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CAPÍTULO 4 

A T E O R I A D O P L A N E J A M E N T O 
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S A Ú D E À Luz D O A G I R 

C O M U N I C A T I V O - O C O N T E X T O 

L A T I N O - A M E R I C A N O 

1. APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo, analisaremos, criticamente, a teoria e os enfoques operacio
nais dos dois principais teóricos do enfoque estratégico: Carlos Matus (chileno, ex-
ministro de Economia de Salvador Allende), representante do planejamento situacio¬ 
nal, e, Mário Testa (argentino, sanitarista, consultor da OPS e professor universitário), 
representante do pensamento estratégico em saúde. 

Faremos um contraponto com a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, 
visando questionar a racionalidade puramente estratégica (não no sentido de negá-
la radicalmente) e ampliar os horizontes de racionalidade do planejamento. 

A ordem analítica de Matus abrange os seguintes temas: o conceito de situa
ção; a teoria da produção social; a teoria da ação; o conceito de poder; a taxono¬ 
mia dos atos de fala de Austin e Searle o planejamento; e o enfoque operacional si¬ 
tuacional-estratégico. 

De Testa discutiremos: o postulado de coerência; as formas organizativas e 
sua significação social; o poder setorial em saúde; o diagnóstico de saúde; as pro
postas programático-estratégicas. 

Desta maneira, encerraremos nosso programa de trabalho, proposto como 
uma análise comparativa das vertentes do planejamento estratégico, tendo como re
ferência a obra de Habermas. 



2. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO-SITUACIONAL DE MATUS 
2.1. O CONCEITO DE SITUAÇÃO 

A importância desta categoria para a construção matusiana fica em evidência 
pela própria denominação do enfoque respectivo. A introdução do conceito de si
tuação implica uma ruptura com a explicação objetivista da planificação tradicional, 
na medida em que chama a atenção para o caráter auto-referencial de toda explica
ção da realidade e para os interesses práticos envolvidos na mesma. O conceito de 
situação se confunde, aqui, com o de explicação situacional. 

O conceito de situação tem pelo menos três acepções interligadas (MATUS, 
1980:60-62). 

- É um recorte problemático da realidade, realizado por um determinado ator so
cial, em função de sua ação e da luta com outros atores sociais; 

- É um recorte espacial e temporal de uma determinada formação social, realizado 
com fins explicativos e operacionais por um determinado ator, coexistindo com 
outros atores; 

- É uma tentativa de periodização da formação social (do ponto de vista do plane
jamento), onde os períodos correspondem às "situações" intermediárias de mu
dança que um determinado ator pretende produzir na realidade, tendo em vista 
o cumprimento processual do seu Plano. A abrangência temporal dos vários pe
ríodos é variável (descontínua), referindo-se ao tempo necessário às mudanças 
relativas. O horizonte temporal de uma formação social se constitui, assim, de 
uma série de marcos parciais não necessariamente homogêneos, delimitados 
pelo próprio ator, e que correspondem às mudanças situacionais que levam à Si
tuação Objetivo. 

A explicação situacional é, então, uma explicação da realidade cujo horizonte 
temporal, espacial e social (os outros atores que interferem na ação própria) se defi
ne em virtude do tipo de ação que anima um determinado ator concreto. Esta expli
cação não é uma explicação "desmotivada", de fora, isto é, realizada por um ator 
que se coloca na posição de um mero observador teórico. Antes disso, é a explica
ção "motivada" de um ator que se envolve ativamente nessa realidade; é uma expli
cação "desde dentro" e específica, podendo diferir da explicação de outros atores, 
de acordo com a perspectiva (cultural, material, social...) em que eles se situam nes
sa realidade. 

A explicação situacional tem várias características (MATUS, 1982:19-20): 

- É auto-referencial e não é única. Os vários atores podem explicar a realidade de 
maneira diferente, segundo a particular inserção deles na realidade; 

- É dinâmica. A explicação implica a análise do passado (das tendências que con
tribuíram para gerar a situação atual), do presente e do futuro (a partir do presen
te tenta prever as tendências do futuro de maneira a apoiar uma intervenção 
prospectiva); 

- É policêntrica, já que quem atua em um meio conflitivo, onde há oponentes, 
deve explicar a realidade não só em função de sua própria auto-referência, mas 



também do ponto de vista dos oponentes. Desta maneira, a explicação não pode 
ser egocêntrica, sob pena da ação desse agente vir a falhar; 

- É totalizante, porque abrange as várias dimensões que fazem parte da realidade 
(econômica, política, organizativa, ideológica etc.), não departamentalizando-a 
em âmbitos artificiais. Não é, porém, uma "totalização extensiva" ou "obsessiva" 
(onde tudo é tratado e com a mesma importância), mas uma totalização operati
va, onde se recorta, reorganiza e hierarquiza essa realidade, atribuindo-se níveis 
de relevância diferenciados aos seus vários âmbitos, tendo em vista os interesses 
da ação; 

- É uma explicação rigorosa, na medida em que se procura atingir os determinan
tes essenciais dos fatos da realidade, não se restringindo aos níveis fenomênicos 
ou superficiais da realidade; 

- É uma explicação ativa, porque o ator que explica o faz desde dentro da situação 
e transforma essa explicação em fundamento para sua ação; 

- É adaptável, porque apesar de seu caráter de totalidade pode ser adaptada aos 
setores em que se dividem a estrutura administrativa de um país e seus planos de 
desenvolvimento (situação regional, local, situação da indústria...); 

- Reflete um estado de equilíbrio instável, porque toda situação expressa o resulta
do do encontro dialético das forças sociais que produzem essa situação ativa
mente. Esta característica alude à acepção da situação como um espaço de pro
dução social, isto é, como um espaço onde coexistem vários atores que produ
zem fatos de cuja articulação complexa e conflitiva depende a natureza desse 
próprio espaço; 

Matus procura as bases do conceito de explicação situacional em vários auto
res da fenomenologia e do existencialismo, como Heidegger, Sartre, Gadamer e Or
tega e Gasset, este último bastante referido. A contribuição dessas correntes se evi
dencia em vários pontos do conceito em questão, tais como: a motivação subjetiva 
da explicação; a distinção entre realidade e verdade do ator; o caráter ativo, dinâ
mico e policêntrico da explicação; o envolvimento de outros recursos como a intui
ção e a empatia no conhecimento de uma situação etc. Sobre estas influências não 
nos aprofundaremos por não constituírem objeto de nossa pesquisa. 

Outras características do conceito de situação dizem respeito à influência 
marxista, especificamente: a concepção da situação como um espaço conflitivo de 
produção social e a concepção da realidade situacional como um conjunto de ní
veis, planos ou estruturas que estabelecem relações hierárquicas de determinação, 
que remetem, em última instância, ao papel essencial desempenhado pela estrutura 
econômica (e suas regularidades legais) no estabelecimento de limites e possibilida
des para a compreensão e a ação humanas (como se verá na análise da teoria da 
produção social). O caráter rigoroso da explicação implica o desvendamento dessas 
determinações até o nível das essências. 

É inegável a extrema importância que a aplicação desse conceito ao campo 
do planejamento teve na crítica à visão racionalista, objetivista e egocêntrica dos en
foques instrumentais tradicionais. Essa importância não se limita, porém, à crítica. O 
uso operacional desta categoria coloca o planejamento na posição correta de um 



instrumento de intervenção social, onde a alegada cientificidade de seus procedi
mentos se subordina aos interesses imanentes a atores concretos e diferenciados. 

Nossa análise crítica se centra em duas características do conceito de explica
ção situacional: o policentrismo e o rigor situacionais. Deixaremos a discussão desta 
última característica para o item da teoria da produção social e enfrentaremos aqui a 
primeira. 

É importante assinalar, antes de mais nada, que a colocação em pauta da 
perspectiva policêntrico-situacional de Matus já é um avanço em relação à posição 
absolutamente fechada e monológica do planejamento normativo, tradicional. No 
entanto, pensamos que o conceito de policentrismo de Matus refere-se a uma pers
pectiva ainda instrumental do "diálogo" com os outros, que se explica em boa medi
da pela absolutização das situações de conflito. Conhecer a explicação do(s) outro(s) 
subentende aqui não a comunicação aberta, simétrica, mas um tipo de comunica
ção indireta, parcial, bloqueada, voltada para o êxito da ação própria. Nesta moldu
ra, o ato de conhecer a explicação do outro objetivaria reagir em face dele de modo 
a superá-lo. O "diálogo" escorrega, então, sutilmente para o monólogo. Essa é a hi
pótese que discutiremos em seguida. 

Em relação ao policentrismo situacional, Matus faz uma referência explícita a 
Ortega, adotada como fundamento daquele conceito: 

... una idea es siempre reacción de un hombre a una determinada situa
ción de su vida. Es decir, que sólo poseemos Ia realidad de una idea, lo 
que ella integramente es, si se Ia toma como concreta reacción a una si
tuación concreta. Es pues inseparable de esta. Tal vez resulte aún más 
claro decir esto: pensar es dialogar con Ia circunstancia. Nosotros tene¬ 
mos siempre, queramos o no, presente y patente nuestra circunstancia; 
por eso nos entendemos. Más para entender el pensamiento de otro te¬ 
nemos que hacernos presente su circunstancia. Sin esto, fuera como si 
de un diálogo poseyésemos sólo lo que dice uno de los interlocutores... 
( O R T E G A , 1 9 3 6 : 9 5 ) 1 (apud M A T U S , 1 9 8 7 : 2 4 3 ) . 

Esta concepção de policentrismo leva Matus a distinguir entre o diagnóstico 
tradicional, monológico e a explicação (ou apreciação) situacional, antevista como a 
possibilidade de um diálogo do ator-eixo com os outros atores. Entretanto, Matus in
troduz uma forte restrição a essa possibilidade, quando deixa transparecer que desse 
diálogo o ator principal faz um relato unilateral. Senão vejamos: 

...La apreciación situacional, en cambio, es un diálogo entre un actor y 
los otros actores, cuyo relato asume uno de los actores de manera ente¬ 
ramente conciente del texto y el contexto situacional que lo hace coha¬ 
bitante de una realidad conflictiva que admite otros relatos. Mi explica
ción es un diálogo con Ia situación en que coexisto con el otro ( M A T U S , 
1 9 8 7 : 2 4 3 ) . 

1 Ortega e Gasset. História como Sistema. 1936, p. 95. 



Esta restrição subentende assumir uma situação particular de conflito quase 
que como regra geral. Nesse contexto, a unilateralização das "narrações" situacionais 
aparece como um imperativo natural, já que a socialização virtual das mesmas po
deria comprometer o êxito dos planos individuais. Na medida em que se generaliza 
essa restrição, o componente instrumental desta concepção do policentrismo situa
cional aparece com mais evidência. 

Nas palavras de Matus: 

La planificación situacional obliga a considerar una explicación policén
trica de Ia realidad. De otra forma, una fuerza no podría cumplir con Ia 
condition elemental de entender a su oponente, conocer a su oponente 
e introducirse en Ia auto-referencia de su oponente para preparar res¬ 
puestas anticipadas a sus posibles acciones (MATUS, 1987:254). 

Além do sentido instrumental de preparar ações que mediatizem a conduta 
do outro, a explicação policêntrica poderia permitir também uma complementação 
da nossa explicação egocêntrica. Neste particular, Matus trabalha com o exemplo da 
marginalidade social, que pode ser explicada, por nós, como determinada pelas re
lações de propriedade dos meios de produção e pelos valores individualistas do sis
tema capitalista, e por um outro ator como determinada por deficiências educativas 
e pela preguiça e desmotivação da população. Estas duas explicações dariam lugar a 
formas de intervenção diferentes, cuja eficácia também seria diferenciada. Essa 
maior ou menor eficácia teria a ver com a potência explicativa da teoria de base. É 
evidente que a segunda explicação teria uma potência menor. Mas neste caso, não 
se poderia dizer que a segunda explicação é completamente falha, apenas que ela 
estaria determinada pela explicação própria. Em conseqüência ela poderia ser inte
grada, de maneira subordinada, na nossa. 

Como diz Matus: 

la explicación policéntrica considera algo así como el producto cartesia¬ 
no de Ias visiones de los distintos actores, pero determinada y articulada 
por la visión propia. En el esquema, los elementos de la explicación pro
pria aparecen con mayúscula, para indicar que Ias otras visiones entran 
en mi explicación de Ia realidad en forma referida a Ia conducta de los 
otros o en forma subordinada a la determinación de los elementos des
tacados por la explicación propria (MATUS, 1987:256). 

Desta maneira, a explicação policêntrica objetivaria 

• entrar na auto-referência do outro para conhecer sua explicação, e daí, derivar 
seus planos e suas conseqüências para, em última análise, atuar mais eficazmen
te sobre àquele, e, 

• explorar as possibilidades de uma complementação de nossa explicação que au
mente a eficácia de nosso plano. 



Em ambos os casos, a explicação situacional é a explicação de um sujeito vol
tado para o próprio êxito. No primeiro caso, o outro é visto como uma restrição, um 
objeto "resistente". No segundo caso, a posição do outro é um meio para nossa 
ação. Há, assim, uma reificação ou coisificação dos agentes sociais que se expressa 
na subordinação de seus fins à nossa estratégia de atuação. 

Chegamos à conclusão de que Matus tende a generalizar uma situação de 
conflito e a priorizar uma abordagem estratégica do mesmo. À luz de Habermas, di
ríamos que a análise de Matus se fixa permanentemente em um determinado tipo 
de situação, qual seja o conflito entre mundos da vida diferenciados e irreconciliá¬ 
veis, não se detendo na análise da possibilidade, de certo real, de uma definição co
mum da situação a partir de um mesmo mundo da vida, ou na possibilidade de uma 
transformação, por uma via discursiva, do conflito em uma situação de cooperação. 
O autor pratica, desta sorte, uma unilateralização da teoria da ação, ao generalizara 
ação estratégica e instrumentalizar a ação comunicativa (o que ficará mais evidente 
quando discutirmos sua teoria da ação). 

O conceito de situação de Habermas alude a uma outra visão, qual seja: a si
tuação é a realidade de mundo que um determinado plano de ação, coordenado 
intersubjetivamente em um ambiente de diálogo franco, delimita com o sentido 
pragmático de se chegar a um resultado consensual. Esse conceito é construído no 
contexto de um paradigma que supera a filosofia do sujeito e que enfatiza que o 
agir teleológico é coordenado intersubjetivamente por uma comunidade de lingua
gem. Definitivamente, as restrições do conceito de policentrismo situacional se de
vem, em Matus, a uma questão de paradigma. Dentro do paradigma da consciência, 
onde Matus se situa, há uma tendência para a reificação de situações sociais que se 
conflita com uma compreensão comunicativa do policentrismo situacional. 

2.2. A TEORIA DA PRODUÇÃO SOCIAL 

Esta teoria refere-se a como se produz e reproduz a realidade social, enquan
to uma construção de atores sociais que nesse processo observam determinados 
condicionamentos e restrições. 

A produção social, para Matus, é um processo que se dá através de três pla
nos ou níveis que configuram os três planos básicos de uma formação social, enten
dida esta última como sinônimo de uma sociedade concreta, historicamente situada. 
Esses planos interagem reciprocamente, mantendo relações de condicionamento e 
determinação, e são: (MATUS, 1984:21-24) 

• O plano dos fatos, fluxos de produção social ou fenômenos (multidimensionais), 
que corresponde à produção de resultados por parte dos atores sociais; 

• O plano das acumulações ou fenoestruturas, que corresponde às capacidades de 
poder (acúmulos ou estoques de poder) dos atores sociais, abrangendo estes os 
atores econômicos, políticos, sociais e ideológicos (as organizações sociais em ge
ral); 

• O plano das leis básicas ou genoestruturas, que corresponde às estruturas econô
mica, jurídico-política e ideológica ou às regularidades básicas dessas estruturas. 



enquanto determinantes últimos das capacidades de poder e da produção de re
sultados, sob o comando final do econômico. 

As relações mais importantes que se observam no interior de cada um desses 
planos e entre eles são as seguintes: 

- Relações fenomênicas ou de interação entre fatos. Ex.: uma greve (enquanto fato 
social) pode provocar a diminuição de um produto no mercado (enquanto 
fato econômico). 

- Relações de fenoestruturação: alguns fatos podem provocar acúmulos ou desa¬ 
cúmulos de poder. Ex.: a greve pode fortalecer um sindicato, enquanto organiza
ção social. Estas relações são relações no sentido a -> b. 

- Relações de condicionamento: as capacidades de poder definem a variedade 
possível dos fatos produzidos. Ex.: um partido político forte pode produzir mais e 
diferentes fatos do que um fraco. São relações no sentido b —> a. 

- Relações de genoestruturação: Alguns fatos podem modificar as leis básicas do 
sistema social. Ex.: a nacionalização do petróleo na Venezuela modificou as re
gras da propriedade dos meios de produção desse país capitalista. São relações 
no sentido a —> c (que supõem um acúmulo no nível de b). 

- Relações de determinação: as estruturas básicas ou genoestruturas condicionam 
ou definem em última instância a variedade do possível em termos das acumula
ções e dos fatos. Ex.: numa genoestrutura capitalista tenderá a predominar no ní
vel da fenoestrutura uma determinada relação de forças e no nível da fenopro¬ 
dução uma determinada e desigual distribuição de renda. São relações no senti
do c —> b/a. 

A estas relações devem acrescentar-se as relações de força ou relações intra-
fenoestrutura (inter-acumulações). 

A produção e reprodução da sociedade supõe, portanto, uma dinâmica fa¬ 
tos/acumulações/genoestruturas que observa essas múltiplas relações. 

Esta construção recebe algumas influências. Uma, mais formal, vem da biolo
gia e expressa a relação de determinação genotipo/fenotipo. Outra, mais real, vem 
do marxismo e especificamente da leitura de Kosik (KOSIK, 1976:1), e se refere à dis
tinção entre essência e aparência, a primeira representada pela genoestrutura, a se
gunda pela fenoestrutura e pela fenoprodução. 

Nesta última visão, a realidade supõe dois planos: 

• o plano do fenômeno ou da pseudoconcreticidade, que corresponde à repre
sentação simples que os indivíduos fazem de sua práxis, definida esta em termos 
utilitários e imediatistas; neste plano, de natureza eminentemente prática, os in
divíduos produzem de maneira fragmentária e alienada suas próprias existências 
e se defrontam com o mundo como se este fosse um conjunto de condições na
turais objetivas e permanentes (reificação); 

• o plano da estrutura, da essência ou da "coisa em si", que corresponde à abstra
ção conceituai que os sujeitos devem realizar para descobrir o social plasmado 
em estruturas produzidas historicamente pelos coletivos, estruturas essas que 



apesar de não serem evidentes e imediatas representam a legalidade própria do 
fenômeno (o determinam e explicam). Estes planos não são realidades separadas, 
para Kosik. Eles se articulam dialeticamente, o fenômeno expressando de forma 
mediata a essência (e também encobrindo-a). 

Assim, a genoestrutura matusiana estará contituída por realidades ou concre¬ 
tudes que não sendo evidentes e precisando de um trabalho de reconhecimento ra
cional, determinam em última instância uma dada ordem social, podendo, no en
tanto, serem modificadas pelos homens mesmos. Ε o caso da lei do valor e da acu
mulação capitalista, da ideologia burguesa da igualdade de equivalentes (como falsa 
consciência), da representação geral de um Estado de classes etc. No plano das rela
ções sociais, o conceito de classe social é a genoestrutura básica que determina as 
relações de poder no nível da fenoestrutura (isto é, dos atores concretos, vivos, que 
expressam essa realidade de classes). 

O que tem sido denominado de superestrutura (a estrutura político-jurídica e 
a ideologia), distribui-se, nesta concepção de produção social, pela genoestrutura e 
pela fenoestrutura. A genoestrutura abriga a superestrutura geral (o caráter geral do 
Estado e da Ideologia). A fenoestrutura inclui o Estado particular, como realidade ad
ministrativa historicamente específica, e as corporificações ideológicas peculiares e 
evidentes, que derivam da ideologia geral. 

Devemos salientar, de novo, que ao lado do Estado, enquanto o principal 
ator político, e das outras organizações sociais, a fenoestrutura abriga as empresas 
econômicas, enquanto capacidades físicas de produção ou capacidades econômi
cas. Isto é, a fenoestrutura, assim como o plano dos fluxos de produção social, tem 
uma natureza multidimensional, incorporando as várias dimensões da realidade 
onde se expressa o poder como recurso ou capacidade instrumental. 

O conceito de situação se articula com a teoria da produção social: a situação 
é um recorte da formação social. Neste sentido, a situação se constitui dos três pla
nos mencionados. A situação, no planejamento situacional estratégico, é um recorte 
explicativo da realidade definido pelo surgimento de obstáculos à ação humana; ou 
seja, é um recorte problemático. Trata-se de explicar uma realidade que se tornou 
problemática do ponto de vista dos interesses dos atores. Esta explicação é rigorosa 
na medida em que não se satisfaz com a análise dos problemas enquanto meros fa
tos ou fluxos de produção (fatos problemáticos), mas avança no sentido de discrimi
nar como esses fatos podem ser explicados em função das capacidades de produção 
(como relações de poder) e estas últimas, por sua vez, em função das estruturas es
senciais. 

Após esta reconstituição geral da produção social de Matus, retomaremos cri
ticamente dois pontos: a questão das relações intragenoestrutura e das relações ge¬ 
noestrutura/fenoestrutura, em primeiro lugar, e a característica do rigor explicativo 
do conceito de situação, em segundo lugar, tentando ser sucinto. 

