejar e dirigir suas açoes em relaçáo aos
outros e conferir significado aos objetos que utiliza para realizar seus planos.
A fenomenologia sociológica critica o objetivismo da ciencia positivajá que
a subjetividade é constitutiva do ser social e inerente ao ámbito da auto-
compreensáo objetiva (fundamento do sentido). O cientista e o homem
comum tipificam o mundo para compreendé-lo, mas a descriçáo feno-
menológica é a tarefa principal da sociologia. A fenomenologia opoe-se ao
positivismo ao conceber que a vida humana é essencialmente diferente do
mundo natural; os fatos sociais e os valores náo podein ser separados, isto
é, náo há conhecimento neutro e objetivo, só há conhecimento do subjetivo;
náo admite a coerçiáo da sociedade sobre o individuo, opondo a isto a
liberdade do ator social que, por interrelaçóes, constrói a sua realidade.

Finalmenl:e, é importante lembrar o "approach situacional e o estudo
da açáo" desenvolvidos por Thomas (13) (citado por Timashef), dentro da
chamada sociologia psicológica:
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É essencial abandonar a idéia de "causaçáo" em favor de um critério que investigue
conseqiencias específicas de antecedentes específicos - como e em que cirscunstáncias
reagem diferentes individuos e em que padróes de conduta, e que alteraçóes de conduta se
verificam quando se altera a situaçao? ... O estudo da situafio - escreveu em 1931 -
a conduta na situaádo, as mudanfas ocorridas na situaado e a conseqiente mudança na
conduta, representam o mais aproximado "approach" que o cientista social é capaz defazer
para uso do experimento na pesquisa social ...

AS CONCEPCOES DE KARL MARX 5 (1818-1883)

Muito embora as concepç6es de Marx sejam anteriores aos tra-
balhos de Durkheim e Weber, sua posiáao

... apresenta-se como a síntese das duas posiçoes opostas até entao focalizadas... a síntese
proposta pelo marxismo consiste (na análise de Pereira) na superaçfo da dualidade
sujeito-objeto... na tese de que o subjetivo é um momento necessário do processo objetivo...

a) no plano da teoria do conhecimento, a concepçao dialética retém este sub-
jetivo como tomadas de consciencia historicamente determinadas e nao equivalentes-
consciencia adequada e de falsa consciencia);

b) o processo histórico é concebido como práxis coletiva e suas objetivaçoes
materiais e nao materiais, como processo de estrutura•ao-desestruturafdo-reestruturafdo
de regularidades nao naturais, ou seja, regularidades que sao produto da própria atividade
humana coletiva...;

c) cada presente, como história, é entáo um conjunto estruturado de atuali-
zaçoes e de possíveis; daí, a política, como momento de práxis inovadora, consistir numa
competiçdo entre possíveis historicamente dados nao equivalentes; e os projetos, como ex-
pressóes que sáo desses possíveis, sáo também nao equivalentes; enfim, a política nao é
ciencia social aplicada, como para Durkheim, nem é um campo de atuaádo inovadora
inestruturado, como para Weber;

d) o Estado consiste num aparelho ... dotado de conteúdo: nao os interesses
coletivos (comuns)... porém, interesses classistas - os da(s) classe(s) dominante(s) ... resta
o problema de que existem projetos marxistas, e nao um projeto apenas - o que nos remete
d questao dos possiveis históricos nao equivalentes, em sua expressao no plano do conhe-
cimento e no da formulaádo política... a soluçáo do problema há de partir da formulafio
constante da II das Teses sobre Feuerbach: "A questao de saber se o pensamento humano
pode chegar a uma verdade objetiva nao é uma questáo teórica, mas uma questao prática.
É na prática que é preciso que o homem prove a verdade ... A discussáo sobre a realidade
ou irrealidade do pensamento, isolada da prática, é puramente escolástica... E segue
Pereira: Por outras palavras, a objetividade das ciencias sociais só se revela "ex post",
ou seja, somente após a transformaado de um dos possíveis numa atualizaádo.

