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CAPíTULO 1

Os Caminhos do Pensamento e a 
construção de uma Trajetória
Washington Luiz Abreu de Jesus

Marluce Maria Araújo Assis

[ . . . ]  sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem 

desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que explicam, não 

entendendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor sem a 

esperança, sem o sonho [...] 

Freire, 1992.

INTRODUÇÃO
a humanidade, desde os primórdios de sua existência, se preocupa 

com a organização de seu trabalho. Já nos tempos remotos da história, o 

homem utilizava saberes e práticas do senso comum para organizá-lo, de 

modo a concretizar seus intentos.

se mirarmos as pirâmides do egito, os templos dos faraós, as mura-

lhas da China, as construções milenares do oriente Médio, as edificações 

greco-romanas, as cidades sagradas dos impérios indo-americanos, dentre 

outros grandes monumentos da humanidade, identificamos como essas 

civilizações utilizaram os seus melhores cálculos para produzir estruturas 

de tamanha grandeza e importância, na busca de seus diferenciados graus 

de liberdade. desde aquele momento já se colocava na pauta a necessidade 

de se “planejar”, mesmo com base nos conhecimentos da época.

o ato de se organizar para produzir se apresenta, portanto, como 

um movimento individual e coletivo do homem, conduzindo o curso dos 

acontecimentos à sua vontade, transformando-se num processo social de 

mudanças, que se consolida em realizações caracterizadas como os resul-

tados deste ato, que na atualidade se denomina como “ato de planejar”.
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18       os Caminhos do Pensamento e a construção de uma trajetória

o Dicionário Houaiss de língua portuguesa (2001) define “planejamen-

to” como 

[...] o ato ou efeito de planejar; serviço de preparação de um trabalho, de 
uma tarefa com o estabelecimento de métodos convenientes; planifica-
ção; determinação de um conjunto de procedimentos, de ações visando 
à realização de um determinado projeto; elaboração de planos governa-
mentais, especialmente nas áreas econômica e social.

tancredi, Barrios e Ferreira (1998) complementam a definição de pla-

nejamento ao destacarem que planejar é a arte de elaborar o plano de um 

processo de mudança. Compreende um conjunto de conhecimentos práti-

cos e teóricos ordenados de modo a possibilitar interação com a realidade, 

programar as estratégias e ações necessárias, e tudo mais que seja delas 

decorrente, no sentido de tornar possível alcançar os objetivos e metas 

desejadas e nele pré-estabelecidos.

na realidade, para esses autores, o planejamento parte do princí-

pio que o sujeito que planeja tem a capacidade de conduzir processos de 

mudança, por possuir um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos 

relacionados à sua qualificação técnica e experiência. Conhecimento esse 

que, na perspectiva apresentada, pode possibilitá-los a programarem-se, 

no sentido de tornar possível o alcance dos propósitos estabelecidos numa 

dada organização. Possibilita a interação com a realidade tanto no plano 

econômico quanto no social.

Para teixeira (2001), o planejamento envolve um conjunto de ques-

tões de natureza teórica, metodológica, técnica e instrumental – que se 

conformam ao longo do seu desenvolvimento enquanto prática social –, 

sendo um campo de constantes reflexões e experimentações, na medida 

em que diferentes abordagens e enfoques interagem e se acumulam em 

função da redefinição das demandas e necessidades historicamente deter-

minadas. ao incorporar ao planejamento elementos da prática social, a 

autora confere ao mesmo a acumulação e a interação necessária à ideia de 

processo, de construção, de historicidade. 

r. Campos (2001) complementa essa discussão conceitual ao apre-

sentar que o ato de planejar poderia ser uma atividade “quase natural” ao 

homem, que ao buscar incorporá-lo na sua práxis, consolida a ideia de que 
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a sociedade onde vive possa ser eficaz. diante dessa concepção de planeja-

mento, deve-se estabelecer uma relação de funcionalidade – ligação entre 

o planejamento instrumental e o cotidiano das pessoas –, entre os meios e 

os fins do processo de planejar, dirigindo-o (o planejamento) racionalmen-

te, para a obtenção de resultados significativos, numa visão denominada 

como teleológica, a partir de algumas características explicitadas a seguir:

• O planejamento é construído historicamente, através da progra-

mação de ações e estratégias que visam estabelecer uma correla-

ção teleológica;

• O planejamento resgata sua essência instrumental, sem omitir, 

entretanto, a subjetividade das pessoas que com ele operam, mos-

trando-se, também, como uma atividade com “valor de uso”, pois 

os seus operadores buscam ademais sua realização pessoal. 

a discussão teórica levantada para a produção deste livro, aliada 

ao fato de há quase dez anos estarmos investindo na construção de um 

conhecimento sobre a temática1, trouxe reflexões acerca das diversas pers-

pectivas do planejamento em saúde no cenário do sistema Único de saúde 

(sUs).

o nosso ponto de partida é a década de 1990, que impõe sua impor-

tância como o período de definição do papel de cada esfera de governo na 

organização do sistema de saúde brasileiro e da construção do arcabouço 

jurídico-normativo, além de trazer o concomitante desenvolvimento dos 

principais núcleos acadêmicos de trabalho sobre o tema Planejamento liga-

dos à causa da saúde. nesse período (1990-1999) são divulgadas as normas 

operacionais Básicas do sUs (noB-sUs) e se institui o planejamento local / 

participativo no contexto da municipalização da saúde. 