Matus, em sua obra La Planificación de Situaciones (MATUS, 1980), discute, 
talvez pela única vez, o conteúdo da genoestrutura e a natureza de suas relações in
ternas e externas. É explícito quanto a predominância da estrutura econômica sobre 
as estruturas ideológica e jurídico-política. Trabalha com a distinção althusseriana: 
determinação e dominância. A estrutura econômica é determinante em última ins¬ 



tância, conquanto as outras podem dominar em uma situação específica e têm uma 
eficácia própria (autonomia relativa). 

Nas palavras do autor: 

La estructura econômica predomina en sus relaciones con Ias otras es-
tructuras, aunque no siempre domine en una situación específica" ( M A 
T U S , 1 9 8 0 : 1 2 8 ) . Desta maneira, a situação está sempre referida à con
tradição econômica: "La situación, que permite Ia lucha política e ideo
lógica está referida a la contradiction en el interior de Ia estructura eco
nômica, la contradiction básica entre Ias tuerzas productivas y Ias rela
ciones de production ( M A T U S , 1 9 8 0 : 1 2 9 ) . 

As relações sociais são, assim, consideradas parte da estrutura econômica por 
ela determinadas. Ε a evolução da técnica que desloca e condiciona a evolução das 
relações sociais, entendidas na acepção exclusivista de relações de propriedade. 
Como diz o autor: "Ahora bien, en todo proceso de producción se estabelece una 
manera de relación entre los hombres y los medios de producción, y dicha relación 
está vinculada a Ia estrutura técnica de production o función técnica de production". 
( M A T U S , 1 9 8 0 : 1 4 3 ) . 

A superestrutura, apesar de ter uma eficácia própria, decorre em última análi
se da lógica dessa estrutura econômica. Desta manera a própria fenoestrutura, como 
superestrutura específica e imediata, deriva da estrutura econômica; é um fenôme
no em relação à essência ou uma função em relação à estrutura. A relação tradicio
nal base/superestrutura se evidencia de maneira bastante nítida, apesar das "flexibili
zações" de Althusser e Poulantzas (autores nos quais Matus se fundamenta). 

Com Habermas aprendemos que as relações sociais são determinadas econo
micamente em apenas alguns períodos da evolução social e que a "superestrutura" 
tem na modernidade um papel mais ativo e importante do que o simples conceito 
de "eficácia própria" evoca. Esse autor reafirma que o mundo da vida, como "estru
tura", submete a evolução dos mecanismos sistêmicos - poder administrativo e for
ças produtivo econômicas - a restrições normativas que longe de serem julgadas 
subsidiárias podem ser consideradas precursoras e originárias. Nesse entendimento, 
a cultura dos atores sociais, a capacidade destes imporem-se normas sociais e a evo
lução das estruturas cognitivas e morais da personalidade dos sujeitos socializados, 
fazem parte de uma forma de integração ou de criação da ordem social que deve 
ser considerada em separado da forma de integração sistêmica, não obstante essas 
duas formas articularem-se historicamente, assumindo o caráter conflitivo típico da 
modernidade, onde em parte se explica a fórmula tradicional de Marx. A crítica de 
Habermas, lembramos, dirige-se contra a simples consideração do Estado como re
flexo da economia (o poder administrativo seria um sistema separado do econômi
co, no máximo complementar) e contra o reducionismo das relações sociais a rela
ções de propriedade. Essa retomada do papel primordial da subjetividade, da nor-
matividacle autônoma dos atores sociais e da cultura na sua expressão mais ampla, é 
um dos mais sérios contrapontos teóricos ao objetivismo funcionalista e de variantes 
do marxismo. 



A análise matusiana das relações entre genoestrutura e fenoestrutura admite 
dois movimentos: de um lado a genoestrutura fornece a estrutura básica de poder 
(de classes) que determina o exercício das funções de poder, isto é, a produção de 
fatos pelas acumulações; de um outro, através da produção de fatos as acumulações 
podem modificar a genoestrutura (em uma forma de condicionamento que pode ser 
considerada uma relação de determinação de menor peso ou menor grau de per
manência). A primeira relação acentua o caráter reprodutório da estrutura política. A 
segunda procura explicar a mudança social. 

Pois bem, acreditamos que para que a segunda relação seja possível é neces
sário diferençar claramente entre o exercício do poder e a estrutura do poder, ou 
seja, não se pode assimilar mecanicamente o primeiro à segunda. Lembramo-nos de 
Offe quando afirma: 

Analisando as respostas dadas pelos teóricos da distribuição do poder à 
questão das funções políticas do exercício político da dominação, depa¬ 
ramo-nos geralmente com a argumentação circular, segundo a qual es
tas funções consistiriam essencialmente na manutenção dos privilégios 
particulares do poder; a estrutura da distribuição de chances de influen
ciar politicamente gera funções políticas que por seu lado seriam carac
terizadas pela reprodução do padrão original de distribuição do poder. 
As funções desencadeadas por uma estrutura são idênticas a essa estru
tura, na medida em que elas realizam uma continuidade; o subsistema 
político mediatiza a identidade da classe dominante como tal... Inde
pendentemente do fato de que essa interpretação restritiva das funções 
de dominação política nunca foi plausível em termos empíricos, ela leva 
diretamente ao problema teórico da explicação da mudança social em 
termos de totalidade, dos processos de evolução ou revolução. Qual
quer tentativa de análise dinâmica só pode ser bem-sucedida se ela uti
liza a categoria das conseqüências não antecipadas como categoria não 
apenas residual, mas sim central; isto é, tendo por condição fundamen
tal que estrutura e função não sejam idênticas (OFFE, 1989:110-111). 

Não afirmamos taxativamente que Matus realiza aquela assimilação e que 
hoje em dia ele o faça (tendo em vista a evolução de seu pensamento), mas, no mo
mento em que lança o paradigma, esse autor sugere ou dá a entender uma certa as
similação, ao fundamentar-se em referências teóricas que atualmente talvez não se
jam encaradas com tanta credulidade. 

Considerando essas restrições, preferimos entender as relações entre econo
mia e acumulações como relações mútuas e contingentes, não providas de um senti
do determinístico apriorístico. Também acreditamos que se torna necessário com
preender as acumulações ou organizações não apenas como capacidades de produ
ção social, no sentido instrumental, senão que também como expressões dos ele
mentos individuais, normativos e culturais do mundo da vida dos atores particulares 
dessas organizações, tal como já foi assinalado no cap. 3 e será burilado mais adian
te por relação à questão do poder em Matus. 



A outra questão que nos interessa é a característica situacional do rigor expli
cativo. Em relação a isto, cumpre lembrar a referência que Habermas faz de Schutz 
(cap. 1), assinalando que a profundidade de uma explicação se subordina ao objeti
vo de dominar uma determinada situação. Matus também contempla isto, ao formu
lar a idéia da totalidade operativa como uma postura diferente da totalização exten
siva. Ocorre-nos que talvez haja uma sutil, porém, importante tensão entre o princí
pio pragmatista da totalização operativa e a postura racionalista do rigor explicativo, 
essa idéia da abstração científico-filosófica da "coisa em si". Talvez na perspectiva de 
uma transformação social (que é a perspectiva onde Matus situa o planejamento), 
justifique-se essa postura, mas não necessariamente no domínio concreto de algu
mas situações específicas onde não está em questão esse tipo de transformação. Isto 
vai depender, por outro lado, da natureza de cada problema ou situação problemá
tica. Sabemos que Matus está consciente disto quando aponta que alguns problemas 
podem ser analisados no plano fenomênico e/ou no plano das acumulações; outros 
no plano das leis básicas; alguns no espaço geral (do governo central); outros em es
paços periféricos (e em determinados planos) e assim por diante. Assim, o rigor ex
plicativo deixa de ser uma questão transcendentalmente imperativa e assume con
tornos pragmatistas. Isto deve ser reafirmado. 

2.3. A TEORIA DA AÇÃO 

A teoria da ação de Matus se baseia na distinção entre ação comportamental 
ou não interativa e ação interativa, à qual o autor atribui um sentido estratégico. 

A ação não interativa, segundo o autor (MATUS, 1987:ll:item 6), produz o cál
culo "eu" e o "sistema". Esta concepção, típica do planejamento normativo tradicio
nal, assume a existência de um único ator - o Estado - , o qual realiza uma ação ins
trumental (estímulo intencional e reflexivo) sobre um objeto - o sistema econômico - , 
esperando que este último reaja com uma ação comportamental, isto é, com uma 
conduta previsível e repetitiva (os agentes econômicos são, assim, reificados; no sis
tema econômico não haveria interação criativa). Este modelo é o de causa-efeito tra
dicional. 

A ação interativa, em troca, produz o cálculo "eu" e o "outro". Neste tipo de 
ação há uma troca de movimentos e significados entre dois ou mais sujeitos-atores. 
A ação de um ator depende da do outro. O Estado não é o único ator e o sistema 
planejado não pode ser objetualizado, reduzido a comportamentos (é um sistema 
criativo, imaginativo, subjetivo). O modelo básico é o de estímulo-resposta criativa. 



A taxonomia da ação social que Matus apresenta é a seguinte (MATUS, 
1987:158): 

Este quadro está baseado na taxonomia de Habermas, aparentemente adap
tada por Matus ou algum comentarista daquele autor (Matus cita os trabalhos de 
Thompson e McCarthy). Nele, a ação interativa apresenta algumas variantes, com al
gumas características: 

Ia acción interactiva puede ser estratégica conflictiva o estratégica coo
perativa (y alli, se intercambiam acciones), pero también puede ser es
tratégica comunicativa (y alli, se intercambiam actos de habla en un diá¬ 



logo entre actores). A su vez, cualquiera de estas... puede ser abierta¬ 
mente estratégica o encubiertamente estratégica (o mixta)... ( M A T U S , 
1987:89). 

Sobre as características destas últimas, o autor não se estende aqui. 

Nossa pesquisa de Habermas nos levou à provável fonte desta taxonomia, a 
qual seja, a teoria do Agir Comunicativo (HABERMAS, 1987:426), na parte referente à 
análise do agir teleológico e do agir comunicativo. Esta classificação mais simplifica
da é a seguinte: 

Esta taxonomia, diferentemente da de Matus, distingue claramente entre agir 
estratégico e agir comunicativo (cujas características foram sobejadamente analisadas 
no cap. 1 e explicita, ainda, o significado da ação estratégica encoberta: no caso do 
engano consciente, um ator se comporta estrategicamente, de maneira consciente, e 
passa a impressão para o outro de que se comporta comunicativamente (esse outro 
não se apercebe do caráter estratégico da ação daquele); no caso do engano incons
ciente, o ator pensa que está se comportando comunicativamente e, na verdade, 
está se comportando estrategicamente (bloqueios intrapsíquicos e defesas incons
cientes). 

Da taxonomia de Matus duas questões chamam a atenção. Em primeiro lu
gar, o autor mistura o agir estratégico e o agir comunicativo quando se refere a uma 
variante "estratégico-comunicativa". Em segundo lugar, ele estabelece uma distinção 
não muito clara entre a troca de ações (ou de movimentos), inerente à ação estraté
gica conflitiva ou cooperativa, e a troca de atos de fala, inerente à essa variante "es
tratégico-comunicativa". 

Em relação à primeira questão, lembramos que Habermas sustenta a necessi
dade de uma clara diferenciação entre o agir estratégico e o agir comunicativo, por 
expressarem estas, formas de orientações bem diversas (a primeira para o êxito, a se¬ 



gunda para o entendimento). Habermas procede assim, apesar de reconhecer que 
uma mesma ação pode ser considerada, simultaneamente, comunicativa, no interior 
de um mesmo mundo da vida, e estratégica, em relação a outros mundos da vida ir¬ 
reconciliáveis. A necessidade de resgatar a orientação para o entendimento como 
um agir independente e originário, justifica plenamente essa diferenciação. 

Não acreditamos que Matus quando explicita a variante "estratégico-comuni¬ 
cativa" tenha em mente a idéia de uma ação que cumpre duas finalidades simultâ
neas. Para dar conta desta situação, bastaria analisar essa ação como uma forma que 
se desdobra em duas, uma encaixando na ação estratégica conflitiva, outra na ação 
comunicativa. Parece que, em certa medida, Matus confunde toda interação com 
ação estratégica. Por isso, não precisa com nitidez uma forma comunicativa plena. 

Em relação à segunda questão, agora, não é fácil perceber como em uma 
ação estratégico-cooperativa não haja uma troca de atos de fala. Essa distinção entre 
troca de movimentos e de atos de fala não é muito feliz, considerando que inclusive 
na ação estratégica processam-se atos de fala (e não um agir comunicativo). 

Por último, é importante salientar que Matus passa a não considerar explicita
mente o agir comunicativo, mesmo tendo-o reconhecido naquela variante híbrida 
de sua taxonomia. A omissão posterior do comunicativo vem reforçar a idéia de que 
Matus confunde exclusivamente agir estratégico e interação. Não obstante isto, sus
tentamos que a comunicação reaparecerá implicitamente no corpo teórico matusia¬ 
no sob duas formas: a tentativa de aplicação da teoria dos atos de fala ao planeja
mento e a defesa de um argumento democrático para o planejamento em geral, 
como veremos mais adiante. 

Matus, ao explicitar o significado mais preciso das duas formas básicas de 
ação que identifica: comportamental e estratégica (e criticar o uso do enfoque nor
mativo em contextos interativos), desenvolve um raciocínio extremamente impor
tante e sagaz, o qual apresenta, entretanto, alguns pontos vulneráveis, que analisa
remos agora. 

O autor afirma que toda ação se explica pelo entrecruzamento de três variá
veis: 

- As intenções potenciais de ação, cujo limite é a imaginação (intenções possíveis); 

- As capacidades de ação, cujo limite é a disponibilidade de recursos escassos para 
produzir ações; 

- As necessidades de ação (intenções reais), cujo limite é a necessidade atual ou si
tuacional (MATUS, 1987:103). 

Estas três variáveis constituem espaços de variedade das ações imagináveis, 
produzíveis e necessárias delimitados por fronteiras difusas que se "intersectam". 
Quanto mais estreita for a intercessão comum aos três espaços mencionados, menor 
será a variedade da ação possível e, em conseqüência, diante de um estímulo a res
posta do ator tende a ser repetitiva: 



Neste caso, a estreiteza do espaço das capacidades contribui para gerar uma 
interseção mínima dos três espaços que explica que esse ator produza "comporta
mentos" poucos criativos. É evidente que os três espaços se interpenetram dinamica
mente, como o próprio Matus menciona: a imaginação pode ajudar a desenvolver 
capacidades e a criar necessidades; as necessidades estimulam a imaginação e a 
criação de novas capacidades; o desenvolvimento de novas capacidades gera novas 
necessidades que estimulam a imaginação... . Mas pode haver uma dissociação en
tre as três variáveis por "divergência de aptidões", por exemplo, atores que têm uma 
maior habilidade no manejo conjuntural do que na análise prospectiva ou na imagi
nação de futuros ou vice-versa, ou atores que não são bons na condução ou no en
caminhamento executivo de processos, o que lhe restringe o espaço de capacida
des, apesar de serem criativos etc. No entanto, essa estreiteza das capacidades de 
ação de um ator pode ser o resultado de uma ação intencional e reflexiva de outro 
ator, o qual se conduz, desta maneira, segundo as regras básicas da ação estratégica. 

O que Matus quer colocar é que a ação comportamental não deixa de ser ou 
pode ser encarada como uma variante da ação interativa: "Ias relaciones causales en 
el sistema social son en el fondo relaciones iniciativas - respuesta que se gestan en 
espacios mínimos de intersección entre los espacios de Ias intenciones. las capacida
des y las necessidades" (MATUS, 1987:104). Neste caso, a ação humana está predo
minantemente dominada pelas capacidades estreitas (e não pela imaginação, como 
seria o caso dos sistemas criativos). Como diz o autor: 

en este caso, el dominio de Ia escassez de capacidades (poder, conoci¬ 
mientos, recursos economicos, organización...) resulta en una única al
ternativa: el comportamiento previsible. Asi, el comportamiento previsi¬ 
ble es un caso particular de Ias relaciones iniciativa-respuesta... de lo 
anterior también se deduce un principio de acción estratégica. Si un ac
tor Α1 quiere hacer más previsible Ia estratégia de su oponente A2, Ia 
via mas efectiva de logrado es reducirle su espado de capacidad de pro
duction ( M A T U S , 1987:106). 



Este arremate de Matus ilustra o que vínhamos sustentando: a ação estratégi
ca supõe a reificação do outro, na medida em que este último é confinado ao espa
ço da ação meramente comportamental. Desta maneira, a ação comportamental 
não desaparece em contextos interativos, mas mantém a sua presença enquanto 
uma ação que desejamos para o outro (e tentamos produzir ativamente, intervindo 
sobre sua situação). 

Diante deste quadro, simplesmente dizemos que a ação estratégica é real, 
não pode ser negada, mas não é o todo. 

Finalizaremos esta parte fazendo referência à uma contribuição extremamen
te importante de Matus, representada pela correlação que o autor faz entre formas 
de ação e tipos de problemática, sobre a qual trabalhamos em diferentes momentos 
de nosso texto (quase que de uma forma implícita). 

A partir dos trabalhos de lan Mitroff (The Subjetive Side of Science. Else
vier, N. York, 1974) e de Harold Linstone (The Multiple Perspective Concept. 
Technological Forecasting and Social Change, 20 (04), 1981), Matus identifica 
duas problemáticas gerais (que podem ser ainda desdobradas): a problemática 
bem estruturada e a problemática quase estruturada, e correlaciona a elas: a pla
nificação normativa ou a ação instrumental e a planificação situacional-estratégi¬ 
ca, respectivamente. Usa, ainda, esta classificação e, especificamente, a presença 
cada vez mais apontada do segundo tipo de problemática no campo científico 
em geral e obviamente no campo social, para acirrar a crítica à planificação ins
trumental e sustentar o novo paradigma. Sintetizaremos algumas das característi
cas destes problemas (MATUS, 1987:124-126). 

• Problemas bem estruturados: 

- As regras que conformam o sistema que produz o problema e as relações do ho
mem com ele são precisas, claras, invariáveis e pré-determinadas. As regras exis
tem antes da solução do problema e permanecem iguais depois de sua solução. 
Alguns jogos observam essas características. O mesmo é válido para um proble
ma matemático ou geométrico; 

- O homem resolve o problema "desde fora"; esse problema, ao ser solucionado, 
não cria outros problemas e ninguém duvida da eficácia da solução quando esta 
se mostra verdadeira; 

- O problema é facilmente isolado do sistema e de outros problemas. Caso exista 
uma seqüência de problemas, a solução de um não afeta a solução dos outros; 

- As variáveis que constituem o problema estão dadas, são enumeráveis, conheci
das e finitas; 

- O problema pode ser abordado supostamente com objetividade; 

- As soluções são finitas; 

- O espaço e o tempo relativos ao problema são definidos nas regras de forma 
constante ou resultam de fatos constantes para qualquer um que se relacione 
com ele etc. 



• Problemas quase estruturados: 

- As regras que produzem os problemas não são precisas, invariáveis nem iguais 
para todos. O homens criam e recriam ativamente essas regras; 

- O homem resolve "desde dentro"; um problema, ao ser solucionado, pode gerar 
outros problemas e a eficácia de uma solução é debatível e relativa a um deter
minado ator; 

- As fronteiras do problema e do sistema que o gera são difusas; 

- As variáveis que constituem um problema são pouco conhecidas e infinitas; 

- As soluções também são criativas; 

- O problema sempre abrange o âmbito sociopolítico, ainda que tenha uma di
mensão técnica; 

- O espaço e o tempo são relativos aos homens que desde distintas posições se re
lacionam com o problema etc. 

A planificação situacional lida, segundo o autor, com uma problemática qua
se estruturada. Contudo, dentro deste tipo de problemática pode haver alguns nú
cleos problemáticos mais estruturados relativamente e, ademais, é inerente à planifi
cação situacional (e às outras formas) a necessidade de uma maior estruturação ou 
normatização dessa problemática para dominá-la melhor. O último transparece do 
próprio conceito de ação estratégica acima postulado: a tentativa de redução do ou
tro a um comportamento previsível, ou seja, a estruturação da conduta do outro. 

Ora, Matus tem sobejada razão quando defende para a planificação social 
uma postura que suponha o reconhecimento básico da segunda natureza de proble
mas. Isto é inquestionável e representa um salto adiante. Porém, atrás dos traços rei¬ 
ficadores que marcam em "boa medida" o enfoque estratégico, insinuam-se sutil¬ 
mente as feições objetivadoras do próprio enfoque normativo-instrumental. 

2.4. O CONCEITO DE PODER 

O Poder, como categoria-chave da análise de viabilidade política, apresenta 
para Matus várias características (MATUS, 1987:544-547). 

- É um conceito multidimensional, porque envolve vários recursos. Como afirma o 
autor: 

La adhesion popular que tiene un dirigente, el control sobre el aparato 
militar, Ia capacidad de crear teorias e ideologias convincentes, el acce¬ 
so a Ia información. Ias capacidades legales y administrativas para tomar 
decisiones, el control de los medios de comunicación, el control de los 
recursos economicos, el carisma personal, Ia capacidad de organiza
c i ó n , etc., son capacidades o atributos que conforman el conjunto de 
elementos que caracterizan el poder de un actor. (MATUS, 1987:554). 



O comum denominador desses elementos é a capacidade de fazer ou de in
fluir sobre o que os outros fazem. O poder está relacionado, em conseqüência, com 
a ação. O poder não é apenas uma questão de disposição de recursos, senão que 
também é a habilidade em aproveitar a situação de classe para obter recursos, fazer 
um uso eficaz dos mesmos ou empregar meios mediante os quais procura-se fazer 
com que o outro se aperceba da existência de tais recursos (o poder produz efeitos 
pela própria percepção de sua presença). 