Marx expós sua metodologia de investigaçáo em várias partes
da sua imensa obra; Medeiros Pereira sintetiza as principais características
do método dialético:

5 Ver também: Marx, K. Introducción General a la Crítica de la Economia Política (1857),
Cuadernos de Pasado y Presente, 11a ed., México, 1977, e Fernandes, F. As Solufóes
Fundamentais dos Problemas da Induçáo na Sociologia: K. Marx, in: Fundamentos ...
(ibidem).
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... compreende a realidade social como algo concreto... e como (ela) está em movimento
constante é evidente que leis, categorias e fenomenos sáo sempre transitórios. Outras ca-
racteristicas sáo.' negacfo da possibilidade de construir um sistema de conceitos universais;
nocoes de que todas as relaçoes sociais significativas implicam na existencia de contradiçóes
e antagonismos; relafoes recíprocas entre idéias e condiçges materiais de existencia, enten-
dendo-se que estas sáo determinantes; descompasso e divórcio entre as esséncias e as apa-
rencias; capacidade explicativa das determinafbes gerais e particulares; o modo de os
homens fazeremn a histnria; a maneira de se proceder, ao se investigar uma determinada
realidade, para que o pensamento seja capaz nao de criar, mas de reprodu;ir o concreto
como a unidade do diverso, resultado da síntese de muitas determinacóes: a norco de
totalidade, etc.

ANÁLISE DOS MOD)ELOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE

Técnica de Programación de la Salud-CENDES-OPAS, 1965

Como já foi dito, a chamada técnica CENDES-OPAS constitui o
marco inicial do desenvolvimento do planejamento em saúde na América
],atina. Contribuiu para a difusáo dos conceitos básicos do planejamento e
levou á definitiva incorporacáo de outros: danos, técnicas de prevençáo e
reparaçáo, a instruImentaçao dos recursos e, sobretudo, o entendimento da
política de saúde como a efetiva alocaçáo de recursos para diferentes usos.
Assinalou problemas náo resolvidos tais como, a ausencia de indicadores
positivos para medir a saúde, o problema da homogeneizaçáo dos danos
com vistas á determinaçáo de prioridades, os modelos matemático-econo-
micos na programaçáo, etc. Como assinalado por Chorny, a idéia básica da
técnica CENDES-OPAS é utilizar os recursos com o máximo de eficiencia,
maximizando resultados coin recursos fixos ou minimizando recursos com
resultados pré-deterrninados. Para isto, segundo Chorny, ela desenvolveria
um método á semellhanla das ciencias físicas e naturais: o planejador é
considerado externo ao objeto do planejamento, á saúde e á sociedade, e
esse seria um sistema-objeto controlável. A realidade social estaria sujeita
a leis causais que podem ser conhecidas e que permitiráo desenhar um
elenco de soluoóes.

Na realidade, a técnica assume os postulados durkheimianos de
concepçáo positiva da realidade social aplicando-os ao estudo dos problemas
cle saúde e á estrutura do setor. Trabalha com variáveis "objetivas", quan-
tificáveis e náo incorpora no diagnóstico os juízos de valor, interesses, con-
flitos ou posiçoes políticas. Náo faz distinçáo metodológica entre o método
na Biologia e na Medicina e a metodologia e técnicas do planejamento, isto
é, náo haveria diferença entre ciencias naturais e ciencias sociais. A reali-
cLade é transparente (no sentido de que o objeto, com suas características,
se impoe ao sujeito-investigaclor) e, para conhecé-la, é suficiente estudar
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diretamente os problemas de saúde e os recursos existentes da forma mais
objetiva possível: quantificando problemas, atividades e recursos materiais
e financeiros. Toma como objeto a populaçáo em suas características ex-
teriores: distribuiçao por idade, sexo, ocupaaáo; a morbimortalidade que
a acomete; suas condió6es materiais de vida e os recursos humanos, ma-
teriais e financeiros existentes no setor saúde. O sujeito do planejamento
é o técnico capacitado a conduzir as atividades necessárias para o diagnóstico
e interpretaçáo da saúde em termos económicos e sanitários. Extrai-se a
explicaçáo das doenças na sociedade da história natural das mesmas e,
embora aponte relao6es entre saúde e certos aspectos sociais como a eco-
nomia, educaçáo, etc., náo atenta para o caráter histórico daquela. Esta
naturalizaçáo do social pode ser responsável pela confusáo gerada naqueles
que afirmam que o método náo operacionaliza variáveis sociais. Na reali-
dade, ela opera um tipo particular de tratamento do social, ao igual que
as ciéncias naturais.