- O poder é uma relação social que sempre está referida aos projetos de outras 
forças sociais: o valor do poder de uma força social está sempre referido à con
frontação real ou possível com outras forças em torno de projetos determinados. 

- O poder é produto de uma acumulação social: o poder deriva das relações 
geno-situacionais que são o resultado dos processos de acumulação social. Pode 
ser ampliado ou desacumulado no processo de fenoprodução (de fatos específi
cos), nos casos de omissão em face dos fatos produzidos pelos outros ou de rejei
ção ou apoio explícito aos mesmos. 

O poder se expressa nos distintos planos situacionais: na genoestrutura o po
der se expressa como relação de classes que determina toda a situação. Mas o poder 
também se expressa na fenoestrutura, como força condicionante da capacidade de 
produção de fatos, e na fenoprodução, onde os fatos produzidos ou produzíveis re
sultam da aplicação ou do uso da força (aplicação regulada da força condicionante). 

- O poder é aproximada ou probabilisticamente comparável: a relação de forças 
pode ser estimada em função da possibilidade ou não (eficácia) de produzir um 
determinado resultado. Como diz Matus: 

La posibilidad de comparar el poder entre los actores sociales se con
creta en Ia posibilidad del conflicto. Alli se miden las fuerzas compara
ble, porque en cada espado de confrontación, los oponentes seleccio¬ 
nan aquellos recursos eficaces para lograr su objetivo. En Ia inminencia 
del encuentro, el poder se convierte en fuerza aplicada a un propósito 
específico. La eficácia sobre los objetivos perseguidos permite encontrar 
una categoria y, a veces una forma de medición, que es homogénea y, 
por conseguinte, comparable (MATUS, 1987:547). 

- O poder produz efeitos quando é usado e quando não é usado, mas percebido: 
a percepção que um outro ator tem da força ou do poder de um ator é também 
um recurso real ou fictício de poder. Dessa percepção dependerá que esse outro 
ator aceite ou não uma confrontação possível e, no primeiro caso, a intensidade 
da pressão exercida (o poder nunca ou raramente é utilizado na sua plenitude). 

Nossa crítica a esta percepção refere-se à omissão relativa do poder na sua 
acepção de práxis comunicativa ou voltada para o entendimento. Como se de
preende do anterior, a concepção matusiana acentua duas características: 

- o poder como capacidade dinâmica de produção de resultados; e 

- o poder como relação social conflitiva; 



Dado este acento, os referentes da legitimidade ficam subordinados a uma 
concepção funcional do poder. A legitimidade se evidencia, apenas indiretamente, 
de duas formas: 

• Em termos de recursos de poder, tais como a capacidade de negociação dos diri
gentes, a capacidade de geração de teorias legitimadoras, o grau de adesão po
pular etc. Nesta acepção, a legitimidade é colocada ao lado (e na mesma ordem 
de importância) dos outros "recursos de poder", de natureza empírica e objetiva, 
como a capacidade militar, a capacidade econômica e assim por diante. Não há 
uma diferenciação e hierarquização claras destes recursos. Sob alguma rubrica, 
como por exemplo, a rubrica "aliados" (afinidades de poder), a legitimidade é 
subsumida no conjunto dos elementos que definem o "vetor de peso" das forças 
sociais (poder ou força condicionante de uma ação); 

• Através da análise dos interesses dos atores, enquanto uma parte da análise de 
viabilidade política dos projetos. Essa análise revela os graus de apoio e de rejei
ção que determinadas propostas suscitam. Fala indiretamente da legitimidade. 
Nesta acepção, a legitimidade tem um valor apenas parcial, pois a gradiente de 
legitimidade que caracteriza os vários projetos somente indica as estratégias mais 
prováveis: negociação, cooptação ou conflito entre os atores, ficando a adoção 
plena das mesmas, especificamente das estratégias de conflito, dependente das 
capacidades de poder dos atores. Isto é, a concepção matusiana admite a possi
bilidade de resolução de situações de conflito ou de baixa legitimidade mediante 
a mobilização empírica ou coercitiva do poder, quando a análise comparativa do 
vetor de peso revela vantagens para o ator interessado no projeto conflitivo. 

Na primeira acepção, a legitimidade é um recurso funcional do vetor de 
peso. Na segunda, a legitimidade é parte de uma análise (a das intenções) que se 
encerra com a apreciação das capacidades de poder, e estas definem em última ins
tância a viabilidade política. Combinam-se recursos que se apóiam em uma base de 
validez discursiva com recursos que se apóiam na coerção empírica. Atribui-se à le
gitimidade o sentido funcional de ajudar ou não à construção da viabilidade de uma 
proposta. Em nenhuma dessas hipóteses a legitimidade é vista em separado e desta
cada como uma relação capaz de outorgar representatividade ou validez social a de
terminados projetos viáveis ou não. 

A concepção matusiana, como vimos, sugere a medição ou comparabilidade 
do poder. Isto supõe a redução do mesmo a um elemento objetivo. Descontando 
que essa comparação traz resultados duvidosos (como Habermas afirma), o proble
ma mais sério da mesma (do ponto de vista metodológico) diz respeito ao fato de 
que os atores escolhem recursos diferenciados para exercer uma pressão sobre os 
projetos em conflito. Sendo assim, é impossível a comparabilidade como o próprio 
Matus estabelece: não se podem comparar elementos heterogêneos do vetor de 
peso. Trabalharemos um pouco mais esta questão. 

Matus afirma que a comparação do vetor de peso dos atores que se envol
vem em uma situação conflitiva diz respeito a um ou mais elementos definidos pelos 
atores como os mais eficazes para viabilizar um determinado projeto e não a todos 
aqueles elementos que a priori poderiam conformar o vetor geral de peso dessas for
ças ( M A T U S , 1 9 8 7 : 5 7 1 - 5 7 4 ) . Os outros elementos estariam presentes, não como ele¬ 



mentos destacados da análise, mas como elementos que potencializariam os ele
mentos centrais, ou seja, aqueles que seriam em última instância, comparados. Esses 
elementos centrais poderiam variar, por outro lado, em função dos vários planos 
que definem a viabilidade de um determinado projeto (decisão, operação e perma
nência) e em função dos vários espaços institucionais envolvidos no desdobramento 
do mesmo. 

Aqui temos vários problemas envolvidos. Primeiro, dificilmente um determi
nado projeto dependerá de um único recurso de poder, considerado central, con
quanto possa haver uma hierarquização dos vários recursos envolvidos, de acordo 
com cada situação concreta. Mesmo hierarquizando-se alguns recursos, o que ense
jaria uma relação menor de recursos ditos centrais, outros recursos também pode
riam participar, agindo sobre os centrais. Segundo, a escolha das capacidades cen
trais, além de depender do critério de eficácia relativa dos recursos definidos de 
acordo com o tipo de projeto em pauta, o plano de viabilidade e o espaço de ação 
envolvidos, dependerá também, ao aceitar-se a condição da existência provável de 
vários recursos mais ou menos eficazes para um mesmo projeto, das possibilidades 
específicas de poder dos atores concretos. Essa escolha será situacional. Os atores 
procurarão apoiar-se naqueles recursos que, sendo funcionais, lhes permitem vanta
gens diferenciais. É grande a possibilidade da escolha de recursos distintos. Diante 
deste quadro há um duplo problema de comparabilidade: em que medida os outros 
recursos "colaboram" com o(s) recurso(s) central(is)? e como comparar recursos dife
renciados? Lembramos que Matus não admite esse tipo de comparação ou de esti
mação dos "acréscimos" de capacidades do poder distintas. 

Levar ao extremo a idéia de uma apreciação situacional implicaria abandonar 
a perspectiva auto-referencial, procurando colocar-se na perspectiva do outro, e, 
desta maneira, pressumir os recursos que o outro utilizaria. Isto poderia significar a 
comparação de um leque relativamente maior de recursos. Quando o balanço do 
controle dos recursos homogêneos comparados (Matus afirma que só é possível 
comparar recursos homogêneos) é absolutamente favorável para o ator do plano 
não haveria problemas. Porém, quando esse balanço varia em relação a vários re
cursos - favorável em alguns casos e desfavorável em outros - a não comparabilida
de de recursos heterogêneos (incluindo a impossibilidade de uma somatória aritmé
tica) suscita a necessidade de uma redução de variedade. O problema da definição 
de qual recurso é mais decisivo acentua-se. 

Este processo de hierarquização supõe uma forte tensão entre uma perspecti
va auto-referencial e uma perspectiva policêntrica, que tende a se encaminhar no 
sentido de um cálculo egocêntrico, subjetivo, considerando que mesmo no caso de 
uma perspectiva policêntrica há um forte conteúdo de simulação, de presunção. 

Tamanha complexidade e subjetividade recomenda uma posição de cautela 
diante das tentativas de quantificação do poder (especialmente aplicadas às situaçõ
es de conflito) e, paralelamente, uma maior preocupação com a construção da legi
timidade da proposta. Esta última, todavia, não se deixa reduzir a um cálculo numé
rico objetivo. No máximo, pode ser tratada qualitativamente em termos de sinais 
positivos ou negativos em face de determinados projetos, que é o que Matus faz, 
acrescentando uma ponderação dos graus de apoio (+) ou de rejeição (-) dos atores. 
A legitimidade, desde o ponto de vista da análise dos interesses ou das intenções. 



comporta, entretanto, uma especificidade analítico-metodológica que teremos de 
considerar. 

Podemos precisar as intenções dos atores (em face de projetos potenciais) 
tendo como base as declarações explícitas dos mesmos. Este é o caminho mais dire
to. Mas nem sempre é possível dispor dessas manifestações (isto acontece quando o 
outro não está comunicativamente presente ou quando a análise é muito prospecti¬ 
va). Ou nem sempre essas manifestações são completamente confiáveis. Neste caso, 
a atribuição de interesses supõe a análise do contexto situacional dos atores, isto é, 
de sua realidade material e dos elementos simbólicos do mundo da vida (cultura, so
ciedade e personalidade) que condicionam o agir dos mesmos. As intenções são, as
sim, derivadas do reconhecimento dos sistemas de idéias dos atores, de sua história 
específica, das ações historicamente praticadas por eles e também de suas manifes
tações discursivas mais permanentes. Neste reconhecimento, são importantes as 
predisposições subjetivas e as capacidades de aprendizagem e integração dos atores 
(socialmente acumuladas), pois estas últimas falam sobre a capacidade de negocia
ção daqueles e sobre as margens de flexibilidade dentro das quais os atores situam 
propostas. Dito de outra maneira, o significado pontual de determinadas intenções 
remete, em última análise, ao programa direcional de um ator, aos seus motivos e 
valores últimos, à sua concepção de mundo e às imagens-objetivo básicas. Em uma 
palavra: a atribuição de interesses pontuais deriva de uma análise mais ampla da 
orientação simbólica historicamente perseguida pelos atores. 

Uma análise dessa natureza não corresponde ao tipo de diagnóstico objetivis¬ 
ta das ciências empíricas ou exatas. Trata-se, antes disso, de uma compreensão de 
sentido, típica das ciências sociais, humanas ou do espírito. O outro é analisado, 
nesta acepção, como um texto constituído historicamente, repleto de referências 
simbólicas. O enfoque hermenêutico, enquanto aquela análise do sentido de um 
texto que se realiza através do "diálogo entre os horizontes" definidos pelos contex
tos situacionais do ator (em pauta) e do intérprete (das intenções desse ator), parece 
ser o procedimento mais adequado a essa tarefa (HABERMAS, 1 9 8 6 ) 2 (apud SlEBE¬ 
NEICHLER, 1 9 8 9 : 5 9 - 6 0 ) . Em termos mais simplificados, diríamos que o (reconheci
mento das compreessões de sentido de um ator depende de uma "aproximação dia-
lógica" entre nós e esse ator. Isto equivale a colocar-se na perspectiva do outro, a en
tender as elaborações de sentido do outro no contexto da particular situação em 
que se insere. Mesmo não havendo uma comunicação direta. A análise mais precisa 
das intenções dos outros sugere, portanto, uma apreciação policêntrica. Quanto 
mais estreita a aproximação (ou mais próximo o reconhecimento), mais precisa a 
identificação dos interesses (e de quais são mais permanentes, reais e expressivos 
vis-à-vis os que são mais ocasionais, secundários e equívocos) e das capacidades de 
negociação dos atores. 

Mas à medida que nos aproximamos dessa forma, da perspectiva do outro, 
escorregamos imperceptivelmente (sem limites muito claros) para a própriajronstru¬ 
ção da legitimidade, para além do simples reconhecimento da mesma. O enfoque 
hermenêutico não se satisfaz apenas com a compreensão das elaborações de senti
do do outro (à luz do seu contexto), mas subentende a sua problematização a partir 

2 Habermas,). Die Einheit der Vernuft, 1986. 



da referência do intérprete, abrindo-se à reformulação dessas elaborações de senti
do: como nós atuaríamos comunicativamente nas condições do outro ou que coisas 
colocaríamos no texto do outro? No caso da construção da legitimidade dos planos 
(que supõe essa problematização discursiva), o modelo da comunicação direta é im
prescindível, pois aqui não se trata de entender consensualmente um texto já "escri
to", mas de produzi-lo coletivamente. 

Pois bem, o que queremos dizer é que o modelo da comunicação - constitu
tivo do enfoque hermenêutico - , faz parte, tanto da tarefa de reconhecimento dos 
níveis de legitimidade das propostas, como da tarefa primordial de sua construção, e 
em relação a esta última esse modelo é mais exigente. 

Mas ao lado do modelo comunicativo distingue-se aquele recorte unilateral 
do diálogo (que questionamos anteriormente), que sob a forma do agir estratégico 
evidencia a impossibilidade de uma construção solidária. 

Nossa análise específica - sinteticamente - atribui um destaque particular à 
questão da legitimidade, como componente básico do poder, e procura relativizar 
os enfoques objetivizadores e quantitativos deste, identificando o modelo do diálo
go hermenêutico com a tarefa de precisão das intenções ou plexos de sentido dos 
atores e da construção da legitimidade. Este particular destaque que outorgamos à 
legitimidade se apoia, de resto, em uma constatação simples ou intuitiva: quando 
um projeto é viabilizado, apesar de uma carência de legitimidade, o ator que patro
cina este projeto provavelmente experimentará a posteriori os efeitos desgastantes 
desta situação impositiva. Ε evidente que a reiteração sistemática dessa prática con
duz ao tipo de espiral descendente de poder que nos é característica na América La
tina. 

2.5. O PLANEJAMENTO COMO ESTRUTURA COMUNICATIVA 

Matus (MATUS, 1987:221-224) representa o planejamento como uma estrutu
ra comunicativa que compreende os cinco tipos de atos de fala da taxonomia de 
Searle oriunda da de Austin (SEARLE, 1974) 3 (apud MATUS, 1987:221-224). 

- Contém afirmações ou asserções, mediante as quais constatam-se fatos e proces
sos problemáticos (ou não) no momento explicativo. As asserções podem ser fal
sas ou verdadeiras, devendo ser comprovadas; 

- Contém expressões, porque o autor de um Plano qualifica esses fatos mediante 
frases adjetivas que aceitam, rejeitam ou hierarquizam as asserções. Por exem
plo, parabenizamo-nos pela boa cobertura sanitária alcançada e lamentamos ou 
condenamos a piora dos indicadores de mortalidade; 

- Contém declarações, porque o autor do Plano designa responsáveis pelo dese
nho e execução das propostas que inclui e, por outro lado, fixa posição sobre di
versos âmbitos de ação. Por exemplo, priorizamos problemas e operações quan
do afirmamos que, dentro de certos limites, o problema da diarréia infantil é 
mais importante que o da tuberculose; 

3 Searle, J . A Taxonomy of lllocutionary Acts in Expression and Meaning. Cambridge, 1974. 



- Contém diretivas, porque ordena a outros, aos designados pelas declarações, 
executar e assumir determinadas obrigações. Por exemplo, ordena a um determi
nado nível institucional executar uma operação específica; 

- Contém compromissos de ação, porque as propostas operacionais são compro
missos que, em última instância, "assume seu autor diante da população e as for
ças sociais de um país". 

O plano se constitui, centralmente, de compromissos ou operações, os quais 
podem ser delegados, para efeitos operacionais, a outros funcionários através da de
claração da responsabilidade de cumprir e validar esses compromissos. Ou seja, o 
Plano se constitui complementarmente de declarações e diretivas. Quanto às asser
ções e expressões, elas não são um produto terminal do Plano, como as operações, 
mas produtos intermediários que contribuem para a definição dos compromissos. 

As operações são compromissos de ação que precisam lingüisticamente vários 
requisitos: 

- responsabilidade institucional ou pessoal pela operação; 

- meios de realização, incluindo os vários recursos envolvidos; 

- previsão de resultados ou impacto sobre o problema definido; 

- tempo envolvido; 

Sob a acepção: "me comprometo a fazer" (algo bem definido), uma operação 
se diferencia claramente de outros atos tais como recomendar, adotar critérios vagos 
de ação ou anunciar objetivos e autores indefinidos. 

Por exemplo, não são títulos próprios de uma ação ou operação os seguintes: 

- "otimizar o uso dos recursos de saúde" (não precisa um que fazer concreto e me
ramente enuncia um critério de ação: otimização); 

- "promover a saúde materno-infantil" (alude a um objetivo vago e não aos meios 
para atingi-lo); 

- "estabelecer a conveniência de substituir a tecnologia de saúde de alta complexi
dade" (indica uma recomendação). 

As operações como produtos terminais de um Plano comunicacional não se 
esgotam, no entanto, nos atos de fala. São formas de ação. Aqui é importante fazer 
a distinção entre ato e ação (de Searle e Austin). Matus chama de atos aos atos de 
fala que antecedem na cadeia de produção às ações. Ε chama de ações aos efeitos 
que se seguem aos atos de fala no sistema de produção social, mediante os quais 
certos meios são utilizados para: alterar os comportamentos sociais, construir e alte
rar capacidades de produção social e, alterar as regras de produção social. A ação é 
o instrumento do homem para modificar uma situação e os atos são os instrumentos 
para produzir ações. De tal maneira, Matus situa a comunicação na posição de meio 
de coordenação da ação teleológica, inclusive na sua variante estratégica. 

Matus identifica alguns usos possíveis da teoria dos atos de fala aplicada ao 
planejamento, tais como: 



• avaliação da proporção dos atos de fala na estrutura comunicativa de síntese e, 
especialmente, dos compromissos de ação; 

• avaliação do grau de precisão dos compromissos da ação; 

• avaliação do grau de coerência existente entre as afirmações e expressões, de 
um lado, e os compromissos de ação do outro; 

• análise do conjunto de módulos específicos do plano (ações, subações) resultan
tes dos compromissos ou operações, de modo a verificar se aqueles cobrem sem 
duplicações ambíguas o universo da ação comprometida; 

• acompanhamento longitudinal dos atos de fala, de modo a verificar em que me
dida os resultados constatados (asserções) conferem com os compromissos já 
adotados; as novas asserções revelam a persistência ou a superação dos fatos 
constatados anteriormente; e os novos compromissos revelam a continuidade, o 
reajuste ou a superação dos compromissos anteriores; 

• acompanhamento longitudinal dos atos de fala, de modo a verificar a relação en
tre o atraso de algumas ações e o atraso dos atos de fala que deveriam precedê-
las. 

Estes usos correspondem ao papel que a informação em geral desempenha 
na avaliação, no acompanhamento, na organização e reorganização (no nível da im
plementação) dos planos. A teoria dos atos de fala aplicada ao planejamento sugere, 
entretanto, um redimensionamento do conceito de informação, para além da acep
ção restrita da expressão "indicadores". Informação e comunicação se tornam equi
valentes. O novo tipo de análise da "informação" permitiria uma abordagem mais 
extensa e qualitativa do universo amplo das expressões lingüísticas dos atores envol
vidos no planejamento. Uma taxonomia da informação em função de tal teoria en
frentaria, porém, algumas dificuldades. A primeira diz respeito à classificação das ex
pressões lingüísticas, a qual deveria seguir algum critério, como por exemplo os tipos 
de fins ilocucionários dos atos (como é a proposta de Searle) ou os verbos realizati¬ 
vos das expressões (Austin). Este problema é, digamos assim, metodológico e pode 
ser resolvido. A segunda dificuldade refere-se à necessidade de um registro amplo 
das redes de comunicação envolvidas no planejamento. Esta dificuldade é mais agu
da, pois não se concebe um sistema de registro capaz de reter toda e qualquer for
ma de comunicação. Talvez a análise possa ser realizada a partir da matéria prima 
dos documentos escritos e das oralizações, dos desenhos dos planos, das avaliações, 
prestações de contas, enfim, de um universo mais restrito que deixaria de fora um 
elenco de comunicações envolvidas principalmente na implementação. Um desem
penho discursivo mínimo seria, por outro lado, a condição para tal análise. A utiliza
ção de softwares como o "coordenador" de Flores (já mencionado) e dos recursos de 
informática em geral podem auxiliar no registro aludido, mas este é um campo em 
recente processo de desenvolvimento. 

Se deixa-se de lado o aspecto instrumental precípuo da análise da fala, fica
mos com a importante idéia de que o planejamento é uma estrutura que se realiza 
através do desempenho de pretensões de validade variadas, que dizem respeito aos 
critérios habermasianos de verdade, correção e autenticidade. Trabalharemos um 
pouco esta idéia. 