A realidade cientificamente estudada, fornece fundamentos su-
ficientes para orientar a racionalizaaáo do setor e a definiçao de políticas.
A política antecede e determina o planejamento e há nítida separaçáo entre
a esfera do planejamento (técnica) e a do político, com a qual a programaçao
em saúde náo deve confundir-se. Todavia, defende que o tratamento téc-
nico de algumas questóes pode ajudar a resolver problemas políticos, desde
que as atividades dos diferentes setores sociais, economia, educaáao, saúde,
etc. pudesse ser homogeneizável. Náo se trata, aqui, da técnica querendo
suplantar a definiláo política, como atribuído por Uribe (4), senáo da re-
duçáo do político ao técnico.

Na época em que foi elaborada a metodologia CENDES-OPAS,
era dominante a crença na evoluçao da sociedade no sentido do desen-
volvimento, que poderia ser alcançado com o instrumento do planejamento.
Isto levou os governos latino-americanos a se esforçarem em acelerar o
desenvolvimento promovendo, simultaneamente, o crescimento económico
e uma distribuiçáo mais equitativa das rendas a fim de melhorar o bem-
estar social. Está implícito que a neutralidade (social) do Estado o levaria
a assumir o processo do planejamento econ6mico-social, em geral, e as
recomendaó6es da programaçáo em saúde, em particular; ambos em nome
do interesse coletivo representado pela superaçáo do subdesenvolvimento.

Embora a técnica incorpore a visáo da realidade social segundo
as concepçóes do funcionalismo durkheimiano, ela nao procura desenvol-
ver uma interpretaçao explicativa das questóes que levanta. Enquanto téc-
nica, sua abordagem é de avaliaçáo dos parámetros de saúde encontrados
e do desempenho administrativo do setor. A mudança que propóe, de
caráter técnico, dirige-se aos problemas de saúde considerados insatisfa-
tórios ou a melhorar a eficácia e eficiencia do setor, promovendo sua ra-
cionalizaçáo, sem, no entanto, aclarar as causas sociais dos problemas que
enfrenta.
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O documento de Formulación de Políticas de Salud, 1975

Podemos concordar com Chorny (8) que o documento contém
elementos funcionais (teoria de sistemas) e uma fundamentajáo weberiana
que transparece na sua base epistemológica e conceitual. Na época de sua
divulgafáo náo se ale:rtou que continha concepgóes diferentes daquelas até
entáo consideradas nas instituió6es que praticavam planejamento em saúde.
O documento representou tum novo paradigma para explicar o setor saúde,
a sociedade e as relaó6es entre ambos. Aqui é reconhecida urna esfera
especial do social - a da política - que náo se confunde com o mundo
natural e que requer meios específicos para o seu estudo. O documento
pretendia colaborar con conceptos y orientaciones sobre la formulación de políticas
de salud e concebia o sistema de saúde com trés componentes: o político, o
técnico-administrativo e o nível técnico-operacional.

Desta forma incorporou-se ao planejamento em saúde uma base
de conhecimento acerca da dinámica dos processos políticos na sociedade
... se ha considerado el proceso político como un proceso social posible de ser estudiado
científicamente. Esta es la tarea del análisis político, a través del cual se intenta
describir, explicar y predecir los fenómenos políticos, con la precisión que permite la
naturaleza de losfenómenos políticos. Os novos conteúdos para estudo e análise
sáo: demandas, apoics ou rejeifáo, conflitos, centros de poder, grupos de
interesses e os produtos políticos. A afáo dos grupos sociais e o significado
que adquire a interacáo entre eles: los aspectos formales, materiales u organi-
zativos ... que puedem, por su carácter "objetivo" ser tratados tecnologicamente.

O planejamento partirá da imagem-objetivo pretendida para um
dado projeto social, determinada pelos valores que o orientam, e que náo
pode ser submetida a tratamientos metodológicos completos. Aqui estaráo presen-
tes os atores sociais com seus valores, ideologias e interesses representando
diferentes "configurafóes históricas de consciéncias". Náo se procura uma
verdade absoluta - o diagnóstico - mas sim compreender os significados
relativos, dados ou atribuílos a determinados atos ou políticas por parte
clos diferentes grupos sociais. Chorny reconhece que planejar é um ato
político, mas estabelece as relafóes entre ambos ao dizer:

Como acción social - intervención deliberada en los procesos sociales - la planificación
es tambitm un acto político. Es la política la que define "hacia donde vá" un sistema
social, el "qué hacer"para talpropósitoy en lo general, el "como hacerlo"... La planificación
técnica no puede aportar métodos para tratar todos los aspectos de lo político; su función
en el proceso político es informar y programar la ejecución de los aspectos formales que
las medidas políticas impliquen...