Na análise dos atos de fala enunciados por Searle, Habermas faz alguns repa
ros (HABERMAS, 1987:409-416). A principal crítica que esse autor realiza é a de que 
o modelo de Searle se baseia em apenas duas formas de relação lingüisticamente 
mediada: a relação cognoscitiva de constatação de fatos e a relação intervencionista 
de realização de um fim. Isto é, a classificação dos atos segundo os fins ilocucioná
rios fundamenta-se no modelo de Searle, na pressuposição de um único mundo, o 
objetivo. Neste modelo: 

- Os atos constatativos (expressões ou afirmações) indicam a pretensão de que as 
expressões se acomodem aos fatos objetivos: 

- IMAGEMAQUI C(p) - a seta para baixo sinaliza que o conteúdo propositivo de p deve acomo
dar-se aos estados do mundo objetivo; 

- Os atos diretivos são intenções de que o "outro" realize uma ação sobre o mun
do, visando um estado de coisas esperado - IMAGEMAQUI - I (o efetua p) sinaliza que os fa
tos devem acomodar-se à intenção de Η (ator que formula a intenção); 

- Os atos compromissários (commissives) expressam a intenção de que Η realize 
uma ação sobre o mundo - IMAGEMAQUI - I (H efetua p); 

- Os atos declarativos são expressões de decisão dotadas de autoridade institucio
nal, incluindo as demissões, designações, declarações de responsabilidade, casa
mentos, condenações etc. Estes atos criam fatos institucionais, os quais, por outro 
lado, devem observar a normatividade das instituições que asseguram o caráter 
vinculante das decisões - O símbolo D IMAGEMAQUI (p) expressa essa dependência institu
cional dos atos e simultaneamente a criação de fatos no mundo (só que as insti
tuições são tratadas como entidades exclusivas do mundo objetivo); 

- Os atos expressivos representam as exteriorizações de estados internos. Como o 
mundo interno não é contemplado por Searle esses atos são simbolizados assim: 
Ε IMAGEMAQUI (p), ou seja, não há relação com o mundo objetivo (conjunto vazio); 

Os reparos que Habermas faz podem ser sintetizados assim: 

• o modelo de Searle não discrimina em relação aos atos diretivos entre os impera
tivos simples (exigências apoiadas em sanções empíricas ou no poder) e as or
dens dotadas de aceitação normativa. 

• as instituições que afiançam a validade das declarações expressam relações típi
cas do mundo social, não podem ser consideradas simples entidades objetivas; 
estão dotadas de um corpo normativo, isto é, de um conjunto de expectativas de 
comportamento socialmente produzidas e elas, por sua vez, produzem ou reini
ciam novas relações interpessoais. Com os atos compromissários, diz Habermas: 

el hablante ata o vincula su voluntad en el sentido de una obligación 
normativa; y Ias condiciones de fiabilidad de una declaración de inten
ción son de un tipo totalmente distinto que Ias condiciones que el ha
blante cumple cuando como ator realiza su intención. Searle tendria 
que distinguir Ias condiciones de validez de Ias condiciones de éxito 
(HABERMAS, 1987:414). 



• Searle limita a análise dos atos de fala à perspectiva do falante; não leva em con
ta a dinâmica do reconhecimento intersubjetivo das pretensões de validade, isto 
é, a formação de consenso. Por exemplo, no caso das diretivas não considera se 
0 concorda ou não com a pretensão de H. 

A partir desta problematização, Habermas reconstrói essa taxonomia apon
tando para a sua própria: Atos imperativos, constatativos, regulativos e expressivos 
(cap. 1 ) . Inclui nos atos regulativos: os compromissários, os diretivos normativos e as 
declarações dotadas de autoridade institucional. 

Essas objeções se aplicam à adaptação matusiana. Ε necessário, em primeiro 
lugar, distinguir entre imperativos (típicos da ação estratégica) e diretivas e declara
ções legítimas. Ε importante, por outro lado, salientar o componente normativo dos 
compromissos que, como Matus bem afirma, "são obrigações que o autor do plano 
assume perante a população e as forças sociais do país", cuja credibilidade vai de
pender, portanto, da aceitação intersubjetiva de suas pretensões. 

A taxonomia de Habermas permite representar o planejamento como uma 
estrutura comunicativa de apoio à racionalidade de fins que contém, em termos 
agregados, atos de fala típicos do agir comunicativo e atos de fala característicos do 
agir estratégico, em distintas proporções contingentemente definidas. Como a pre
tensão à legitimidade em geral fica restrita à aceitação normativa de alguns e não de 
todos os grupos sociais, os atos compromissários podem acompanhar-se, simulta
neamente, de atos ou efeitos estratégicos (imperativos, perlocuções) sobre os opo
nentes e, ainda, das reservas comunicativas inerentes ao agir instrumental, quando 
os compromissos de ação implicam impactos produzidos sobre uma realidade não 
interativa (ação técnica sobre o mundo objetivo). Como diria Habermas, nos contex
tos complexos de ação, um ato de fala, em princípio realizado e aceito sob as pre
missas da ação comunicativa, pode ter simultaneamente um valor estratégico em 
outros planos de interação e provocar efeitos perlocucionários em terceiros. Nos 
contextos anteriormente mencionados, o do agir estratégico e o do agir instrumen
tal, os atos de fala servem instrumentalmente à ação teleológica, descolando-se dos 
contextos do agir comunicativo. Ε possível, além disso, que os atos formalmente re
gulativos não representem, na prática (e isto fica em evidência na seqüência da 
ação), formas de agir comunicativo, mas estratagemas ou enganos inconscientes, isto 
é, formas estratégicas encobertas (ou que aqueles se transformem, no curso da ação, 
em formas estratégicas abertas). Isto nos fala do seguinte: a única forma de discernir 
a orientação instrumental ou comunicativa dos atos de fala isolados e formais é ana
lisá-los do ponto de vista do contexto de ação em que se inserem, ou dito de outra 
forma, do ponto de vista da orientação predominante da seqüência global da ação e 
da fala. 

Matus, ao reconhecer o caráter "compromissário" das regulações inerentes a 
um plano, está, no fundo, admitindo o conteúdo normativo (no sentido habermasia¬ 
no) do planejamento. Está reconhecendo não apenas a presença da comunicação 
como instrumento funcional da ação teleológica, mas admitindo a presença no pla
nejamento do agir comunicativo, na situação limite da regulamentação legítima das 
relações interpessoais. 



O reconhecimento do planejamento como um sistema de pretensões de valida
de que reclama a aceitação intersubjetiva se articula necessariamente à compreensão de 
que o grau de correção dos compromissos de ação vai depender das condições proce
dimentais da comunicação capaz de julgá-los e avalizá-los. Nesse entendimento, a legi
timidade das obrigações vai depender de uma comunicação o mais ampla e simétrica 
possível, coisa que Matus, aliás, considera. Gostaríamos de finalizar esta discussão espe
cífica justamente com o argumento democrático de Matus: 

La planificación situacional propone un sistema descentralizado de pla¬ 
nificación por problemas y oportunidades. Los problemas y oportunida
des són módulos accesibles a Ia inmensa mayoria de Ia población. La 
planificación situacional es una planificación comunicativa y participati
va. En este sentido, el concepto de situación ayuda al entendimento de 
Ia posición de los otros, desdogmatiza y facilita Ia comunicación y Ia 
participación ( M A T U S , 1987:190). 

Esta referência, por sinal, reforça a idéia (que defendemos anteriormente) so
bre a não justaposição obrigatória do conceito dialógico e policêntrico de "situação", 
e do conceito de cálculo estratégico, idéia que nos levou a sugerir a possibilidade de 
uma disjunção analítica deliberada. 

2.6. APONTAMENTOS SOBRE O ENFOQUE OPERACIONAL DO 
PLANEJAMENTO SITUACIONAL-ESTRATÉGICO DE MATUS 

O enfoque matusiano se baseia nos conhecidos quatro momentos: explicati
vo, normativo, estratégico e tático-operacional. A idéia de momento é uma feliz su
gestão do autor que expressa uma diferença importante em relação à visão seqüen
cial e linear que comporta a idéia de etapa do planejamento tradicional. O conceito 
de momento expressa um marco temporário provisório onde se realiza preferencial
mente uma determinada fase do planejamento, incluindo subordinadamente as ou
tras fases, e que se repete permanentemente no horizonte temporal de um plano. 
Denota uma visão integrada e dinâmica das várias fases do processo de planejamen
to (MATUS, 1987:349-354). 

2.6.1. O MOMENTO EXPLICATIVO (MATUS, 1987:355-397) 

Neste momento, os atores apontam os fatos problemáticos e realizam a expli
cação desses fatos à luz da teoria da produção social, indicando as capacidades de 
poder que fundamentam esses fatos e as regras de produção social características. 

Operacionalmente, a planificação situacional usa o instrumento do fluxogra¬ 
ma situacional, que consiste em construir a rede de relações causais que provocam 
os fatos nos três níveis de produção social. 



Sugere-se a adoção de um espaço institucional específico, como marco para 
a explicação: geral (espaço do governo central), particular (espaço estadual ou regio
nal) e singular (local ou distrital). Esta recomendação se apóia na premissa de que 
um mesmo problema pode ser explicado de maneira diferente segundo o espaço, 
pois as regras da produção social, as capacidades de ação e os atores variam especi
ficamente em função daquele. Como, por outro lado, toda explicação está sempre 
condicionada pelas possibilidades de atuação sobre a realidade (no que diz respeito 
ao seu conteúdo e profundidade), considera-se que a referência a um espaço deter
minado é ineludível. 

Além da explicação de problemas e causas, este momento deve indicar ou 
hierarquizar os processos críticos, isto é, os condicionantes de maior importância 
causal, factíveis e viáveis (nós críticos). 

Uma primeira adaptação da matriz explicativa de Matus à saúde sugere a se
guinte composição dos três níveis de produção social: 

- No plano dos fatos, colocaríamos todos os comportamentos sanitários e sociais, 
especialmente os produtos administrativos e epidemiológico-demográficos, isto 
é, a produção de serviços e a produção de ocorrências biológicas, demográficas 
e epidemiológicas e seus respectivos indicadores. Fatos não setoriais como por 
exemplo a não-liberação de um empréstimo do Ministério da Fazenda para o da 
Saúde, determinando a desativação de leitos (como fato resultante) também fa
riam parte deste nível. Fatos sociais e políticos (como uma greve de funcionários) 
que interferem na produção setorial inserem-se, da mesma forma, neste plano. 
Por outro lado, todas as expressões de política (planos, programas e projetos a 
produzir) podem ser considerados fluxos de produção social. As expressões dinâ
micas (ou a variação) de comportamentos sociais (aumento, diminuição, piora, 
melhora) são também consideradas fatos; 

- No plano das acumulações, colocaríamos as características de poder dos atores 
em um sentido amplo: políticas, econômicas, ideológicas, organizativas e sociais. 
Aqui entrariam as capacidades de produção do setor saúde, como equivalentes 
econômicos, isto é, a capacidade física da oferta, sua distribuição espacial, social 
e subsetorial, a distribuição dos recursos humanos em saúde e o sistema de fi
nanciamento específico. Também entrariam as características dos sistemas de 
gestão. Como acumulações sociais, poderiam ser considerados os problemas so
ciais transformados em características permanentes de grupos (marginalidade, su¬ 
bemprego etc.). As rendas específicas dos funcionários, porém, poderiam ser 
consideradas fluxos de produção social, resultantes de sua capacidade diferencial 
de poder e do volume social do financiamento setorial; 

- No plano das leis básicas, colocaríamos as restrições legais ao funcionamento do 
sistema de saúde, isto é, a política de saúde consubstanciada historicamente (e 
expressa juridicamente) e as restrições de natureza geral: econômico-tributárias e 
políticas e ideológicas que dizem respeito ao sistema social: 

É importante assinalar que a análise das acumulações não pode ficar restrita 
às relações quantitativas de poder político, como o próprio termo acumulação deixa 
transparecer. Matus afirma que os valores, as ideologias, as fábricas, a infra-estrutu¬ 



ra física, o capital, os sistemas, os partidos políticos, os conhecimentos, as personali
dades e tc , são fenoestruturas. Acrescenta que os atores sociais e as relações de for
ça entre eles são a chave para entender as fenoestruturas em geral. Com efeito, as 
relações de forças entre os atores permitem compreender as proporções em que os 
diversos atores se "apropriam" das outras fenoestruturas (conhecimentos, ativos eco
nômicos, organizações, sistemas etc.) ( M A T U S , 1987:139). 

A análise das acumulações deve abranger, nesse entendimento, as intenções 
políticas mais permanentes dos atores e os sistemas valorativos e ideológicos que os 
animam. Aqui é importante distinguir entre as expressões de política como fatos, ou 
seja, como projetos explicitamente produzidos (ou colocados em pauta na situação) 
e a política geral que os atores representam (intenções mais permanentes). Sugeri
mos anteriormente que esta última dimensão deve ser perquirida à luz da ideologia, 
da história social, da inserção material e das predisposições pessoais dos atores (das 
personalidades como acumulações). 

Matus, quando formula um modelo teórico de análise do outro, na sua teo
ria da ação ( M A T U S , 1987:107-110), inclui como variáveis a serem estudadas, o 
perfil psicológico, a ideologia, os projetos utópicos, a capacidade teórica, as relações 
com as organizações de base (componente normativo), o carisma, as virtudes, ví
cios e vulnerabilidades dos atores e assim por diante. Chama a atenção, assim, para 
um conjunto de componentes subjetivos (da personalidade), normativos e culturais 
do agir dos agentes que pertençam à esfera conceituai do mundo da vida haber¬ 
masiano. 

Esses componentes representam, desde nossa perspectiva, regras específicas 
do agir de atores ou grupos, capacidades, acumulações ou "fenoestruturas" de natu
reza simbólica que condicionam o agir para além da determinação das regras bási
cas ou sistêmicas, mais universais e dependentes da racionalidade econômica geral. 
Isto já foi avançado no cap. 3. Estas capacidades se impõem hierarquicamente aos 
atores. Elas não podem ser situadas na posição de capacidades tão disponíveis como 
as capacidades de oferta e de gestão. Aliás, estas últimas suporiam um saber acu
mulado e capacidades normativas e subjetivas determinantes. 

Desta maneira, nós introduzimos uma distinção entre regras básicas, corres
pondentes às estruturas dominantes em nível sistêmico ou organizacional, e regras 
específicas do agir de grupos, que correspondem aos componentes diferenciados do 
mundo da vida dos atores que condicionam a forma de disposição ou de operação 
das tecnologias e dos sistemas ou das acumulações em geral. 

Para propósitos práticos, sugerimos que em uma primeira aproximação expli
cativa o plano das acumulações contenha: os atores sociais mais destacados dos 
quais dependem os fluxos ou produtos mais destacados (dos quais dependem os fa
tos descritos), o controle que eles detêm daquelas capacidades econômicas e de 
gestão, as intenções mais permanentes dos atores e seus componentes simbólicos 
(especialmente as ideologias específicas no plano sanitário e geral), estes últimos ain
da debilmente explorados. Em momentos posteriores, justifica-se uma análise mais 
aprofundada do "outro" tendo em vista a viabilização de uma opção: a fundamenta
ção mais precisa das intenções ou interesses dos atores, fazendo aflorar os pressu
postos subjacentes à ação específica; a possibilidade de negociar esses pressupostos 



(em geral valorativos) em um processo de interação. Voltaremos a este tema mais 
adiante. 

O resumo de nossa adaptação ficaria assim: 

A análise empírica das aplicações do fluxograma situacional e de nossa adap
tação descobre, no entanto, dificuldades operacionais. As mais comumente observa
das são: dificuldade para classificar os processos problemáticos e as determinações 
causais nos três planos propostos; dificuldade para preencher o plano das genoestru¬ 
turas ou leis básicas considerando sua especificidade em relação aos espaços; os 
constrangimentos metodológicos (e a insuficiente compreensão do marco teórico) 
contribuem para desviar a atenção da explicação mesma, tornam-na complexa e em 
parte a induzem. 

Diante disso, surge a necessidade de algumas simplificações que não se cho
quem com alguns princípios básicos como o conceito de explicação situacional, a 
referência a um espaço, o uso do fluxograma e a idéia de fundo de uma hierarquia 
causal (que passa por esses planos ou outros). As alternativas possíveis, colocadas 
em aberto, seriam: 

- o aprofundamento da adaptação setorial, nos moldes que preconizamos; 



- a não-distinção rígida de fronteiras entre os planos: esta alternativa teria a vanta
gem de respeitar a sistemática geral da explicação hierarárquico-situacional, não 
obrigando à complexa operação de classificação dos nós explicativos nos planos, 
e permitiria, por outro lado, encerrar a explicação em qualquer plano, sem a ob
rigatoriedade de ter que avançar até a genoestrutura; 

- uma leitura enviesada da matriz explicativa de Matus a partir de Testa (RIVERA, 
1989:Cap.ll). Neste caso, os fatos sanitários poderiam ser tratados em conjunto 
com a análise das capacidades sanitário-administrativas e com a análise dos ou
tros fatos intervenientes, em um plano inicial definido pelas relações de tipo ou 
impacto produtivo-econômico. A explicação caminharia, a partir desse plano, 
para o plano das relações de poder e das relações ideológicas, tratadas seto
rial e socialmente nas suas variadas conexões. Esta alternativa usaria o fluxogra¬ 
ma e não seria uma explicação extensiva, como é o caso do diagnóstico de Tes
ta. Desta maneira, seria mais fácil a síntese diagnostica (que é problemática em 
Testa). Como vantagem deste viés, poderíamos considerar o fato de aplicar um 
raciocínio com o qual estamos mais familiarizados (na análise setorial), qual seja 
ir do particular-produtivo para o geral político-ideológico. Como desvantagem 
podemos apontar o fato do recorte do primeiro plano ser muito setorial/adminis
trativo e desvincular em uma primeira instância as capacidades de poder em ge
ral das capacidades de produção administrativa. 

Atualizando o momento explicativo da proposta de Matus, é importante assi
nalar a introdução do conceito de descritores ou indicadores quantitativos/qualitati
vos do problema a ser explicado e uma modificação do conceito de espaço. A ma
triz explicativa atual inclui três espaços: espaço de governabilidade, que agrupa cau
sas controladas pelo ator eixo do plano; espaço-fronteira do problema, que agrupa 
causas diretamente ligadas ao problema e controladas por outros atores; e espaço 
fora do problema, que agrupa causas de outros jogos sociais (só indiretamente liga
das ao problema). 

É importante estabelecer, ainda, que nossa posição atual é trabalhar mais na 
linha de uma simplificação da matriz do planejamento estratégico-situacional, que 
corresponde ao modelo do MAPP (Método Altadir de Planejamento Popular), do 
próprio Matus, que recupera os seguintes elementos: 

- a utilização de descritores do problema; 

- a rede explicativa destes descritores sem os níveis de (produção) determinação 
social; 

- a distribuição das causas em dois espaços só: espaço de governabilidade e espa
ço sem governabilidade. 

2.6.2. O MOMENTO NORMATIVO (MATUS, 1987:399-487) 

Neste momento, trata-se de definir e estruturar a Situação-objetivo (So) ou di
recionalidade e o programa direcional, isto é, o conjunto de projetos ou módulos de 



ação que são eficazes do ponto de vista direcional. Faremos alguns comentários ge
rais sobre estes componentes. 

A definição da So tem um caráter situacional (auto-referido); expressa o pro
jeto societário de atores e grupos concretos, ou seja, define-se em termos qualitati
vos ou práticos como o tipo de sociedade ou suborganização desejados, a distribui
ção social das prestações organizativas, a forma de apropriação dos resultados da 
produção administrativa ("abstrações de primeiro grau", na nomenclatura matusia
na); como construção ativa do futuro, a So depende das possibilidades delimitadas 
ou definidas pela realização de algum cenário, definido como a situação terminal 
global mais provável de acontecer no futuro. 

Estimam-se os cenários através da análise do comportamento futuro das va
riantes críticas (variáveis que escapam ao controle dos atores institucionais ou não) e 
das opções críticas (variáveis controláveis ou normativas) e da análise da combina
ção dos efeitos desses comportamentos. Estes cenários são simultaneamente cená
rios de antecipação (exploração futura das tendências naturais que se observam no 
presente e/ou podem acontecer no futuro) e cenários normativos (exploração das in
tervenções normativas possíveis, produzidas visando a direcionalidade). Entre as va
riantes críticas devem considerar-se as variáveis que os outros atores controlam. 
Como foi dito acima, a So deve adaptar-se a um cenário de cálculo. 

Interessa destacar aqui o caráter "compromissário" da So. Como diz Matus: "el 
discurso normativo que marca una direccionalidad es también un instrumento para 
hacer conciencia y buscar consenso sobre Ia magnitud e imperiosa necesidad de solu
cionar determinados problemas y alcanzar ciertos objetivos" (MATUS,1987:417) (reti
raríamos o também e colocaríamos: é fundamentalmente). Neste entendimento, a 
So seria uma regulação social sobre a destinação dos produtos dos sistemas adminis
trativos e, no caso específico, do sistema de saúde. Tal forma de regulação normati
va está prenhe de conteúdo valorativo, ideológico, simbólico. 

Há um consenso quanto à maior imprevisibilidade dos cenários de cálculo à 
medida que esta análise se projeta no horizonte temporal do futuro, assim como 
também sobre a necessidade de que esta simulação envolva vários grupos e pessoas 
e várias especialidades para, desta maneira, reduzir esta imprevisibilidade. Conside
rando: a forte instabilidade do contexto social e político latino-americano; e as res
trições por Habermas referidas à análise de tendências futuras (cap. 1), isto é, a ins
tabilidade e velocidade de mudança dos valores como decorrência inclusive das 
possibilidades fáticas do progresso tecnológico, sugerimos a realização de cálculos 
que abranjam períodos de tempo não muito longos, constantemente reajustados, e 
mecanismos de interação entre os vários atores envolvidos na definição virtual de 
uma So. O "cálculo" de um cenário seria, assim, o equivalente da negociação de 
uma opção normativa, a produção de uma regulação social que envolva uma boa 
dose de legitimidade. Essa interação deveria começar, rigorosamente, durante a ex
plicação policêntrico-situacional. 