O planejador reconhece seu papel político e que dele náo pode
se eximir; poderá ser um técnico, mas deverá ter certa competencia de
annálise política. A concepgao de política é a adequafáo dos meios aos fins
e aos valores; os agentes políticos se digladiam visando diferentes valores
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que, no fundo se equivalem e, por isso, é possível negociar e fazer acordos;
esta é a base da liberdade dos individuos para fazer a história que leva,
frequentemente, a um certo voluntarismo. O progresso náo é uma ten-
dencia da história, ele deverá ser conquistado por um arranjo de vontades
políticas. O estado carece de conteúdo - náo é classista - o que Ihe permite
atender aos diferentes projetos políticos extraídos do processo social.

Permitir o desenho de urma estratégia, a partir da análise de
viabilidade, é a meta almejada pelo documento; alerta que las acciones que
se desarrollen o aún la enunciación de la intención de realizarlas desencadenará,
en el medio social, una gama de reacciones posibles, algunas favorables y otras
desfavorables... A estratégia consiste na selección de medios, intensidades y opor-
tunidades de acción o disuasión, que exige la dialéctica de voluntades enfrentadas...
A realidade social "inestruturada", isto é, náo hierarquizada, permitirá a
realizaçáo de qualquer dos projetos em competiçáo, gerando o voluntarismo
dos agentes sociais. Náo pretende interpretar a realidade para obter a
explicaçáo das aoóes sociais, mas fazer uma avaliaçáo do cenário social para
desenvolver a melhor estratégia no sentido de obter a viabilidade das pro-
postas do setor.

O Planejamento estratégico

O documento de Formulación de Políticas de Salud deu origem
a uma nova vertente para o planejamento em saúde, representado pelo
"Planejamento Estratégico" que, como assinalado por Chorny, se caracte-
riza por reconhecer que á proposiáio do ator corresponde a existencia de
um oponente, que configura o conflito; quem planeja é também ator social;
o diagnóstico náo é unicamente um, posto que diferentes atores elaboram
diferentes explicaçóes; o sistema social é histórico, complexo, mal definido
e incerto; os problemas, nos sistemas sociais, sáo quase-estruturados, isto
é, náo podem ser definidos e nem explicados com precisáo, pelo que náo
é possível resolve-los; os elementos do sistema nao sáo apenas reativos, mas
também criativos, o que impede a prediçáo de estados futuros. Duas ver-
tentes do planejamento estratégico seráo consideradas a seguir.

O planejamento estratégico situacional de Matus (14): Este apresenta nu-
merosos pontos de vista calcados na experiencia do autor e constitui uma
crítica aguda ao planejamento económico normativo. Por suas concepçoes
da realidade social reconhece-se a filiaçáo weberiana e fenomenológica de
Matus (com elementos do enfoque situacional), muito embora ultrapasse
os limites da teoria sociológica que fundamentam essa corrente. Embora
em alguns aspectos se aproxime do marxismo, náo parece filiar-se ao mesmo
por razóes que seráo explicitadas mais adiante.

Matus se preocupa com a incapacidade de governar, que carac-
terizaria os governos da regiáo, propondo-se a aumentá-la mediante um
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conjunto de técnicas e métodos que elevariam a capacidade do ator-pro-
tagonista de gerir e de conl:rolar o sistema social. Pretende ele alcançar um
tipo especial de explicaaáo dos fenómenos sociais: a descriaáo da sua con-
formaaáo e como certas inudanças produzem efeitos em outras esferas
sociais. Nao há aqui, corno no positivismo, uma preocupaçáo com a obje-
tividade das observaçóes: valoriza-se a subjetividade que cada ator ou grupo
teni na percepaáo da realidade, conjunto de valores e projetos corn objetivos
,que politicamente se equivalem e, como diz Matus, todos planejam. O sujeito
,do planejamento náco é unicamente o Estado que deixa de ter o monopólio
Ido planejamento. O planejador náo necessita ser um técnico e nem um
cientista político. Como diferentes segmentos sociais tem visóes diferentes
da sociedade e de seus problemas, encontrar-se-á, aqui, a profusa detecçáo
de "causalidades sisté micas", segundo o grupo social considerado: os tra-
balhadores de saúde teráo uma, os dirigentes governamentais teráo outra
e os proprietários de estabelecimentos de saúde privados ainda outra. Nossa
obrigaçao, diz Matus, antes de qualificar a explicafáo dos "outros", é precisá-la,
definir qual é, porque "la realidad consiste no sólo en lo que es, sino además en lo
que los hombres creen que es". A subjetividade da observaaáo é submetida á
prova da intersubjetividade e o "real" se constrói através da percepçao
consensual grupa]. Tem-se aqui uma concepçáo implícita de que a realidade
social é accessível a qualquer observador que constrói sua explicaçáo es-
pecífica, compondo todo o conjunto de perspectivas um produto c(artesiano
denominado "explicaLfáo policentrica". A explicaçao dependeria somente
da perspectiva social de cada grupo, equiparando-se o conhecimento do
bom-senso ao conhecimento científico. Isto representa grave problema me-
todológico. Como é lembrado por Fernandes (15):

... ficou mais ou menos claro que os dois tipos de conhecimento se opoem tanto em termos
de explicafáo quanto em termos de percepçao da realidade. O importante, parece, nao é
o que se "ve", mas o que se observa com o método ... a fase verdadeiramente crucial da
observaçáo, nas; ciencias sociais, tem início quando o tratamento analítico dos dados permite
passar das ima,,ens sensíveis dos fenomenos para imagens unitárias ou analíticas de suas
propriedades e das condiçoes em que sao produzidos.

Outro problema diz respeito á afirmaçáo de que todos os atores
sociais planejam e que, portanto, esta atividade náo é monopólio do Estado.
Sabe-se que todos os grupos ou atores sociais tem ou desenvolvem uma
postura política, ou uma açáao, diante de determinados aspectos ou pro-
blemas da realidade. Ao equiparar esta postura ou açáo a um planejamento,
Matus confunde atividade política com atividade de planejamento.

Matus prop6e que se trabalhe com uma concepáao da realidade,
representada pelos conceitos de fluxo de produçáo, fenoestrutura e ge-
noestrutura. A realidade descrita por aqueles "conceitos" permitirá a de-
terminaçao das "causalidades sistémicas" dependendo, para isto; da "ex-
periencia" do autor, do conhecimento sistemático teórico-prático e de
verificaoóes empíricas de algumas relaçóes causais. A subjetividade do ator-
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planificador, e sua visáo do mundo, conduzirá a linha de interpretaçáo.
Nao esclarece porque há acumulaçáo e porque pode, ou náo, haver redis-
tribuiçáo; tampouco explicita a concepaáo da relaçáo existente entre a ge-
noestrutura e o fluxo de produçáo. No entanto a lei de ouro do cálculo
político-estratégico diz: Se nao distribuis beneficios economicos, distribua poder,
se náo distribuis poder, entregue eficiencia e se tampouco entregas eficiencia, fique
obrigado a distribuir valores, motivaçoes ou uma fé religiosa...

O tratamento dos fatos sociais é empírico, descritivo e volunta-
rista: as acumulaó6es sociais sáo niveladas com o mesmo significado, sejam
elas estruturas, sistemas, capitais ou personalidades; é só querer fazer re-
distribuioóes que elas seráo possíveis. Naáo há uma explicaçáo além da des-
criaáo e, ao contrário do que ele imagina, náo aprofunda o diagnóstico
mais do que o positivismo consegue fazer. O tratamento dado aos conceitos
que usa impede sua equiparaçáo aos conceitos marxistas de conjuntura,
modo de produçáo, estrutura social, etc., pois estas categorias possuem um
significado explícito em totalidades sociais e históricas.

Outras críticas marxistas e positivistas á etnometodologia sáo
assinaladas por Minayo: os significados subjetivos náo criam a realidade; a
estrutura social nao se reduz aos procedimentos interpretativos; descon-
hecem-se os fatores que determinam ou condicionam a visáo das pessoas.
A principal crítica marxista á fenomenologia é:

... a estrutura social é captada unilateralmente enfatizando a autonomia dos individuos,
dos pequenos grupos, dos sistemas de crenças e valores, desconhecendo a base social dos
mesmos e o caráter de totalidade, historicamente construldo, das relaçoes de dominafio
economico-políticas e também ideológicas do sistema capitalista; ... na fenomenologia há
um curioso desconhecimento dos fenomenos estruturais e uma ausencia de discussao sobre
as questóes do poder, da dominaçáo, da força da estratificaçao social. Sua abordagem
atomiza a realidade como se cada fato ou grupo constituísse um mundo social independente.