O programa direcional contém, segundo Matus, quatro módulos básicos de 
ação: projetos de ação, operações, ações e subações. Esses módulos corresponde
riam a distintos níveis de desagregação de uma problemática (macroproblemas, pro
blemas, subproblemas e microproblemas) e aos distintos níveis administrativos de 
uma organização. A desagregação seria possível pelo uso em profundidade, reiterati¬ 



vo e escalonado (nos vários níveis) da lógica da explicação situacional; os nós críticos 
de um macroproblema seriam assumidos como problemas e explicados e assim "su
cessivamente" (MATUS, 1987:384-387). O resultado final teria que ser um conjunto 
de módulos recursivos, isto é, de módulos que englobassem progressivamente aque
les de menor agregação, do geral para o específico, assegurando-se a coerência. 
Dado o envolvimento de vários níveis que se condicionam reciprocamente na pers
pectiva de uma totalização, o Plano Normativo deve ser um processo de cálculo que 
"equilibre os critérios de coerência global e criatividade descentralizada" ( M A T U S , 
1987:401). 

Aqui nos interessa salientar a idéia de uma recursividade descentralizada ou a 
idéia de uma interação que pode ser crítica entre os vários níveis de uma organiza
ção. Como diz Matus, a definição de problemas e de operações deve permitir a ex
pressão criativa dos vários espaços de ação. Esta definição deve: 

considerar los critérios própios de cada espado de acción (general, par
ticular e singular), a fin de que el plan sea un esfuerzo creativo de com¬ 
promiso para Ia acción en todos los espacios de Ia práctica social; el es
fuerzo que deja de realizar-se por exceso de centralismo es un desperdí
cio de recursos e de oportunidades...) (MATUS, 1987:363-364). 

O plano se configura, assim, a partir da "interação linguisticamente mediatiza¬ 
da" dos vários espaços de ação que expressam cada um sua valoração própria dos 
problemas e operações. Isto coloca a necessidade da busca de um equilíbrio. Desta 
maneira, um critério substantivo do Plano normativo é: "buscar un equilíbrio en el 
enfrentamiento de problemas de alcance nacional, estadual γ local en los distintos es
pacios de acción y en los diferentes planos situacionales (regias, acumulaciones y flu¬ 
jos)" ( M A T U S , 1987:365). Nessa interação, os critérios políticos e técnicos, diretivos e 
operacionais, estratégicos e normativos, encontram-se, às vezes conflitivamente, nos 
fluxos ascendentes e descendentes de um Plano Organizacional (com pesos diferen
tes). 

É importante frisar o caráter de compromisso da recursividade normativa do 
Plano, recursividade essa que se constrói (ou deveria construir-se) descentralizada¬ 
mente. Matus afirma: 

el Programa es una oferta de enfrentamiento de alguns problemas. Esa 
oferta, si tiene aceptación, se convierte en un compromiso. Pero, Ia 
aceptación de Ia oferta por Ia base que tiene Ia legitimidad para ello, 
depende de su apreciación del valor de los problemas incluidos en Ia 
oferta y de Ia eficacia del proceso de intercambio de problemas que su¬ 
pone el camino propuesto por el dirigente (MATUS, 1987:402). 

O desenho normativo prevê, portanto, a análise da eficácia direcional dos 
módulos (grau de necessidade e suficiência dos módulos do ponto de vista da reali
zação da So) e a análise da coerência global das valorações específicas dos vários ní
veis de atuação envolvidos. 



A normatividade do plano implica o uso de vários instrumentos, como por 
exemplo: a técnica de cenários; a matriz de operações e problemas (identificando 
os nós críticos atacados e a responsabilidade institucional); a matriz recursos/produ
tos/resultados inerente ao desenho das operações; as técnicas de orçamentação, ins
trumentalização e custeio de recursos; as técnicas de organização temporal de ações 
ou redes etc. Aconsolidação do desenho supõe um quadro como o que é apresenta
do a seguir, composto pelos vários requisitos que os compromissos de ação devem 
preencher lingüisticamente: 

2.6.3. O MOMENTO ESTRATÉGICO 

Este momento refere-se à análise de viabilidade, do "pode ser" do Plano, e à 
construção da mesma através da estratégia (ou forma de implementação de uma po
lítica). 

A análise de viabilidade compreende três dimensões básicas: política, econô
mica e organizativa, e três planos: decisão (capacidade de decidir uma intervenção), 
operação (capacidade de operar na prática) e permanência (capacidade de tornar os 
efeitos duradouros). Ε também implica a adoção de um espaço de ação determina
do (geral, particular, singular). 

A análise em separado das três dimensões da viabilidade supõe, no final, al
gum tipo de síntese que expresse a viabilidade global dos projetos de ação. A com
plexidade é grande, considerando-se que a análise de cada restrição de poder (di
mensão) deve ser realizada nos três planos mencionados. 



Diante das seguintes possibilidades abertas pela definição preliminar da viabi
lidade: aceitar as restrições, ignorá-las ou superá-las, o momento estratégico se posi
ciona a favor da construção de viabilidade dos projetos (terceira alternativa). As es
tratégias são as formas de superação das restrições de poder e podem ser de três ti
pos: negociação, cooptação ou conflito, além do tipos mistos (mais comuns). 

A distinção entre estas formas estratégicas é possível graças à análise dos inte
resses que os vários atores manifestam em face dos projetos. O interesse é o sinal 
com que cada ator julga um projeto (aceitação, rejeição ou indiferença). Essa análise 
qualitativa pode se acompanhar da precisão do valor específico dos interesse dos 
atores (importância de cada projeto em relação ao programa direcional de cada 
ator), de modo a permitir a objetivação dos graus de interesse, isto é, cada sinal (+ , -
ou 0, respectivamente) pode ser ponderado segundo uma escala que revele a im
portância ou o valor dos projetos (de 0 a 1). A definição dos interesses sugere as pos
sibilidades estratégicas referidas: cooperação (negociação da So e do programa dire
cional com outros atores), cooptação (incorporação de outros atores, sem negociar 
nada) e conflito (MATUS, 1987:490-496). 

A análise de viabilidade de Matus se concentra, a partir dessa definição ini
cial, na apreciação e construção da viabilidade política em situações de conflito. Isto 
corresponde à análise das capacidades de poder, isto é, dos recursos de poder (nas 
suas várias dimensões) que podem definir o rumo que vão tomar as situações de 
conflito. A aceitação ou não de uma estratégia de conflito, por parte do ator-eixo de 
um plano, vai depender fundamentalmente desta apreciação (de tipo comparativa) 
do "vetor de peso" das forças em conflito. Os problemas empíricos deste cálculo já 
foram antecipados no tópico sobre o conceito de poder. 

Sintetizando, a análise da viabilidade política comporta a definição dos atores 
que se envolvem na decisão e na implementação de determinados projetos e em 
face destes últimos a apreciação: 

- dos interesses de ação dos atores; 

- das capacidades de ação; e 

- das afinidades de ação (que entram como capacidades que favorecem determi

nados atores). 

A problemática básica deste cálculo interativo tem sido bem caracterizada 
por Barrenechea e Trujillo (BARRENECHEA, 1987:254-257), ao fazerem referência a 
algumas características restritivas do mesmo: 

- a análise se faz, em geral, em unidades fechadas (self-sealing), o que torna impos
sível o questionamento das formulações subjacentes aos interesses dos atores; 

- essa análise é muito superficial, na medida em que não deixa aflorar os pressu
postos básicos (valorativos) das posições de interesse dos atores; 

- essa análise, freqüentemente, não reconhece de uma forma sistemática e explíci
ta os diferentes pontos de vista existentes acerca da natureza dos problemas e de 
suas soluções potenciais; 



- ela não precisa com clareza, por fim, as prováveis mudanças de interesse dos 
atores ao longo do tempo, que se explicam como uma reação à mudança na po
sição de outros atores (instabilidade das coligações). 

A crítica principal está representada pela subjetividade do julgamento estraté
gico, restrito, em geral, à uma definição de probabilidades condicionais de compor
tamento que não deixa aflorar os pressupostos ou argumentos conflitivos que funda
mentariam essas possibilidades. Diante disso, os autores mencionados assinalam: "lο 
que necesita es alguma manera de hacer aflorar e debater abiertamente los supuestos 
y los argumentos conflitivos que subyacem en Ias probabilidades condicionales subje
tivas" (BARRENECHEA, 1987:246). 

Alguns procedimentos poderiam ser explorados na tentativa de reduzir a sub
jetividade da análise de viabilidade e, principalmente, de tornar o momento estraté
gico mais interativo. Os autores sugerem o uso do Delphi político, da análise dos 
pressupostos implícitos ou subjacentes, da técnica da análise e "crítica" dos valores, 
da técnica de "análise do impacto cruzado" (adaptado). Estas técnicas podem ser 
usadas de maneira articulada. Vejamos resumidamente o seu significado: 

- A análise ou esclarecimento dos valores consiste na identificação das premissas 
de "valor" subjacentes à seleção dos objetivos políticos e na sua classificação se
gundo alguns critérios: premissas que correspondem a gostos ou desejos; que ex
pressam crenças e ideologias de grupo de atores (valores explícitos); que apre
sentam valores universais do "bom" ou do "ruim" das ações que implicam os obje
tivos; premissas que proporcionam bases para explicar os objetivos e aquelas que 
resultam úteis para justificar os mesmos; 

- A análise do tipo estático das premissas de valor pode acompanhar-se da crítica 
valorativa, que consiste na avaliação do poder de persuasão ética dos argumen
tos conflitivos subjacantes, o que implica o desenvolvimento de um debate racio
nal; 

- O Delphi político pode permitir essa interação. Num primeiro momento, os vá
rios atores envolvidos expressariam unilateralmente seus argumentos sobre pro
blemas e soluções potenciais (anonimato seletivo). Uma vez que os argumentos 
contrários sobre alternativas tenham surgido, os participantes são convidados a 
discutir publicamente (advocacia informada múltipla). A partir dos argumentos 
destes verdadeiros "advogados" (que conformam um grupo representativo e dife
renciado), tenta-se estruturarar o conflito, isto é, explorar criativamente as alter
nativas (e suas conseqüências) que uma situação de conflito comporta e precisar 
os pressupostos valorativos mais importantes das posições opostas, que podem 
ser negociados ou não. A utilização de computadores (computer conferencing) 
pode permitir a interação de vários atores localizados em lugares físicos separa
dos; 

- A análise dos supostos implícitos é o procedimento mais abrangente, porque in
clui ou supõe os anteriores. Objetiva uma síntese criativa dos supostos conflitivos 
acerca de problemas políticos. Esta técnica supõe a possibilidade de criar - atra
vés da interação comunicativa e do questionamento sistemático dos argumentos 
subjacentes - uma relação de pressupostos que possam ser compartilhados pela 



maioria dos atores. A partir desse núcleo consensual, proceder-se-ia a uma nova 
conceituação do problema e de suas soluções potenciais. Como dizem os auto
res mencionados: "se espera que parte del conflito entre fuerzas haya sido removi
do e estas puedan tornarse coooperativas" (BARRENECHEA, 1 9 8 7 : 2 4 7 ) . Este proce
dimento está orientado pela possibilidade de mudanças nos valores que pode re
sultar do debate racional (como a crítica de valores). 

- A análise do "impacto cruzado" adaptado objetivaria estimar a probabilidade de 
ocorrência de um determinado comportamento (de um ator) em função dos 
comportamentos prováveis de outros atores que se relacionam com essa primeira 
probabilidade. Estuda essas probabilidades individuais à luz das interações supos
tamente possíveis entre os comportamentos dos vários atores. 

Apesar de sua complexidade, estes procedimentos podem ser empregados de 
modo a aproximar o momento estratégico de uma versão mais comunicativa, repre
sentada pela expressão "construção da legitimidade". Ao trazer à baila os motivos 
que fundamentam os objetivos dos atores e permitir sua problematização, o uso 
dessas técnicas facilitaria aquele diálogo de horizontes (simbólicos) que referimos 
alhures. 

Especificamente no que tange às estratégias, complementamos nossa análise 
recomendando uma ênfase especial no desenvolvimento metodológico das estraté
gias de negociação cooperativa. Alguns modelos como o de negociação cooperativa 
da Escola de Harvard (FISHER & U R Y , 1 9 8 5 ) podem ser aproveitados visando um 
substrato empírico gerencial para a proposta de um agir comunicativo. Uma preo
cupação particular com enfoques de negociação não conflitiva pode substituir a sub
jetividade e complexidade das análises de viabilidade política e ensejar aos gerentes 
os instrumentos eficazes de atuação política voltados para a construção da legitimi
dade para as suas propostas específicas. 

2.6.4. O MOMENTO TÁTICO OPERACIONAL (MATUS, 1987:601-697) 

Este momento é a mediação entre o conhecimento (desenho) e a ação, na 
conjuntura. Os três momentos anteriores convergem no momento tático-operacio¬ 
nal no sentido de serem rediscutidos à luz da ação concreta e imediata. Neste mo
mento, ainda, os módulos do plano se transformam em módulos de gerência, isto é, 
opera-se a transformação do desenho do plano em realidades administrativas. A 
condução é o termo chave do momento tático-operacional. 

Não tendo o intuito de revisar extensamente o conteúdo deste momento (e 
supondo o conhecimento dele pelo leitor), gostaríamos de apontar para alguns ele
mentos que nos parecem importantes (como contribuições positivas ou lacunas do 
enfoque): 

• Matus aponta para a existência de vários modos de direção que se constituem 
em função de dois critérios centrais: tipos de problemas a serem enfrentados e 
apreciação do tempo situacional. No caso de uma problemática bem estruturada 
e de uma situação de tempo normal (domínio da situação pelo autor ou controle 



da velocidade de mudança situacional), a direção pode ser normatizada (cálculo 
tradicional). Fora desta situação, o modo de direção mais adequado é o do cál
culo estratégico ou julgamento resolutivo sobre problemas e operações. Uma si
tuação limite, porém também comum, está representada pela alta desestrutura¬ 
ção da problemática, a ser enfrentada no contexto de uma situação de tempo 
anormal, rápido. Neste caso, o autor sustenta a necessidade de um cálculo na 
sala de situações. Por motivos de economia, Matus sugere, por outro lado, a utili
zação ampliada desta sala. 

• A sala de situações tem para nós uma dupla acepção: é uma central de processa
mentos de informações a alta velocidade que objetiva prover informações ao di
rigente em tempo hábil, oportuno (''real"); é, ainda, o lugar onde uma equipe di
versificada e especializada realiza a interação de perspectivas e de critérios de ra
cionalidade ou de eficácia diferenciados, tendo em vista um cálculo de síntese. 
Ela ocupa o lugar mais alto de uma "pirâmide" de informações e neste sentido 
está ligada a níveis mais descentralizados, todos os quais fazem parte do "sistema 
de suporte às decisões", que realiza uma retroalimentação positiva e negativa so
bre os módulos de gerência. O funcionamento deste sistema de informações se 
caracteriza por alguns princípios: cada nível administrativo deve processar a in
formação utilizável especificamente nesse nível; a informação deve incluir dados 
de natureza qualitativo-estratégica, além dos tradicionais e; impõe-se a redução 
da variedade da informação através da transformação da informação primária 
em indicadores e destes em sinais; 

• O momento tático-operacional está baseado na utilização de alguns enfoques ou 
técnicas administrativas mais ou menos universais (hoje em dia) como o orça¬ 
mento-programa e a gerência por objetivos, que devem ser aplicados descentra¬ 
lizadamente. É necessário, porém, a compatibilização do plano por operações 
(módulos de gerência correspondentes aos objetivos específicos) e do orçamen¬ 
to-programa, vinculando as operações a determinados programas orçamentários 
(já que entre eles não há uma coincidência apriorística). Esta vinculação deve 
considerar que o orçamento-programa contém recursos alocados que extrapo
lam o plano modular, por ser este um plano seletivo ou um recorte estratégico, 
não extensivo. E, por outro lado, considerar que há atividades comuns às opera
ções (ou inespecíficas de cada uma delas), cujo cômputo orçamentário não se 
justifica do ponto de vista do plano modular e tc ; 

• O sistema de direção está constituído por vários níveis que vão desde a direção 
superior até o nível da execução de uma atividade, passando pela coordenação 
intermediária de um conjunto de operações. Estes níveis são recursivos. Ao longo 
da estrutura vertical deste sistema, as apreciações situacionais e as diretrizes es
tratégicas do "comitê" da planificação superior ou diretiva são desdobradas e es
pecificadas na forma de tarefas ou operações gerenciais. A recursividade aqui 
pode ser entendida como sinônimo de centralização ou do desdobramento su
cessivo das decisões centrais (o que é mais comum) ou no sentido de uma recur
sividade descentralizada, negociada, à qual fizemos menção anteriormente. 
Queremos dizer que não necessariamente a proposta de Matus deve ser enten
dida no primeiro sentido, senão que também pode ser interpretada como orien¬ 



tada pela idéia da "construção simultânea da recursividade" a partir dos vários es
paços de ação. 

• O momento tático-operacional deve preocupar-se com o fortalecimento da ca
pacidade de governo de uma instituição, isto é, com o desenvolvimento de siste
mas e de práticas que potencializem a racionalidade das decisões que o dirigen
te político toma e que o ajudam a superar a "cortina de ruído" que o cerca, for
mada pelos assessores mais imediatos, amigos, "compadres", bajuladores etc . , 
que afastam o dirigente da realidade. Neste sentido, a idéia da sala de situações 
é a expressão de uma capacidade tecnopolítica de governo capaz de manter o 
dirigente em sintonia com a realidade e de auxiliá-lo "pragmaticamente" no pro
cesso de tomada de decisões. 

O momento tático-operacional de Matus inova em vários aspectos do proces
so de tomada de decisão. Dentre eles, é importante destacar o reconhecimento de 
vários cálculos diretivos (em função da problemática base) e a necessidade de po
tencializar a capacidade de governo, de modo a reduzir o "decisionismo" político. 

Uma outra contribuição importante, ligada ao momento em pauta, diz res
peito ao lançamento recente da teoria macroorganizativa do PES. Sobre ela, já fize
mos alguns comentários no cap. 3. Ε importante frisar, aqui, que esta teoria se cons
titui na base de uma proposta de reforma administrativa vertical, que supõe introdu
zir simultaneamente uma série de subsistemas de gestão, tais como: a racionalização 
do sistema de agenda; o planejamento estratégico enquanto processamento técnico-
político de problemas e soluções; o subsistema de solicitação de prestação de contas 
(articulado a um subsistema de monitoração por sinais); e um subsistema de gerên
cia descentralizado por operações. A simultaneidade se explica pela forte interde
pendência entre eles, que se expressa pelo fato de que a inexistência de um deles (e 
de demandas específicas para os outros) pode tornar os outros subsistemas meros ri
tuais ou realidades formais (é o caso, por exemplo, do planejamento sem avaliação 
e prestação de contas). 

Essa reforma administrativa suporia uma seqüência dada pela relação estrutu
ras mentais -> práticas de trabalho -> estruturas organizativas. Dentro desta ótica, 
seria necessário trabalhar as estruturas mentais com a teoria e o treinamento, como 
condição para a introdução de novas práticas de trabalho, identificadas com as res
ponsabilidades de gestão e de produção inerentes aos subsistemas de gestão propos
tos e aos subsistemas técnicos de produção. A introdução dessas novas práticas su
poria métodos e sistemas prévios de treinamento. Novas estruturas organizativas se
riam, assim, o ponto de chegada de uma estratégia que tem muito de agir comuni
cativo. 

É importante sustentar que o sistema de direção estratégica de Matus destaca 
a importância de um subsistema de gerência descentralizado por problemas e resul
tados, de base criativa e com grandes níveis de autonomia. Nossa análise anterior 
aponta para a necessidade de um modelo geral de gerência com essas características 
para o campo sanitário, dada a sua especificidade, e chama a atenção, todavia, para 
a necessidade de adequar o modelo de gestão organizacional à problemática e à di
nâmica próprias das instituições. Testa pode ser trazido à tona para complementar 
esta análise. 



Testa trabalha com uma classificação das formas organizativas segundo dois 
critérios (TESTA, 1989:140-151): a qualidade dos objetos (se homogêneos ou hetero
gêneos) e a existência de processos normatizados (ou não). Do cruzamento desses 
critérios, esse autor deriva quatro formas: 

- a burocrática, que trabalha com objetos homogêneos e que supõe a normatiza¬ 
ção; 

- a organização do tipo engenharia, que trabalha com objetos heterogêneos e su
põe processos normatizados; 

- o artesanato, que supõe objetos homogêneos e processos normatizados; 

- a organização criativa, que implica objetos heterogêneos e em processos não ri
gidamente normatizados, ou seja, produzidos criativamente; 

Não é nosso propósito aqui desenvolver uma análise detalhada de cada uma 
dessas formas, senão que chamar a atenção para a possível correspondência que se 
pode estabelecer entre um cálculo diretivo diferenciado e a coexistência de várias 
formas organizacionais, que oscilariam entre as formas burocrática e a criativa, fican
do sua importância específica dependente do predomínio relativo de algumas das 
características mencionadas para os objetos de trabalho e para o conjunto de proce
dimentos. 