Repetidas vezes Matus se refere á limitaçao das ciencias sociais
para acertar a análise causal das conseqiencias das decisóes que tomamos ... ou
para garantir com certeza boas relaçóes de comportamento em nossos modelos ana-
líticos para tomada de decisóes. Afirma que a complexidade do sistema social,
que é maldefinido e incerto, impede que seja reduzido a modelos. Diz que
os problemas que nele existem sáo do tipo "quase-estruturados", isto é, náo
podem ser definidos nem explicados com precisáo, por isto nao é possível
resolvé-los ou escolher entre alternativas de soluçao: a "incerteza" é carac-
terística dos sistemas sociais. No entanto, ao contrário do que este agnos-
ticismo sociológico faria supor, no seu momento normativo propóe ope-
raçóes como o "cálculo situacional interativo", instrumentos como o "programa
direcional", "potencia" de operaçóes e vetores de peso, reduzindo a com-
plexidade assinalada a modelos. Matus pretende ser possível construir mo-
delos físico-matemáticos de previsao da açáo social, antes dos aconteci-
mentos e, assim, fundamentar o seu planejamento; incorre aqui, no nosso
entender, em dois erros: os agentes sociais, ainda que filiados a grupos ou
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partidos políticos, frequentemente só definem suas condutas no processo
diante das alternativas postas e na forma colocada. Nao há um predeter-
minismo do comportamento político que garanta a construçáo de vetores
ou que permita cálculos. Aqui a natureza das regularidades existentes nas
condutas sociais, baseadas nos usos e costumes que Weber aceita, se con-
funde com a natureza das decis6es políticas. O grau de previsibilidade dos
comportamentos nestas situaç6es variará, inevitavelmente, de zero a um,
tornando qualquer esfor-o de cálculo mera especulaaáo. Além do mais, a
sociologia compreensiva procura o "sentido" das ao6es sociais, mas este só
é apreensível ex-post, isto é, depois dos acontecimentos. Em segundo lugar,
pretender que seja possível medir a intensidade de um apoio ou rejeiaáo, 6

de forma a construir veto:res ou "arcos direcionais", náo é ultrapassar o
limite das ciencias sociais, senáo escorregar perigosamente no campo dos
jogos sem, entretanto, sair deles.

Ao reduzir a política a um jogo entre grupos sociais, desvincu-
lando-as das suas bases sociais e históricas, desfaz o que seria o grande
avanço do planejamento estratégico: a incorporaçáo cla dimensiio política
ao planejamento. Ac, pretender ser possível uma construçáo científica das
políticas ao positivismo durkheimiano, ao arrepio das concepçóes weberia-
nas que fundamentaram inicialmente o seu pensamento.

O pensamento estratégico em saúde (1981): O atual trabalho de Testa (16)
constitui um corajoso documento que tenta reequacionar o planejamento
em saúde dentro de um referencial inspirado no materialismo histórico; 7

mais significativo é esse esforço se lembrarmos que o autor participou do
grupo que formulou, no início da década de 60, a Técnica CENDES-OPAS,
e que foi consultor na elaboraçáo do documento de Formulación de Políticas
de Salud. No trabalho aqui considerado, Testa mantérn o diagn6stico clás-
sico (administrativo) do planejamento ao estudar o setor saúde, onde o
importante será a det:erminagáo da eficácia e da eficiencia. Para isso admite
valer-se do enfoque de sistemas. Acrescentará, depois, os enfoques expli-
cativos desenvolvidos pela epidemiologia social: perfis de classes da mor-
bimortalidade, desgaste do operário, etc., para desenvolver o diagnóstico
do estado de saúde e da situaçáo epidemiológica. O diagnóstico estratégico,
orientado para objetivos de mudança, incorpora os elementos subjetivos-
ideológicos e políticos-estratégicos que faltavam no planejamento tradicio-
:nal. Sua proposta é estratégica na medida em que se orienta segundo a

6 Em 1929 Mannheim esc:revia: "Por que náo existe uma Política Científica?", demonstrando
a impossibilidade de controlar todas as variáveis envolvidas na questao; apesar dos avanços
das técnicas de investigajáo o problema permanece insolúvel, como admite o próprio
Matus.
Posteriormente Testa explicaria melhor algumas idéias em: Estratégia, coherencia y poder
en las propuestas de salul. Cuad Med Sociales, N-s. 38 e 39, Rosáno, Argentina, 1986.
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estrutura de poder no setor e que persegue as mudanças que podem afetar
essa disposiaáo. Reconhece que o embate mais importante ocorre entre a
estratégia de hegemonia de dominadores e dominados e que esta luta náo
é transparente... náo se sabendo ao certo o que é que se disputa e nem
quem é aliado ou inimigo. Igualmente, o diagnóstico ideológico procurará
revelar a tentativa de legitimar a proposta de saúde e o sistema social que
faz a proposta, identificando-os com as idéias e valores dominantes: a pro-
posta poderá ser biologicista, ecológica ou social. Os grupos de sustentaçáo
das mesmas poderáo ser caracterizados segundo o tipo de consciencia:
dominante, para si ou em si; defende que a perspectiva a ser considerada
como científica é aquela que incorpora a perspectiva da classe dominada.
Afirma que isso ajudará a identificar aliados e adversários. A meta da
estratégia é a construçao de um poder classista que incorpore e atenda os
interesses da maioria da populaçáo.

Para Testa, o planejador é um individuo com consciencia de
classe que optou, diante da luta de classes, pela construçáo ou ampliaçáo
dos espaços de poder a serviço de um projeto social contra-hegemónico.
O Estado é classista e os grupos dominados nao podem esperar facilidades
políticas. A realidade náo é transparente, daí a dificuldade de enxergar os
objetos em disputa, os adversários e os aliados. O Estado, as organizaçóes
e as teorias e métodos sáo produtos históricos.

Essas características alinham este trabalho dentro da perspectiva
do materialismo histórico sem que se possa afirmar, no entanto, que segue
uma metodologia sociológica marxista quando estuda a sociedade; o pró-
prio autor assinala algumas das dificuldades por ele identificadas na sua
proposta: o diagnóstico administrativo de tal objetivo elimina as variáveis
"sociais"; por outro lado, o diagnóstico estratégico careceria de indicadores
que possam refletir a estrutura de poder; náo lhe permite chegar a iden-
tificar as mediaçóes entre poder e organizaaáo.

No entender do autor deste trabalho, Testa incorpora elementos
do materialismo histórico sem lhes dar o tratamento de categorias de análise
dialética. O modelo deixa de ser dialético para tornar-se mecánico, quando
divide em diagnósticos diferentes o objetivo e o subjetivo, um predomi-
nantemente "clássico" e o outro "político-ideológico, e fragmentador da
realidade ao propor diagnósticos estratégicos da situaçáo epidemiológica,
dos serviços, do diagnóstico ideológico, etc. Embora inicie apontando a
contradiçáo de dar tratamento global a questóes setoriais, acaba incorrendo
no mesmo pecado.

Esses tipos de problemas sáo tratados por Goldmann e Luckács,
como comentados por Minayo (12):

O conhecimento em sociologia encontra-se no duplo plano do sujeito que conhece e do
objeto estudado, pois até os comportamentos exteriores sao comportamentos de seres cons-
cientes que julgam e escolhem, com maior ou menor liberdade, sua maneira de agir
(Goldman).
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... Luckács e Goldmann ... empenham-se em combater tanto os exageros da
supremacia da, razao como dos subjetivismos, assumindo a relatividade dos atores objetivo
e subjetivo, material e espiritual e sua unidade dialética.

É preciso assinalar que a produçáo autenticamente marxista na saúde é
muito escassa e que isto está; relacionado com a dificuldade que pessoas
com formaçáo científica positivista tem de aplicar o método dialéLico. Neste
sentido, o modelo de pensamento estratégico proposto por Testa repre-
senta significativo esforco de aproximaçáo ao materialismo histórico.