No caso do setor saúde, a diferenciação dos objetos - os demandantes - e a 
impossibilidade de uma rígida normatização dos procedimentos falam a favor de or
ganizações criativas, que chamamos de comunicativas pelo seu componente intera
tivo fortemente destacado. De um outra forma, pode-se dizer que a predominância 
de uma problemática mal estruturada, incluindo a criatividade na abordagem de 
problemas não absolutamente objetivos ou bem delimitados e a inexistência de re
gras de ação completamente preestabelecidas, corresponderia à necessidade de 
uma compreensão organizacional do tipo criativo. Como se vê, também pode esta
belecer-se uma associação entre os dois critérios de análise organizacional de Testa 
e as características apontadas para a tipologia de problemas de Matus. É necessário 
reafirmar que apesar do predomínio de uma problemática mal estruturada, alguns 
problemas e enfoques de ação sanitários ainda podem ser tratados organizacional¬ 
mente em um sentido burocrático ou normatizado, como já se afirmou anterior
mente. 

Pois bem, o reconhecimento da necessidade de uma abordagem criativa da 
organização impõe sobre nós a responsabilidade de um aprofundamento teórico 
maior sobre aquilo que denominamos anteriormente de modelos comunicativos. Ε 
o desafio se estende à formulação de propostas operacionais mais articuladas para a 
gerência do setor saúde. Admitimos que nossa análise neste particular é, ainda, pre
liminar e esboça uma linha de pesquisa exploratória. 

2.7. SÍNTESE 

Encerramos aqui nossa análise do planejamento situacional de Matus, proce
dendo a algo como uma síntese. A idéia que defendemos é a de que Matus não tira 



o devido proveito de uma parte de sua heterogênea matriz teórica, a saber, dos fun
damentos do conceito de situação (que se identificam com variantes da filosofia da 
existência, da hermenêutica gadameriana e do interacionismo simbólico), e da teo
ria da ação de Habermas, recolhendo-se, operacionalmente a uma postura estratégi
ca que absolutiza o conflito e que demonstra às vezes traços objetivadores. Deriva-
se daí a necessidade do planejamento situacional revalorizar as estratégias de nego
ciação e de cooperação, em prol da legitimidade dos planos. Isto implica assumir 
uma perspectiva mais descentralizada de mundo, trazendo à tona o mundo social 
dos atores para além da fria compreensão do planejamento enquanto uma tecnolo
gia que opera situações e regularidades empíricas (passíveis de uma quantificação e 
instrumentalização). Na verdade, quando Matus fala no horizonte de uma proble
mática mal estruturada que define a situação do planejamento, ele está se referindo 
à incerteza, subjetividade e criatividade inerentes à construção dos planos. Porém, 
parece que na ânsia de uma estruturação, a proposta matusiana exacerba as preten
sões controlistas do planejamento e o aproxima de uma abordagem objetivista. Isto 
fica em evidência quando a comunicação é sublinhada em uma perspectiva um 
pouco instrumental. 

Desta maneira, tentamos aqui sustentar melhor uma tese que sugerimos intui
tivamente em outro lugar, qual seja, a da existência de uma "divisão-teórica" no inte
rior da fundamentação matusiana: de um lado, a perspectiva situacional dos atores, 
policêntrica, comunicativa (razão comunicativa de Habermas e construção social da 
realidade da fenomenologia), de outro, a perspectiva estratégica de atores regulados 
por genoestruturas gerais e interagindo conflitivamente segundo prismas objetiviza¬ 
dores (do social ou do outro). Um conhecimento melhor da teoria social de Haber
mas nos permite entender com maior clareza essa divisão. Matus tenta articular logi
camente um tipo de abordagem mais sistêmica, onde a ação racional que prevalece 
é a weberiana de fins (estratégica), e um tipo de abordagem baseada, por assim di
zer, no mundo da vida, onde os atores se conduzem segundo os conteúdos semânti
cos e as regras pragmáticas da linguagem acumuladas em sua cultura, seu horizonte 
normativo (incluindo aqui o mundo da vida do trabalho) e sua subjetividade. O pro
blema não está na presença das duas óticas, mas na intenção de integrá-las em uma 
totalidade teórica (conexa). Esta integração está representada pela subordinação das 
fenoestruturas e das relações entre elas (relações sociais e organizacionais) às leis bá
sicas do sistema social (genoestruturas). A perspectiva habermasiana "da integração 
sistêmica dos sujeitos integrados socialmente" chama a atenção para a tensão dialéti
ca que se estabelece entre essas duas perspectivas e para a necessidade de reversão 
da tendência "da colonização do mundo da vida". Para tal efeito, a fundamentação e 
a expansão da razão comunicativa se tornam relevantes e necessárias. 

Ora, nosso objetivo é também mostrar que o corpo teórico de Matus deixa 
transparecer em vários instantes essa razão comunicativa nem sempre identificada 
pelos críticos do autor. A incursão que ele faz pela filosofia da linguagem de Austin e 
Searle assim o demonstra. Na mesma direção operam a concepção das múltiplas 
perspectivas de análise situacional,4 totalizadas comunicativamente, e sua argumen
tação democrática (ou descentralizadora). Neste sentido, a crítica ao caráter reifica¬ 

4 Esta concepção, baseada em Allison, já foi mencionada anteriormente. 



dor do enfoque estratégico experimenta uma retração. Há conteúdos em Matus que 
superam o próprio cálculo estratégico em situações de conflito. O conceito de situa
ção é um deles. 

Acreditamos que Matus poderia ser resgatado, em função do que foi visto, 
para uma perspectiva mais comunicativa, caso: 

• flexibilizasse as relações existentes entre feno e genoestruturas; 

• subordinasse o estratégico ao conceito de situação, no sentido de reconhecer o 
primeiro como um cálculo apenas parcial. 

Em relação a isto, Matus deveria fazer ver que nem toda situação é estratégi
ca; que mesmo uma situação estratégica comporta um momento comunicativo inte
rior a cada um dos atores ou mundos da vida, e, finalmente, que as situações estra
tégicas podem ser transformadas em situações cooperativas ou negociadas devido à 
difusão por todos os grupos ou mundos da vida coletivos dos valores inerentes à de
mocracia. 

A análise que realizamos do enfoque operacional do planejamento situacio
nal teve a finalidade de formular algumas adaptações setoriais, de sugerir uma maior 
interação no exercício dos procedimentos e de apontar possíveis lacunas. Temos a 
impressão de que muitos dos elementos desse enfoque são úteis e fecundos e mere
cem um trabalho de análise e reconstrução que torne plausível o desempenho mais 
ágil e simplificado dos mesmos. Não fugiríamos da verdade se disséssemos que este 
enfoque (e sua base teórica) representa um dos mais aprimorados trabalhos que sur
giram recentemente no âmbito da planificação social no continente. Torna-se pre
mente, pensando na sua democratização, reduzir a carga de complexidade do mes
mo, considerada sua maior inimiga. 

3. O PENSAMENTO ESTRATÉGICO DE MÁRIO TESTA 
3.1. O POSTULADO DE COERÊNCIA 

Um dos elementos básicos do pensamento estratégico de Mário Testa é o 
postulado de coerência (TESTA, 1 9 8 5 : 3 3 5 - 3 3 7 ) . Este postulado serviria como marco 
para entender a eficácia virtual (ou a viabilidade) de um método ou de um enfoque 
de planejamento. Eficácia aqui corresponde à possibilidade de cumprir o objetivo 
de promover um deslocamento de poder, de caráter transformador. 

Para o autor, a viabilidade de um enfoque depende da existência de coerên
cia entre os três elementos nucleares do postulado: os propósitos de governo, o mé
todo de planejamento e a organização. Os propósitos podem ser de três tipos: cres
cimento, legitimação e mudança. O enfoque pode ser normativo ou estratégico. A 
organização, entendida como um centro de poder, é a consolidação institucional de 
uma associação de sujeitos (que podem ter interesses comuns ou não) e comporta 
três formas: burocrática, mista e criativa. O enfoque estratégico supõe como requisi
tos (ou objetivos) um propósito de mudança e uma organização democrática e parti
cipativa. Sua eficácia depende de (ou se verifica a partir) da formulação de objetivos 
de mudança e da consolidação de organizações criativas, solidárias. 



Nas condições do capitalismo latino-americano, esses três elementos estabe
lecem relações de determinação e de condicionamento características5: os propósi
tos determinam o enfoque e a organização; o enfoque determina a organização e 
condiciona os propósitos; a organização condiciona o enfoque e os propósitos. Num 
segundo nível do postulado, o papel do Estado determina os propósitos; a Teoria de 
Governo (e de Desenvolvimento Social) determina o enfoque; a História determina 
o papel do Estado e a Teoria; o papel do Estado determina, finalmente, a própria 
Teoria. 

A ineficácia tradicional do enfoque de Planejamento se explica, à luz do pos
tulado, pelos propósitos reprodutivos do Estado, pela falta de uma teoria de governo 
(que dê conta das situações de transformação social) e pela incapacidade das organi
zações para estabelecerem normas permanentes ante a mudanças conjunturais ou 
para determinarem métodos de trabalho (fenômeno da labilidade organizacional). 
No entanto, a contínua revisão do método - como desafio colocado pelo seu cará
ter determinado - e a progressiva elaboração de uma Teoria de Governo podem, se
gundo o autor, gerar um enfoque estratégico capaz de produzir uma institucionali
zação organizacional e, simultaneamente, práticas organizacionais solidárias. Isto se
ria possível pela fluidez ou labilidade organizacional e, em conseqüência, pela de
terminação da organização pelo método. 

Entre método e organização seria possível a seguinte relação dinâmica: o en
foque estratégico pode ajudar, inicialmente, a constituir organizações normativas ou 
com capacidade estruturante (de intervir na História) e estas, por sua vez, podem 
passar a determinar o método ou o enfoque, invertendo as relações anteriores. A 
institucionalização organizacional, assim produzida, caracterizar-se-ia pela formaliza
ção das relações internas à organização e pela normatização de seus comportamen
tos e métodos de trabalho. Esta institucionalização viria a equilibrar as relações entre 
História e organização, produzindo relações de determinação recíproca e implicaria, 

5 Para o autor, a relação de determinação correspondente à definição dos limites dentro dos quais 
deve ocorrer um fenômeno e a de condicionamento a uma força impeditiva que limita o que pode 
acontecer. 



por fim, a possibilidade de determinar os propósitos de governo, ao gerar comporta
mentos determinísticos baseados na aquisição de capacidades profissionais (estabe
lecimento de um que fazer útil e eficaz). Para Testa, essa institucionalização pode 
acontecer no sentido democrático, não precisa ser um processo conservador. Uma 
instituição é conservadora quando está determinada pelos propósitos de Governo e 
estes privilegiam o crescimento. 

Para Giovanella (GIOVANELLA, 1989:64), a labilidade organizativa é principal
mente das organizações da classe dominada. O poder que a classe dominada pode 
dispor de forma permanente é o das organizações que consegue criar e o recurso 
que possui essa organização é a consciência acerca dos problemas que enfrenta. Or
ganizações com potencialidade transformadora são organizações da classe trabalha
dora com consciência de classe, com consciência de seu lugar de classe enquanto 
dominados, explorados, cuja ética é a ética da solidariedade. 

Nesse entendimento, a institucionalização organizacional diz respeito, em úl
tima análise (mas não de forma excludente) ao objetivo de promover as organizações da 
classe trabalhadora (embora isto não seja suficientemente explicitado pelo autor). 
Diz respeito, ainda, à consolidação hegemônica da ideologia dos trabalhadores (éti
ca da solidariedade), visto que o autor concebe a ideologia como a expressão das 
formas organizativas ou de poder (como discutiremos mais adiante). 

Gostaria de fazer alguns comentários preliminares acerca do postulado: 

• Uma objeção bastante recorrente, no meio acadêmico, refere-se à relatividade 
do conceito de labilidade organizacional. Esta objeção chama a atenção para um 
papel mais importante da organização, tendo em vista o caráter fortemente bu
rocrático das organizações latino-americanas, e especialmente da administração 
pública. A ênfase no interno, o caráter processualístico e hierárquico, a tonalida
de prescritiva e não funcional dessas organizações erguem uma barreira (de peso 
muito forte) para a introdução de mudanças e de comportamentos flexíveis e 
descentralizados. Nesse sentido, falar em fluidez ou labilidade só tem fundamen
to se com essa expressão se quer indicar a incapacidade para estruturar padrões 
de comportamento legítimos ou socialmente hegemônicos. Numa outra acep
ção, pode-se dizer que as organizações latino-americanas são fortemente norma
tivas, dotadas de uma inércia processual que consolida os propósitos de reprodu
ção e os enfoques prescritivos; 

• Considerando essa objeção e a possibilidade de que as relações entre os elemen
tos do postulado variem dinamicamente, talvez seja melhor conceber essas rela
ções como sendo de mútua interação. Parece que o autor atribui pesos diferen
ciados a essas relações no intuito de justificar a possibilidade de uma atuação ini
cial do enfoque sobre a organização (e, posteriormente, sobre os propósitos de 
governo), no sentido de desencadear um deslocamento de poder. Mas, colocar 
as relações no mesmo nível, em nenhum momento exclui essa possibilidade; 

• Há uma grande similaridade entre o postulado de coerência de Testa e o triângu
lo de governo de Matus (MATUS, 1987:33-35). Segundo este último, a arte de 
conduzir implica articular coerentemente os propósitos ou o conteúdo propositi¬ 
vo do Governo (P), a capacidade de governo (C), correspondente aos métodos, 
técnicas e habilidades de gerência, administração e planejamento, e a governabi
lidade do sistema (G), equivalente à proporção das variáveis do sistema social 



controladas e não controladas por um ator específico (quanto mais variáveis con
troladas maior é a C e vice-versa). Para Matus, esses elementos interagem reci
procamente e suas características se referem a atores concretos. A capacidade de 
governo pode aumentar a governabilidade e permitir a melhor formulação e rea
lização de determinados propósitos. A governabilidade depende dos propósitos: 
para propósitos mais complexos, a G é, em geral, menor (e para os menos com
plexos, a G é maior) e, por outro lado, uma menor governabilidade sugere a ne
cessidade de um enfoque estratégico (enquanto uma maior G sugere condutas 
normativas) etc. Pois bem, a diferença que se observa está relacionada com a sig
nificação da governabilidade. Em Matus, a governabilidade refere-se ao controle 
de mais ou menos variáveis de poder das organizações, entendidas como subsis
temas sociais. Em Testa, o "controle" organizacional é sinônimo da institucionali
zação de formas criativas, democráticas e solidárias de organização, ou seja, é si
nônimo da hegemonia ou liderança de um grupo sobre as mesmas (componente 
ideológico sobrevalorizado); 

• Seria interessante que Testa reafirmasse no próprio postulado de coerência esse 
componente ideológico da institucionalização organizacional proposta, para não 
dar a impressão de que esta se define em termos da mera formalização ou nor
matização de condutas e procedimentos, o que não se distancia necessariamente 
do modo burocrático. Institucionalizar implicaria, portanto, a capacidade de es
truturação de normas legitimamente reconhecidas em contextos comunicativos. 
Desta maneira, o caráter hierárquico do modo burocrático não faria parte do ob
jeto perseguido; 

Entretanto, o mais polêmico do postulado de coerência se vincula à com
preensão do processo de institucionalização das organizações como determinado 
pelas práticas referidas à produção. Isto tem a ver com a compreensão da ideologia 
como uma concepção do mundo que se consolida, em geral, no interior das práticas 
organizativas ou de poder (que o autor desenvolve fora do postulado de coerência). 

3.2. AS FORMAS ORGANIZATIVAS Ε SUA SIGNIFICAÇÃO SOCIAL 

Testa parte da premissa de que os sujeitos se estruturam como formas de sa
ber ou consciência através das práticas sociais produtivas. Esta ideologização com
porta vários níveis ou degraus: 

- Em primeiro lugar, os sujeitos individuais transformam-se em sujeitos sociais 
como decorrência do componente abstrato do trabalho em geral. É o trabalho, 
considerado como relação de poder ou relação social, que constrói os sujeitos, 
no seguinte sentido: "um sujeito se auto-construirá como dominado ou dominan
te na medida que a forma organizativa de seu processo de trabalho abstrato o im
pulsione em uma ou outra direção". (TESTA, 1986) 6 (apud GIOVANELLA, 1989:101). 

6 Testa, M. Pensamento Estratéico y Lógica de Ia Programacíon. Estratégia y Programacíon, Buenos Aires, 
1986. (mimeo) 



Assim, segundo o autor, um trabalho realizado em condições autoritárias constrói 
sujeitos autoritários; 

- Em segundo lugar, os sujeitos sociais se transformam em sujeitos coletivos - gru
pos ou classes - como decorrência das práticas de trabalho concreto. É no exer
cício do trabalho voltado para a produção de uma utilidade concreta que os su
jeitos sociais reconhecem suas identidades ou interesses comuns; 

Nas próprias palavras do autor: 

todo individuo se constituye como sujeto através del proceso de ideolo¬ 
gización que se produce por Ias condiciones generales en que se realiza 
su proceso de trabajo (su trabajo abstracto); Ia transformación de un su
jeto individual en un sujeto coletivo - grupo o clase -va a depender de 
los intereses comunes del conjunto, los cuales estarán relacionados, casi 
siempre - por Io menos en los países capitalistas, subdesarrolados y de
pendentes - con Ias circunstancias generadas en Ias condiciones espe
cíficas en que se realiza el proceso de trabajo conjunto (el trabajo con
creto) (TESTA, 1 9 8 9 : 3 9 ) . 

- Em terceiro lugar, os sujeitos sociais coletivos se transformam em atores sociais 
na medida em que "buscam um espaço na sociedade ou na sociedade civil", isto 
é, como decorrência de sua participação nas relações de poder. É no contexto 
da ação estratégica, problematizando as relações sociais, reivindicando espaços 
de poder e lutando pela transformação social, que os sujeitos coletivos se confi
guram como atores sociais. Nesse contexto, os atores se envolvem na tomada de 
decisão política (sociedade política) ou no desenho estratégico de ações nos di
versos terrenos da atividade social (sociedade civil); 

O comum denominador destas práticas organizativas é a sua referência às re
lações sociais de produção. Como diz Testa: "A prática dentro do processo produtivo 
constrói a consciência do sujeito e esta consciência reproduz no processo reprodutivo 
a forma de poder contida naquela prática" (TESTA, 1 9 8 6 ) 7 (apud GIOVANELLA, 

1 9 8 9 : 1 0 0 ) . As relações componentes das formas organizativas das práticas internas 
às organizações conformam, portanto, os seus sujeitos e estendem-se à sociedade 
através das práticas sociais reprodutivas ou práticas sociais que as pessoas realizam 
fora da esfera do trabalho. 

Nossa crítica a Testa reside na generalização que ele realiza das práticas orga
nizativas referidas à produção. As outras práticas sociais (o terceiro nível de ideologi¬ 
zação) são, destarte, subsumidas na categoria trabalho. Sua especificidade se esvai. 
Se o objetivo do autor é frisar que o processo de socialização não depende exclusi
vamente da família e da formação educativa (formas que equivocadamente insere 
no âmbito do controle estatal), mas se completa e redefine no âmbito do trabalho e 
das práticas sociais reprodutivas, a excessiva ênfase nestas últimas instâncias (espe
cialmente nas relações de produção) conduz, porém, a uma subestimação de quais¬ 

7 Testa, M. Estraégia y Programacíon. (mimeo) 



quer formas privadas ou públicas de ação que transcendam o Estado e o sistema 
econômico. 

Ao sobrevalorizar a categoria trabalho e especialmente seu componente abs
trato - que define o lugar de formação das classes como categorias "em si" - , o au
tor cai em algumas contradições. Diz ele, por um lado, que formas autoritárias de 
trabalho geram indivíduos autoritários (o que é um pouco mecânico, porque elas 
também podem gerar indivíduos reprimidos ou deprimidos, por ex.) e que dificil
mente se concebe a eliminação imediata dessas formas. Por outro lado, afirma que a 
transformação social - como possibilidade histórica - radica-se na conformação de 
uma ética da solidariedade imanente às organizações da classe trabalhadora. Ε difícil 
imaginar esta última possibilidade, no nosso entender, se não se atribuir às práticas 
políticas e ideológicas a capacidade de questionar e superar as características gerais 
das formas de trabalho abstrato e, principalmente, as injunções ideológicas que Tes
ta lhes atribui. 

Novas formas de organização produtiva, que contribuam para a consolidação 
de uma ética solidária do trabalho, implicam necessariamente em uma antecipação 
ideológica. Esta antecipação pode dar-se, sim, no contexto de organizações perpas
sadas pelo espírito da associação criativa, democrática e solidária dos trabalhadores 
e dos indivíduos sociais, isto é, no seio dos partidos e associações livres e de todas as 
formas institucionais daquilo que chamamos de mundo da vida. Este último tipo de 
organizações, todavia, tem uma especificidade que não se deixa capturar absoluta
mente pelo trabalho. O trabalho pode oferecer os motivos para uma reflexão supe-
radora (os motivos negativos da exploração) e agir como instrumento de solidarieda
de mecânica (de agregação primária de interesses), mas as fontes da solidariedade 
orgânica, isto é, reflexiva, dos conjuntos sociais, devem ser buscadas no agir comuni
cativo ou na interação humana como práticas sociais diferenciadas. 