CONSIDERAÇOES FINAIS

O autorju.lga ter, com este trabalho, contribuido para um debate
que deverá constitu'ir importante etapa no desenvolvimento do planeja-
mento no setor. Se é certo que a análise dos modelos de planejamento em
saúde, restrita aos aspectos teóricos e metodológicos, esconde a contribuiçáo
que estas propostas trouxeram, cada uma á sua época, ela há de, por outro
lado, permitir resgatar outros aspectos dessa experiencia que as abordagens
históricas e económicas náo consideraram até o presente momento. Destaca-
se, aqui, a questáo da base teórica que fundamenta o planejamento que
envolve, de um lado, a consideraçáo das correntes filosóficas do pensamento
no campo da saúde ('17), as correntes idealistas (neopositivismo e neokan-
tismo) e as materialistas (o marxismo) e, de outro, as correntes filosóficas
nas ciéncias sociais (18). Nestas, o problema epistemológico mais importante
diz respeito a opçáo entre a concepçao popperiana de uma ciéncia única
para os problemas da natureza e da sociedade, ou pela "escola crítica" que
defende duas ciencias fáticas, as naturais e sociais, dada a esséncia fun-
damentalmente divergente de base empírica cognoscível de urn e outro
tipo de ciéncia (18). Como assinala Apezechea, da questáo acima deriva a
possibilidade de adirnitir-se a reduçáo do social a elementos observáveis e
o uso do método hipotético-dedutivo ou, de outro lado, a necessidade de
contextualizaçiao como meio para atingir os significados da experiencia. Do
esgotamento do modelo popperiano e da estagnaçáo da escola crítica (á
qual faltariam "regras de método") derivou o aparecimento de correntes
"metodológicas", paradoxamente náo metodológicas, apoiadas na feno-
menologia e etnografia. 8

Neste trabalho demonstra-se como as principais correntes de
interpretaçáo sociológica da realidade fazem-se presentes nos modelos de

A este respeito adverte Apezechea: "A liberdade metódica, baseada na noiiáo de que a
teoria 'nasce do dado', náo somente mostra uma inadequada concepfáo epistemológica,
mas que, ao mesmo tempo, se aproxima de uma espécie de 'vale-tudo' analítico; e sob tal
cobertura - e com o apcio de crín'ticas possíveis, dada a 'intransferibilidade' da compreensao
empática das situaçóes percebidas - corre-se o perigo de proteger irracionalismos que náo
conduzem á obtençáo de achados científicos e que sáo politicamente perigosos.
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planejamento em saúde nos quais, segundo este autor, a questáo mais
importante diz respeito á fundamentaçáo teórica e, em segundo lugar, ao
método utilizado para tratar do aspecto social. Entretanto, deve-se assinalar
que, embora a lógica dos modelos apresentados se oriente pelas diferentes
correntes sociológicas, esses modelos pouco utilizaram o método de inves-
tigaaáo correspondente no estudo da realidade. Poder-se-ia argumentar
que o planejamento náo é sociologia, caso em que ter-se-ia de lembrar que
a saúde coletiva, ao abracar seu objeto, optou pela interdisciplinariedade.
Esse descompasso entre a teoria e a prática, no planejamento em saúde,
deve merecer cuidadosa análise para sua devida compreensáo.

Finalmente, acredita-se que uma tendéncia,já insinuada nos mo-
delos de planejamento de Matus e de Testa, é a de enveredar por um certo
ecletismo de concepoóes que tenta suprir as carencias e dificuldades de
uma corrente de interpretaçáo sociológica incorporando elementos de ou-
tra, mesmo que ambos se oponham no campo epistemológico. Se isso for
concebível no plano de açáo, onde as condutas humanas podem orientar-
se por qualquer visáo de mundo (ou sua falta), náo é admissível no plano
do conhecimento, onde o rigor científico exige coeréncia e, sobretudo, dar
conta da tarefa de explicar adequadamente a realidade. Se o planejamento,
como instrumento de mudança social dirigida, permite ao homem imprimir
um rumo deliberado á tarefa de construçáo da sociedade, este precisa
conhecer os alcances e limites do seu instrumento. Como em outros campos
das atividades humanas, também aqui será a prática que validará defini-
tivamente, ou náo, os métodos e técnicas propostos e atualmente em de-
senvolvimento. Por outro lado, as instituió6es académicas que formam os
recursos humanos para a saúde devem empenhar-se em criar um pensa-
mento crítico que permita uma melhor avaliaçáo teórico-prática das ex-
periencias no setor.
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