O agir comunicativo pode ser entendido, neste contexto, como a gênese de 
concepções que antecipam novas realidades de trabalho ou, utilizando a nomencla
tura de Testa, como a fonte de um saber que se antecipa a uma prática organizativa. 
Entretanto, o agir comunicativo não se limita a atualizar e problematizar situações 
exclusivamente referidas ao trabalho, mas está presente em outras situações em rela
ção às quais os agentes se envolvem assumindo outros papéis (para além do papel 
de trabalhador), como o de cidadão, consumidor, cliente do Estado, membro de 
uma família, associação esportiva etc. Testa submete os outros papéis que o traba
lhador assume fora do trabalho, na esfera privada ou pública do mundo da vida, ex
clusivamente à própria esfera do trabalho. Não reconhece que o mundo da vida do 
trabalhador constitui-se da acumulação de produtos simbólicos que resultam do 
exercício comunicativo de todos esses papéis, exercício que pode gerar identidades 
sociais que não devem ser compreendidas como uma mera função do desenvolvi
mento da estrutura técnica de produção e da relação de propriedade econômica. 

Entender o saber como oriundo de uma organização só pode ser aceitável se 
por organização se entender aqui o agir comunicativo ou sua sede: o mundo da 
vida. Mas, neste caso, essa particular "organização" (no plural) se diferencia da orga
nização produtivo-econômica e não pode ser reduzida a esta última. 

O próprio Testa faz menção a vários componentes do mundo da vida, pro¬ 
blematizando, porém, a possibilidade de sua autonomia. Já vimos que se refere à fa¬ 



mília e à formação educacional como duas instituições socializatórias básicas. A dife
rença, para nós, está no fato de que o papel dessas instituições não se esgota quan
do os sujeitos entram na produção e não se deixa assimilar completamente a uma 
função de dominação do Estado. 

Por outro lado, o autor cita vários movimentos e realidades associativas que 
podem representar poderes que não estão em relação com o espaço exclusivo de 
poder com maiúscula, isto é, com a sociedade política ou com o Estado, mas vacila 
em atribuir a esses poderes um significado de ação que não seja o da ação estratégi
ca: 

Dado que existe un ambito privado, que por definición escapa al espa
do que constituye el Estado, habría Ia possibilidad de Ia constitución de 
un poder que no estuviera en relación con el mismo - el exemplo obvio 
es el de Ias relaciones interpesonales - , pero un somero examen de al
guns de los processos que estan ocurriendo en muchos de los paises ca
pitalistas - y también Ias socialistas - nos hace revelar un panorama que 
desmiente nuestra impresión inicial... Es impossible hacer un examen en 
profundidad de este tema - no porque no lo merezcam, pero nos des
viaria por completo de Ia intención perseguida - pero anotaremos sólo 
algumas ligeras reflexiones a modo de llamado de atención: institutio
nalización de nuevas costumbres sexuales, movimientos de liberación 
no tradicionais, defesa de Ia ecologia, son algunos de los ámbitos que 
han pasado de Ia esfera privada a Ia pública, incorporándose a Ia socie¬ 
dad civil através de su institutionalización en primer lugar y transfor¬ 
mandose en un problema de Estado a poco andar. Estos movimientos 
tienen em muchos casos (como es natural) su correlato legislativo (leyes 
que hacen al status de minorias o de cuestiones hasta ahora al margen 
de Ia preocupación gubernamental e estatal)... Como contrapartida de 
esta incorporación de lo privado a lo público, se produce un movimien¬ 
to inverso que privatiza lo público - en el terreno de Ia economia, Ia 
cultura y hasta Ia política, através de Ia informática - , lo cual tiene nu
merosas manifestaciones que no vamos a analisar, pero que marcan 
también una manera de inmiscuirse - El Estado - en Ia intimidad de los 
comportamientos personales (TESTA, 1989:29). 

Se, em princípio, Testa reconhece a possibilidade de surgimento de associa
ções que se pautam pelas suas próprias ordens normativas, imediatamente se encar
rega de inseri-las na lógica do poder do Estado. Desta maneira, responde negativa
mente ou com evasivas à pergunta que se coloca sobre a possibilidade de um poder 
alternativo ao Estado (neste ponto não fica claro se está se referindo à sociedade po
lítica ou à sociedade civil). 

De qualquer maneira, esta referência nos permite encadear a idéia haberma
siana do poder comunicativo: devemos distinguir, ao lado do trabalho e do sistema 
administrativo, correspondentes aos dois médiuns sistêmicos, todas as associações e 
organizações que se constituem através de relações lingüisticamente mediadas. Ten
do como denominador comum o fato de serem formas de integração social, essas 



associações estabelecem trocas com os sistemas de ação racional, porém não se dei
xam diluir na lógica destes últimos, apesar do fenômeno da colonização sistêmica 
que Testa nitidamente expressa quando exacerba o poder de interferência do Esta
do (sobre todas as relações intersubjetivas). Ou seja, essas associações não deixam 
de supor práticas autônomas ou diferenciadas pelo fato de também se expressarem 
em nível do Estado. As próprias organizações sociais ou políticas dos trabalhadores 
devem ser consideradas formas de relações intersubjetivas onde se processa um agir 
comunicativo que elabora reflexivamente o material do trabalho, os assuntos públi
cos e todas as questões ligadas aos vários papéis normativos que o trabalhador cum
pre em um sociedade complexa. Nesta dimensão, essas organizações realizam um 
distanciamento crítico do trabalho e do poder com maiúsculo, afirmando-se positi
vamente no plano comunicativo (ou desenvolvendo formas de solidariedade de gru
po). 

Quando Testa discute, ainda, a questão da cultura como "problema estratégi
co", aflora, ainda, a importância daquilo que ele chama de cultura que não é técnica 
- a cultura sem sobrenomes. Esta cultura prática: 

queda definida mediante Ias atitudes que una comunidad tiene respecto 
de todas Ias cuestiones cotidianas que inciden sobre ella: relaciones in
ter familiares, con el trabajo, uso del tiempo libre, educación, religión, 
amistad, música, plástica, deporte, etc., dentro deste cúmulo de cosas 
diversas es fácil percibir una dimensón histórica: Ia influencia de Ias 
grandes vivencias comunes, tradiciones, valores consagrados y persona¬ 
jes reconocidos como heróes nacionales, que en los países de larga y 
densa história tiende a manterse através del tiempo sin cambios de al¬ 
guna relevancia. En países donde ello ocurre puede decir-se que tienen 
una cultura autónomia, que existe un caráter nacional que lo distingue 
de otras circunstancias y lugares. Al mismo tiempo, resulta fácil pensar 
que que esta cultura es una de Ias bases sobre Ias que asienta el país fu
turo (TESTA, 1 9 8 9 : 5 4 ) . 

A cultura prática (que pode ser questionada ou não é tão inamovível) intera¬ 
tua sistematicamente com a cultura técnica ou da produção (às vezes criticamente) e 
ambas representam, na nossa perspectiva, aquele saber de fundo que, assumindo a 
forma de elaborações lingüísticas, pré-condiciona o desenvolvimento das forças pro
dutivas e das formas de interação social. Neste componente do mundo da vida, o 
agir comunicativo se especifica com grande nitidez. 

Apesar de reconhecer estes componentes. Testa não os destaca devidamente 
do trabalho e do Estado, como práticas culturais, socializatórias e normativas dife
renciadas. Diante da expressão que em razão disto adquirem o poder e a produção 
econômica, o agir comunicativo (do cotidiano das relações intersubjetivas) volatiliza-
se. 

O poder é uma categoria central na análise do autor (GIOVANELLA, 1 9 8 9 : 8 5 -

8 7 ) . Existe enquanto poder societário, radicado nas relações sociais de produção e 
consubstanciado na esfera política do Estado (como dominação). Mas também existe 
no nível das práticas dos sujeitos sociais no interior das organizações, enquanto um 



poder cotidiano. Expressões específicas deste último são o machismo e a prepotên
cia nas relações interpessoais e mais genericamente a rede foucoutiana de micropo¬ 
deres que esquadrinha e controla o cotidiano das pessoas. Neste caso, o autor se re
fere ao poder cotidiano enquanto forma de dominação molecular, enquanto restri
ção de algum grupo ou pessoa. Mas, para Testa, o poder cotidiano também pode 
comportar uma afirmação positiva de poder: a constituição de práticas microorgani¬ 
zacionais solidárias e democráticas pode ajudar a construir a base democrática ne
cessária à reformulação do poder societário (ambos poderes estão mutuamente im
plicados). 

Entendemos que um dos problemas mais importantes da análise específica do 
autor é a subordinação que faz (de maneira implícita) dos micropoderes ao macro¬ 
poder ou poder societário. Discutindo a natureza do poder cotidiano ou intraorgani¬ 
zacional (no campo da saúde), Testa admite que os micropoderes não têm uma 
transparência ou identidade social clara (no sentido de classe). Mas termina renden¬ 
do-se a uma análise classista bipolarizada. Assim, o objetivo do diagnóstico estratégi
co no interior dos serviços de saúde será o de: "revelar qual é a estratégia de domina
ção do pólo dominante, qual a resposta do pólo dominado, a composição desses pó
los, a conformação da rede de micropoderes que expressa essas duas estratégias e a 
inserção destas na disputa pelo poder societário". (TESTA, 1 9 8 6 ) 8 (apud GIOVANELLA, 

1 9 8 9 : 1 5 0 ) . O poder cotidiano articula-se, desta maneira, à expressão de classe do 
poder societário. A sua especificidade termina sendo uma variação do poder que se 
estabelece nas relações de produção, em nível geral. Há aqui um evidente reducio¬ 
nismo. E, por outro lado, essa análise ainda se processa no âmbito da expressão es
tratégica de poder (da luta entre oponentes). Diante disso, ganham importância al
gumas indagações: qual é o fundamento de formas solidárias e positivas de poder? 
Como superar a dominação (nas suas expressões macro e micro), em termos de um 
projeto de integração social? Se atribuirmos ao poder cotidiano a capacidade de ela
borar reflexivamente - em termos de um agir comunicativo - as situações problemá
ticas e deformadas da sociedade e de superá-las tendo como base o entendimento, 
poderemos responder essas interrogações sem que seja necessário procurar uma al
ternativa ligada ao desenvolvimento imanente da produção econômica ou à con
quista formal do Estado (através de uma luta estratégica), embora esta alternativa 
também possa estar presente. O fundamento dessa capacidade estaria representado 
pelas instituições do mundo da vida e mais genericamente pelas capacidades cultu
rais, normativas e individuais dos grupos sociais. Estes plexos históricos, que têm 
uma densidade simbólica real, poderiam explicar a possibilidade de uma práxis soli
dária, agregativa. Ε o poder comunicativo de Arendt e Habermas, que referimos an
teriormente. A expressão deste poder teria que ser concebida como plural e descen
tralizada (não adscrita apenas às relações centrais e totalizadoras do sistema de pro
priedade e do poder administrativo dominantes). 

Testa, entretanto, continua vinculado ao paradigma da sociedade do traba
lho, na sua versão clássica. Aplica-se, neste caso, a crítica que Offe realiza, alertanto 
para a dificuldade empírica de entender o trabalho como uma categoria homogênea 

8 Testa, M. Estratégia γ Programador), p. 23. (mimeo) 



e para a relatividade de uma ética imanente ao trabalho. Ética essa que corresponde 
à ideologia da classe dominada, segundo Testa. 

Pensamos que, ao não encontrar um fundamento alternativo (ao trabalho) 
para as relações ideológicas, ou melhor dito, para as relações simbólicas. Testa ter
mina subordinando a comunicação à ação instrumental e estratégica e revalorizando 
implicitamente a perspectiva de dominação do poder cotidiano em face de sua afir
mação positiva. O conceito de mundo da vida de Habermas é um bom fundamento 
para essa afirmação positiva (a da hegemonia cultural). 

Ao não trabalhar devidamente com a perspectiva dos atores que sustentam 
formas solidárias de reconhecimento comunicativo do mundo, o autor termina so¬ 
brevalorizando a perspectiva sistêmica. Analisa, desta maneira, a ideologia e toda 
forma de prática social através das categorias sistêmicas poder e sistema econômico. 
A ideologia remete, então, às práticas de poder ou organizacionais, sobredetermina¬ 
das pelo mundo produtivo. Generaliza e sistematiza forçadamente a diversidade de 
práticas sociais, fazendo com que sua análise não permita dar conta de fenômenos 
"organizativo-ideológicos", como por exemplo a religião e o espiritualismo (este não 
necessariamente ligado à instituição igreja), os quais mantêm com o trabalho uma 
relação distante ou inexistente (e não podem ser apreendidas desde uma ótica orga
nizacional estratégica). O poder e o trabalho adquirem, assim, o significado de cate
gorias totalizadoras ou oniformes. 

A questão da criação de formas solidárias, democráticas e criativas de organi
zação, colocada pelo postulado de coerência como condição para a mudança so
cial, assume agora uma compreensão menos econômico-determinista, à luz da críti
ca anterior. Esse propósito não deve ser visto como resultado imediato do trabalho, 
categoria ampla demais e pouco operacional, mas como correlato de um agir comu
nicativo que se defjne principalmente no nível três de ideologização de Testa (e 
dentro dele, no nível da sociedade civil), que nós denominamos de mundo da vida. 
Ε no espaço dos partidos e das associações livres, dos meios de comunicação espon
tâneas, das formas públicas e privadas do mundo da vida (enquanto práticas não 
produtivas ou laborais), que o material do trabalho é elaborado reflexivamente, jun
to com outros materiais, tão ou mais importantes (e isto deve ser frisado), produzin¬ 
do-se éticas ou formas de hegemonia. No ato do produzir ético ou normativo, a es
fera do trabalho e a subseqüente perspectiva das classes (em si) e dos grupos sociais 
são incorporadas e, simultaneamente, superadas. O que Testa chama de consciên
cia de classe para si representa uma forma de superação reflexiva dos constrangi
mentos do trabalho abstrato e um projeto de eliminação das desigualdades que su
põem o fundamento de um agir comunicativo, como elemento externo ao trabalho. 
As práticas organizacionais ou comunicativas do mundo da vida têm uma lógica in
dependente do trabalho. Testa define hegemonia, gramscianamente (GlOVANELLA, 
1989:320), como a elaboração reflexiva do material do trabalho (para nós, supera-
dora da determinação do trabalho). Ora, isto não é sinônimo de que a hegemonia 
está na fábrica. A diferenciação extrema da categoria trabalho e a mudança radical 
dos padrões produtivos (fenômenos modernos interligados), assim como a necessi
dade de salientar a autonomia da interação social ou da perspectiva micrológica dos 
atores do mundo da vida (poder cotidiano), sugerem os equívocos de uma tal afir
mação (que Testa não faz, mas incorpora). 



Testa afirma que para acabar com o poder, com as relações de dominação, é 
necessário ter e fazer um uso estratégico do poder (GIOVANELLA, 1989:81). Isto é si
nônimo de assumir uma posição de classe e acumular poder para enfrentar as situa
ções de um conflito com os dominadores. Isto é verdadeiro, descontando a relativi
dade do conceito de classe. Entretanto, a constituição de formas criativas, solidárias 
e democráticas de organização supõe uma "interação interna às classes populares, 
objetivando produzir atores conscientes, portadores das ferramentas necessárias à sua 
emancipação: atores com competência comunicativa, livres de deformações ideológi
cas" (GIOVANELLA, 1989:351). Neste caso, a ação estratégica cede lugar ao agir co
municativo, ao diálogo, à construção conjunta, à ação interativa não instrumental. 
Agir estratégico e agir comunicativo se superpõem e se separam. Quando Testa co
loca a democratização e a participação como os dois a prions (definição nossa) das 
estratégias de consolidação institucional de uma mudança (GIOVANELLA, 1989:293-
301), está destacando a comunicação dos possíveis condicionantes da estrutura pro
dutiva. A interação se destaca do trabalho ao antecipar novas formas de trabalho 
(que a atualidade laborai desmente) e servir como a base de um poder que aponta 
positivamente para a agregação social. 

3 . 3 . O PODER SETORIAL EM MÁRIO TESTA 

O poder tem uma dupla dimensão: é uma capacidade de controlar recursos 
e, portanto, de produzir fatos (com esses recursos); é uma relação social na medida 
em que esses recursos são possuídos desigualmente (conflito na apropriação desses 
recursos). 

Setorialmente, o autor identifica três tipos de poder: 

- O técnico, que corresponde ao controle do saber técnico, nas suas diversas 
acepções: clínico, sanitário, administrativo e teórico. Este saber circula em vários 
âmbitos (docência, investigação, serviços etc.), em diferentes proporções; 

- O administrativo, que corresponde ao saber de normas, organizacional, e ao ma
nejo dos recursos econômicos, especificamente aos fluxos sociais do financia
mento setorial; 

- O político, que corresponde principalmente aos recursos ideológicos, ao saber 
que desencadeia práticas mobilizatórias (em defesa de interesses) e que se con
substancia em determinadas formas organizacionais; em segundo lugar, distin-
guem-se aqui os recursos de poder político, de sanção e mobilização (votos, mili
tantes, capacidade coercitiva etc.) (TESTA, 1985:335-365); 

Em relação ao poder político, Testa distingue, além da dicotomia societá
rio/cotidiano, algumas formas resultantes da combinação de dois tipos de saber e de 
dois tipos de prática. Esses dois tipos de saber são o empírico (produto da experiên
cia, não refletido) e o científico (formalizado na sua aquisição e produto de uma re
flexão). Os dois tipos de prática são a dominação (imposição normativa) e a hege
monia (realização de um projeto político através da aceitação ideológica da propos
ta por um grupo social significativo). As quatro formas são: 



Os enfoques científicos que correspondem às duas formas de prática são o 
racionalismo, como base ideológica para uma prática de dominação, e o materialis¬ 
mo dialético, como base para uma prática hegemônica. 

Diz o autor que o poder político assume as formas empírico-hegemônico 
científica de dominação e científico-hegemônica, ao passo que os poderes técnico e 
administrativo produzem as formas empírico de dominação, empírico-hegemônica e 
científica de dominação. Ou seja, entre os três poderes há interseções que possibili
tam o deslocamento virtual das formas técnicas e administrativas de poder para as 
formas científico-hegemônicas, próprias do poder político de classe. Esse quadro dá 
lugar a uma série de questionamentos e de dúvidas: 

- porque o machismo não pode ser entendido como uma forma política de domi
nação no nível do cotidiano? 

- porque a mobilização de recursos tecnológicos, organizativos e econômicos não 
faz parte, em primeira instância, do desenvolvimento de um projeto político de 
grupo? 

- nessa classificação, onde fica a democracia enquanto expressão de um pacto de 
classes, ou seja, da democracia enquanto um regime que não é um poder estrito 
de classe no sentido da hegemonia da classe trabalhadora? 

- o que dizer das experiências de poder da classe trabalhadora não hegemônicas 
(socialismo real)? A sua fundamentação (a alegada) no materialismo dialético, 
corresponde a uma leitura equívoca do mesmo? 

- é possível juntar numa mesma forma de poder a ditadura e a burocracia (algu
mas das quais são mais legítimas, segundo o próprio autor)? Ou assumir que o ra
cionalismo ajuda a fundamentar uma ditadura? 

- a liderança (da forma empírico-hegemônica) corresponde à liderança carismáti
ca? Sendo assim, ela não pode associar-se à forma burocrática também? 

O autor está consciente dessas dificuldades, principalmente da não corres
pondência entre essas formas de poder e tipos organizacionais claros. Por isso, ele 
afirma que, salvo a forma burocrática, as outras formas de poder correspondem a es
truturas heterogêneas, o que dificulta sua compreensão (porque não há teoria orga
nizacional) e a definição de comportamentos adequados em face delas. De qual
quer maneira, podemos estabelecer que o tipo organizacional correspondente à for
ma científico-hegemônico é o criativo (talvez não acabado do ponto de vista teóri¬ 



co). Ε o que os espaços situados à direita do quadro põem em relevo é o agir comu
nicativo não deformado. 

Interessa-nos destacar a dificuldade implícita na separação entre o técnico-
administrativo e o político. Talvez isto se deva a um artifício ou à vontade de frisar a 
especificidade das formas técnicas e administrativas. Mas não se pode abstrair, a 
partir daí, o conteúdo político virtual da mobilização dos recursos tecnológicos, or¬ 
ganizativos e econômicos. Diante disso, podemos entender o poder político como 
um conjunto de acumulações variadas, cuja diversidade Testa bem identifica: 

Esta concepção (mais matusiana) de poder coloca os vários recursos na posi
ção de elementos dos quais depende a capacidade de mobilização dos atores so
ciais. Ora, esta visão multidimensional do poder não pode escamotear a especifici
dade de cada recurso de poder e o fato de que em função da situação contingente 
o peso específico de cada recurso varia dinamicamente. É importante, ainda, salien
tar a existência de múltiplos condicionantes entre esses recursos.9 

Esta classificação enfeixa, finalmente, recursos que podem ser tratados instru
mental ou estrategicamente do ponto de vista da escassez de meios empíricos de 
coordenação da ação (econômicos, político-administrativos e burocráticos) e recur
sos que supõem a escassez ou insuficiência de meios de convencimento (recursos 
simbólicos). A grandeza da análise de Testa reside na importância que atribui à fun
ção de produzir o consenso com base na comunicação. Neste sentido, Testa con
corda com a idéia de um planejamento comunicativo de Habermas: 

um processo emancipador que acumule motivações e vontade política 
ao nível da consciência do povo. Para Habermas, o que se necessita al
cançar é um governo racional baseado no desenvolvimento de uma 
consciência cívica e não na condução adequada de um número cada 
vez maior de controles sobre a sociedade. Deve-se avançar não no ca
minho de aumentar uma força central que planifica e sim no sentido de 
atingir, níveis superiores de reflexão através da ação consciente do povo 

9 Da mesma maneira, cada tipo de poder específico poderia ser destacado dos outros e 
correlacionados com todos eles. 



que luta por sua liberação... o plano só tem sentido na medida em que 
proporciona uma linguagem e uma estrutura comunicativa na qual o 
povo debate sua história e seu futuro (TESTA: 7 4 ) 1 0 (apud GIOVANELLA, 

1 9 8 9 : 5 0 ) . 

Nossa crítica, porém, é a de que Testa deriva logicamente a comunicação (e 
os recursos simbólicos ou ideológicos) do universo do trabalho. 

Pensamos, por fim, ser necessária uma maior desagregação do quadro dos ti
pos de poder, pois a excessiva agregação da informação, explicável por uma certa 
tendência do autor aos quadros de dupla entrada, implica misturar formas políticas 
às vezes bem diversas (burocracia legal e ditadura) e, por outro lado, em isolar ele
mentos não tão desassociados (poder político de classe e ditadura). 

3.4. O DIAGNÓSTICO DE SAÚDE D O AUTOR (GIOVANELLA, 
1989:199-245) 

Testa propõe três diagnósticos: administrativo, estratégico e ideológico, liga
dos respectivamente aos propósitos de produtividade, mudança e legitimação. Os 
dois primeiros implicam a análise das quatro categorias setoriais: o estado de saúde, 
a situação epidemiológica, os serviços e o setor como um todo. 

O diagnóstico administrativo está representado, no que diz respeito ao estado 
de saúde, pela caracterização tradicional da epidemiologia descritiva. Em relação à 
situação epidemiológica este diagnóstico é uma análise de risco, baseada nas cate
gorias da visão ecológica da saúde. No que tange aos serviços, o diagnóstico admi
nistrativo corresponde e à análise da produção, da produtividade e do seu impacto 
sobre o nível de saúde à análise da relação recursos/população (no nível dos serviços 
isolados). A eficiência e a eficácia dos serviços é o seu objeto. Quanto ao setor, o 
diagnóstico específico objetiva analisar a organização setorial a partir da norma da 
regionalização dos serviços de saúde e discernir os níveis de cobertura das modali
dades assistenciais específicas e do conjunto. 

O diagnóstico estratégico é uma análise da estrutura de poder. Em relação ao 
estado de saúde, procede recompondo as taxas tradicionais, incluindo no denomi
nador grupos sociais mais ou menos homogêneos do ponto de vista das condições 
de existência, para assim explicitar diferenças sociais na distribuição da morbimorta¬ 
lidade. No que tange à situação epidemiológica, este diagnóstico objetiva estabele
cer perfis epidemiológicos de classe (através de estudos históricos) e formas de tran
sição demográfica importantes do ponto de vista do comportamento das taxas de
mográficas e epidemiológicas, discriminando-as socialmente. No âmbito dos servi
ços, o diagnóstico estratégico visa discernir os micropoderes organizacionais de 
maior peso (que em geral coincidem com regiões não normatizadas ou não regula
mentadas) e as alianças que se estabelecem entre os vários grupos de serviços. A 
consideração diferenciada da eficiência como norma pelos grupos de direção e pe¬ 

10 Testa, M. Pensar en salud. Buenos Aires, (mimeo) 



los grupos operativos (estes, em geral, se preocupam mais com esta norma) pode ex
pressar aqui um conflito importante. A análise do poder no nível dos serviços é, 
principalmente, uma análise da distribuição do poder técnico e administrativo, que 
deve se preocupar também com a discriminação das correspondências classistas das 
alianças (em que medida as alianças intraserviços observam as clivagens de classe, 
socialmente dominantes). No que diz respeito ao setor, a análise estratégica se preo
cupa com a constituição histórica das modalidades assistenciais e suas políticas espe
cíficas (as genoestruturas específicas do setor, para Matus) e com os fluxos sociais do 
funcionamento setorial. Neste último particular, o diagnóstico consiste em distinguir 
os principais grupos sociais envolvidos: 

- no financiamento do setor ou subsetor (fonte de); 

- na canalização dos recursos; 

- na destinação dos recursos (benefícios obtidos pelos grupos específicos); 

A homogeneidade de classe social ou de grupo revela a estabilidade da forma 
de financiamento em pauta e a(s) heterogeneidade(s) revela(m) conflitos e formas de 
apropriação diferenciadas. 

A análise estratégica do setor é aquela que mais se aproxima de uma análise 
classista, de caráter societário. 

Resumindo, o diagnóstico estratégico é uma análise dos atores ou dos grupos 
de poder, dos seus interesses ou orientações e de sua disposição de recursos de po
der. 

O diagnóstico ideológico não deixa de ser um diagnóstico estratégico. Só que 
se concentra no estudo das formas de saber setorialmente vigentes que legitimam 
determinadas práticas de saúde específicas. Ε realça, ainda, suas ligações com as 
ideologias socialmente dominantes. 

O diagnóstico ideológico estabelece associações mais prováveis entre as for
mas de saber setorial, as ideologias dominantes e as formas de prática setorial-orga¬ 
nizacional. Haveria três saberes básicos: o biológico, o ecológico e o social (o da de
terminação social da saúde e dos serviços). O saber biológico suscitaria, mais prova
velmente, uma prática médica individual (no curativo e preventivo); estaria talvez 
mais ligada à ideologia de classe dominante e a formas organizacionais burocráticas 
(organizações de consciência de classe em si). O saber ecológico agregaria as práti
cas sobre o meio ambiente, estaria ligado a formas organizacionais frouxas, corpora
tivas, e situar-se-ia a meio caminho entre a consciência de classe em si (dominante) 
e a consciência de classe para si (consciência plena de classe dominada). O saber so
cial, além de propiciar a possibilidade de mudanças nas práticas sociais sanitárias, 
estaria ligado à consciência de classe para si, à ideologia da classe trabalhadora, e 
permitiria formas organizacionais criativas. 

Apontamos como ponto positivo do diagnóstico de saúde de Testa a discrimi
nação e o uso social de várias categorias de análise estritamente sanitárias, como por 
exemplo: 

- a reconstrução das taxas epidemiológicas segundo critérios sociais; 

- a análise dos fluxos de financiamento, como acumulações sociais; 



- os saberes setoriais, como acumulações ideológicas; 

- os recursos de poder especificamente tecnológicos (a distribuição do saber técni
co), como acumulações tecnológicas (e simbólicas); 

Nossa crítica se dirige a alguns pontos que colocamos a seguir: 

- o diagnóstico é excessivamente abrangente e detalhado, assumindo em determi
nados momentos ares de pesquisa; 

- o diagnóstico não precisa um enfoque situacional, no sentido de se assumir en
quanto um recorte problemático da realidade; 

- o diagnóstico separa de uma maneira muito nítida o administrativo do estratégi
co e do ideológico, coisa que na prática não é tão fácil ou recomendável; 

- pelos motivos anteriores, a síntese diagnóstica é extremamente complexa e apa
rece como uma reedição do diagnóstico estratégico (só que articulando, nesta 
fase, os outros diagnósticos); 

- o diagnóstico ideológico, por fim, realiza associações nem sempre claras, como 
por exemplo entre a visão ecológica da saúde e as organizações de tipo corpora
tivo, e reduz a ideologia a duas formas simples, polares: ideologia de classe do
minante e dominada, redução essa que é corrente com a sua perspectiva bipolar 
de estrutura social, fundamentada nas categorias amplas demais de capital e tra
balho; 

As dificuldades operacionais seriam evitadas caso desde o início o diagnóstico 
englobasse as três dimensões específicas e se definisse como situacional. 

3.5. AS PROPOSTAS PROGRAMÁTICO-ESTRATÉGICAS Ε 
ORGANIZACIONAIS (GIOVANELLA, 1989:270-301) 

O diagnóstico de saúde se constitui na base da formulação programático-es¬ 
tratégico de Testa. Esta formulação corresponde aos momentos normativo e estraté
gico do enfoque de Matus. 

Testa concebe o processo de imposição de uma mudança planejada como 
uma interação entre três tipos de programas: 

- o programa de abertura; 

- o programa de avanço; e 

- o programa organizativo (ou de consolidação); 

O programa de abertura tem como objetivo viabilizar a proposta normativa 
ou programática de mudança, representada pelo programa de avanço. O programa 
de abertura inclui o desenvolvimento de ações materiais localizadas sobre pontos es
pecíficos do avanço (alguns problemas de saúde e organizacionais) e o desenvolvi
mento de formas de discussão objetivando a tomada de consciência acerca da im
portância e necessidade do avanço. Projetos tático-processuais ou projetos viabiliza¬ 



dores (de avanço) não necessariamente ligados à formulação programática estrita 
também fazem parte da abertura. 

O programa de avanço representa a proposta normativa e inclui programas 
específicos de problemas setoriais, delimitados temporalmente, e uma formulação 
global, a ser atingida com o correr do tempo, não tão precisável temporalmente, 
qual seja um determinado modelo de Reforma Sanitária ou de mudança global seto
rial. 

O programa de consolidação representa a constituição progressiva de novas 
formas organizacionais que vão sendo criadas concomitantemente ao desenvolvi
mento dos programas de abertura e de avanço. Essas formas organizativas expressam 
estrategicamente a consolidação de novas práticas à luz do trabalho ideológico, co
municativo. As formas criativas de organização são a situação-objetivo deste proces
so. Como estratégias permanentes deste programa. Testa assinala a democratização 
interna e a participação para fora (dos serviços), como dissemos em outro lugar. 

Tempos técnicos e tempos políticos interagem permanentemente em cada ní
vel programático, colocando a necessidade da coerência entre o desenvolvimento 
das forças técnicas de produção, com tempos delimitados e mais curtos, e o desen
volvimento das relações sociais com tempos políticos, mais longos e imprecisos (coe
rência entre a lógica e a política). 

Concebemos essa dicotomia programática como a apresentação mais ou me
nos simultânea e recorrente das três formas programáticas, no sentido do conceito 
de momento matusiano. A simultaneidade se acompanha destarte do domínio tem
poral específico (no nível programático correspondente) de uma forma sobre as ou
tras. 

É notório que Testa atribui ao programa de consolidação uma prioridade rela
tiva, quase que o caráter de um objetivo. Deduz-se daí a importância que ele atribui 
à comunicação e ao processo de democratização resultante do exercício amplo da
quela. Este ponto nós resgatamos da análise do autor: sua ênfase nas relações comu
nicativamente mediadas contribui para representar o planejamento como uma es
trutura descentralizada em que o fundamental é a legitimidade dos planos, para 
além do virtuosismo metodológico ou da coerência procedimental. 

Ao analisar a lógica da organização em geral. Testa sustenta que a organiza
ção precisa se adaptar à lógica dos seus objetos de trabalho (TESTA, 1989:146), 
como já vimos anteriormente, no momento tático-operacional de Matus. A partir 
desta referência, nós deduzimos que no caso da saúde, constituída por objetos hete
rogêneos e práticas difíceis de normatizar, impor-se-ia a necessidade de uma organi
zação mais criativa. Em relação a este particular, pensamos que Testa poderia ter 
sido mais específico, abordando o caso do trabalho em saúde. A análise feita por 
nós à luz de Offe permite descobrir uma particular característica desta forma de tra
balho: as práticas de saúde retiram a sua especificidade (em grande parte) do fato 
de serem relações sociais entre o produtor e o produto, na medida em que o produ
to só se realiza com a participação efetiva do objeto dessas práticas (o cliente) como 
parte integrante do próprio processo de produção. Neste entendimento, a interação 
entre o produtor e a clientela é a característica central que faz do trabalho em saúde 
uma clivagem ou uma forma diferenciada dentro da ampla categoria trabalho. Desta 
maneira, o trabalho em saúde não se deixa subsumir à forma tradicional de produ¬ 



ção econômica. Nesta última a interação somente se evidencia entre os produtores 
típicos (do lado da oferta) e, mesmo assim, de maneira abafada. A natureza dos con
flitos inerentes à forma de prestação de serviços de saúde também apresenta especi¬ 
ficidades em face da natureza dos conflitos inerentes à forma clássica de produção. 
A alienação em relação aos demandantes do setor saúde - simultaneamente produ
tores e produto do trabalho - tem todos os traços característicos de uma alienação 
social e não de uma exploração econômica (como é típico da relação entre o traba
lho e seu valor de troca na produção econômica tradicional), embora também pos
sam observar-se no interior do setor características do esquema capitalista clássico 
(na relação entre o produtor e os donos dos meios de saúde). Queremos dizer que 
Testa poderia apoiar sua ênfase sobre participação e democratização dos serviços de 
saúde na própria análise das características do trabalho em saúde. O caráter interati
vo peculiar ao mesmo sugere a plena participação dos usuários, como condição 
para a realização eficaz do seu produto. Esta ênfase fica reforçada quando se consi
dera que não se dispõe de critérios objetivos que permitam avaliar com clareza a 
função de preferência coletiva em saúde, o que chama a atenção para a nacessida¬ 
de do método da advocacia ou de um discurso representativo como forma de defi
nição. 

Afirmamos anteriormente que a democratização e a participação podem ser 
considerados dois a prions comunicativos do processo de emancipação, na medida 
em que não podem ser derivados mecanicamente da natureza do trabalho abstrato, 
das condições de poder em que este se realiza. Esta afirmação pode parecer contra
ditória com o que sustentamos até agora em relação ao caráter interativo do traba
lho em saúde. Não é assim. No primeiro caso, nos referíamos ao papel virtual de 
agentes de mudança que as organizações normativas da "classe trabalhadora" podem 
cumprir em relação às condições sociais em que se realiza o trabalho em geral. Em 
relação a isto, sustentávamos que a mudança nos métodos de trabalho implicaria 
uma antecipação simbólica, realizada sob o pano de fundo de determinadas acumu
lações culturais, normativas e individuais que constituem o mundo da vida dos gru
pos sociais. Ou seja, esta mudança não é imanente à lógica evolutiva do próprio tra
balho. No caso específico da organização saúde, referimo-nos à uma forma de pres
tação de serviços de um subsistema administrativo, onde trabalho e interação cami
nham juntos (diríamos, uma forma peculiar de interação). Este caminhar juntos ex
pressa-se assim: a estrutura tecnológica do trabalho em saúde se encontra mediati¬ 
zada por uma particular relação interativa típica dos serviços sociais. Neste caso, a 
democratização e a participação deixam de ser a prions em relação ao trabalho. 
Aqui a fundamentação de uma proposta democratizadora pode nascer diretamente 
do reconhecimento das características específicas de trabalho em saúde. 

Entretanto, essa particular concepção do trabalho pode estar abafada por 
uma compreensão empírica e tecnicista dos objetos de saúde - normatizadora - , e 
pela exploração econômica no interior do setor, que leva a um trabalho rotineiro, 
desumanizado etc. Ou à assunção do trabalho como um simples meio de vida mal 
remunerado. Diante disso, o trabalho de ideologização que surge como necessidade 
recoloca a questão da autonomia do agir comunicativo. 

Encerraremos nossa análise focalizando a questão da luta ideológica no inte
rior das organizações. 



Para Testa, o exercício comunicativo ou cotidiano do poder implica setorial¬ 
mente o embate entre saberes (biológico, ecológico e social) que apresentam corres
pondências, já referidas. Estas correspondências devem ser problematizadas. O pró
prio autor, como assinalamos em outra parte, limita-se a corroborar a vinculação en
tre saber biológico, a prática médico-sanitária individual e a organização burocráti
ca. Esta vinculação não é imanente, mas histórica. A organização burocrática corres
ponde ao modelo histórico de organização da sociedade burguesa e a um modelo 
cientificista de desenvolvimento do saber médico em geral. Ε um tipo de correspon
dência mais nítida. 

Ora, a vinculação entre o saber ecológico e a organização corporativa, assim 
como a vinculação entre o saber social e a organização de tipo criativo, não são tão 
precisas (ou não têm fundamentação empírica). Por outro lado, as associações entre 
saberes setoriais e ideologias sociais pecam por um excesso de simplicidade. Em re
lação à associação entre saber e prática, pode-se dizer que o desenvolvimento da 
medicina social comporta um determinado paradigma de organização médico-sani
tária, o da regionalização dos serviços de saúde, que reformula o paradigma flexne¬ 
riano e o biologicista da medicina de hospitais especializados, introduzindo práticas 
escalonadas (por nível de atenção) e descentralizadas, que incluem as ações coleti
vas mais periféricas. Este modelo de organização, mais democrático, não implode 
necessariamente o modelo biologicista, apenas questiona sua generalização e o sub
seqüente reducionismo da prática médica à dimensão individual-objetiva, e verifica-
se tanto no contexto do saber ecológico quanto no do saber social, pois este último, 
abstraindo a sua especificidade enquanto crítica, continua a propor no bojo dos pro
jetos de Reforma Sanitária alguma variante de regionalização. Se não há uma corres
pondência muito clara no tocante ao projeto operacional dos dois últimos saberes, 
não há, por outro lado, uma correspondência muito nítida entre o modelo social e o 
modelo comunicativo ou criativo de organização, pois o projeto da regionalização e 
da descentralização foi levado a cabo em vários países em contextos burocráticos 
característicos (e fortemente normativos em países socialistas). 

O anterior nos leva a pensar que há uma relação sim, entre saber e prática, 
mas que esta relação se evidencia em termos macro no nível do que Testa chama de 
setor, não se estendendo necessariamente no nível dos serviços ou microorganizações, 
no sentido de que o desenvolvimento das formas da medicina social se acompanhe 
de uma superação dos modelos burocráticos. Ε aquela relação, todavia, não é tão 
característica de um único saber. 

Nosso questionamento dirige-se à existência de uma linearidade na relação 
saber e prática, o qual pode ser tomado como um alerta para que não se opere uma 
redução mútua entre esse termos. 

Chegamos, assim, ao final desta análise panorâmica do pensamento estratégi
co, reassentando o que tem sido a nossa tese específica. Testa revaloriza o compo
nente interativo-comunicacional do planejamento, fazendo eco à pregação haber
masiana, mas tenta fundamentar esse componente em uma visão bipolarizada de 
classe da ordem social, dominada pela produção econômica. Desta maneira, simpli
fica o jogo dos atores e o condiciona a um movimento sistêmico, convicto de que o 
trabalho poderá produzir uma ordem comunicativa não deformada e livre do Poder. 
Democracia é, nesta acepção, uma expressão da ideologia da classe dominada. 



Não obstante esta parcialidade, o tom libertário de sua proposta reverbera na 
consciência social da medicina sanitária latino-americana como uma peça comuni
cativa no palco de um planejamento social que pode sair do deserto da centraliza
ção e da tecnificação (graças a autores como ele próprio e Matus). 

4 . POR UM NOVO PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO: 'COMUNICAÇÃO 
Ε GESTÃO ORGANIZACIONAL POR COMPROMISSOS' 

A arte de gerência se confunde com a comunicação. Conduzir é comunicar, 
negociar, motivar e criar ambientes próprios a um agir cooperativo, baseado em 
compromissos de ação legítimos. 

Por compromisso entendemos o acoplamento da intencionalidade dos agen
tes ensejado pela comunicação, enquanto uso prático da linguagem. 

Esta conclusão geral a que chegamos alicerça-se em uma análise de referên
cias teóricas importantes, analisadas nesta obra, como a Teoria do Agir Comunicati
vo de Habermas, a compreensão lingüística das organizações de Flores e a própria 
teoria organizativa de Matus, reconstruída e definida como a metáfora do "jogo co
municativo da produção social". 

Encerrando este texto, é indispensável caracterizar, em grandes linhas, a al
ternativa da gestão organizacional que antevemos como um motivo central de nossa 
pesquisa atual. 

Explorar as possibilidades da compreensão de Flores constitui um dos fios re
flexivos capazes de cristalizar ferramentas comunicativas - apoiadas na informática 
- úteis na construção social de compromissos. Estas tecnologias teriam uma dimen
são educativa básica ao trazer à tona o caráter social-cooperativo da ação organiza
cional. Esta linha de trabalho deve ser intensificada na perspectiva de uma adapta
ção do agir comunicativo no campo gerencial. 

A necessidade de um aprofundamento teórico-metodológico em modelos de 
negociação cooperativa insere-se no objetivo de produzir módulos docentes que 
podem ajudar a aprimorar a capacidade de interação e de produção de acordos dos 
dirigentes. Esta ênfase preencheria as lacunas do momento estratégico dos enfoques 
mais prescritivos de planejamento/gestão. 

A necessidade de treinar as capacidades comunicativas dos dirigentes (ligados 
ao mundo subjetivo) coloca a exigência de uma adaptação de modelos de comuni
cação ao campo gerencial. O modelo de comunicação de Bandler e Grinder, da 
Programação Neurolingüística, oferece possibilidades importantes de capacitação 
dos dirigentes em "competência comunicativa" e pode ser explorado. 

Uma análise maior das possibilidades do PES e do Gerenciamento de Quali
dade Total constitui um outro filão a ser explorado, tendo em vista o resgate de téc
nicas e instrumentos de planejamento/gestão que se inserem na lógica da "gerência 
criativa a parte de problemas", que opera como um sistema de comunicação inten
siva. Isto significa uma posição favorável à recuperação de uma dimensão importan
te da gerência prescritiva, dada pela sistematicidade de uma metodologia de proces
samento de problemas e soluções, que não dispensa a comunicação. A (des)cons¬ 



trução paradigmática desses enfoques não é óbice, assim, para a utilização do seu 
arsenal metodológico, simplificado e adaptado. 

Finalmente, o estudo de experiências de gestão democrática de serviços de 
saúde, em curso no Brasil, é um elemento inevitável de nossa proposta, que, desta 
maneira, alimenta-se da prática, visando sua reinvenção (à luz de nosso paradigma). 

Estas cinco linhas de trabalho consubstanciadas no projeto intitulado "Comu
nicação e Gestão Organizacional por compromissos (RIVERA, 1 9 9 4 ) representam o 
caminho de construção de uma alternativa de abordagem gerencial, que será resul
tado de nosso esforço futuro e motivo de uma outra obra. 