1 importa destacar que desde 2001 o primeiro autor deste livro vem participando de processos 
de gestão e qualificação profissional na área de PP&G em saúde, tendo ocupado vários cargos 
importantes na gestão do sUs nos âmbitos municipal e estadual do sistema, e realizado diversos 
cursos de pós-graduação com ênfase na área. este livro, por exemplo, é fruto de um trabalho de 
equipe, revisando sua dissertação de mestrado, cujo título é Re-significação do planejamento no 
campo da Saúde Coletiva: desafios teóricos e busca de novos caminhos, defendida em 26 de junho de 
2006, na Universidade estadual de Feira de santana – Bahia.
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20       os Caminhos do Pensamento e a construção de uma trajetória

na década passada (anos 2000), com as normas operacionais da as-

sistência à saúde no sUs (noas-sUs) e com o Pacto pela saúde, institui-se o 

olhar sobre a questão da regionalização do sistema e dos serviços, e sobre 

a necessidade de fortalecimento da função gestora do planejamento. Fato 

que se explicita pela proposição do Plano diretor de regionalização (Pdr), 

consolidação da Programação Pactuada e integrada (PPi), construção do sis-

tema de Planejamento do sUs e pela inserção da temática do planejamento 

dentre os compromissos do Pacto de Gestão.

os desafios que se apresentaram nessas décadas no processo de im-

plementação do sUs podem ter impulsionado os movimentos pela institu-

cionalização do planejamento no sistema e vêm provocando a academia na 

produção de subsídios teórico-metodológicos que dêem conta de articular 

teoria e prática, intenção e realidade, racionalidade instrumental e subje-

tividade do cotidiano.

estudar esse processo prescinde, antes de tudo, de uma análise acer-

ca da produção teórica, tomando como fontes os artigos publicados sobre 

Planejamento em saúde nos principais periódicos nacionais da área de saú-

de Coletiva, no período de 1990-2010. Para tanto, buscamos neste livro dis-

cutir as concepções teórico-metodológicas e compreender as abordagens 

teóricas acerca de questões como: acesso aos serviços de saúde, poder e 

sujeito/ator social no processo do planejamento, conforme os conhecimen-

tos produzidos pelos pesquisadores da área.

diante do exposto, colocamo-nos a construir o pressuposto teórico 

que fundamentou o raciocínio do estudo que deu origem a este livro. esta-

belecemos, então, uma conexão entre a teoria e a prática, fundamentando 

o estudo com afirmações concretas para garantir a totalidade possível do 

objeto, tanto no sentido teórico-conceitual quanto histórico.

desse modo, temos como pressuposto teórico que o Planejamento 

em saúde no Brasil vem se constituindo no campo da saúde Coletiva, en-

gendrado pelas concepções teórico-metodológicas do enfoque estratégico, 

enriquecido com as perspectivas do agir comunicativo, análise institucio-

nal e da participação como princípio. representa uma combinação de sa-

beres e tecnologias acumuladas no processo de constituição da reforma 

sanitária para garantir o acesso aos serviços de saúde, permeado por 
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conflitos e contradições nas arenas decisórias dos espaços de poder, para 

a manutenção, mudança ou transformação da realidade social. outrossim, 

vem incorporando de modo diversificado a questão do sujeito/ator social 

nos diferentes contextos e modelos teórico-práticos desenvolvidos por 

aqueles que discutem o planejamento numa perspectiva crítica, comunica-

cional e estratégica.

 então, vamos à busca de testificar o pressuposto! Compreendendo, 

entretanto, que em ciência nada se cria, tudo se transforma.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA E RECONSTITUIÇÃO 
EPISTEMOLÓGICA

Procuramos, nesta parte, apresentar os caminhos da compreensão 

do objeto do Planejamento em saúde no Brasil, a partir do recorte tempo-

ral de vinte anos (1990-2010), período de consolidação do sistema Único 

de saúde enquanto perspectiva de organização de um modelo nacional de 

atenção à saúde.

tomamos como base, neste momento e nos que se seguem, os traba-

lhos de Minayo (2004); Minayo e deslandes (2002); Gadamer (2004); testa 

(1997); e Baremblit (2002), dentre outros que conformaram o sentido meto-

dológico do estudo que deu origem a este livro. 

os autores em epígrafe nos auxiliaram a compreender os porquês e 

os senões da perspectiva metodológica que adotamos – conjugar herme-

nêutica e dialética, o que entendemos não ser tarefa fácil. Mas aceitamos 

o desafio porque concordamos com o que diz Minayo e deslandes (2002), 

em síntese:

[...] a hermenêutica é a arte da compreensão [...]. a dialética é a arte do 
estranhamento e da crítica [...]. Para se fazer hermenêutica se deve ter 
consciência histórica; idéia de movimento, de liberdade, de necessidade, 
de força; entendimento da noção de símbolo, significado, intencionalida-
de e empatia. Para se fazer dialética se deve ter consciência da realidade 
social; idéia de processo, transformação, mudança; e entendimento da 
noção de contradição, crítica e negação [...].   

o sentido hermenêutico é apresentado a partir da “interpretação 

temática” de Ferrater-Mora (1941) e da “autocompreensão” de habermas 
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(1989), bases teórico-conceituais analisadas por Minayo e deslandes (2002).  

significa a compreensão simbólica da realidade a ser interpretada, a partir 

da busca do sentido que se dá na “comunicação”, na retórica e na práxis. 

também aponta para a busca do entender que as respostas a determinados 

questionamentos surgem no âmago do próprio tema, com a explicação dos 

elementos constituintes dele mesmo. outrossim, o exercício hermenêutico 

busca um consenso possível.

 neste ponto encontramos o caráter de inflexão da hermenêutica e 

sua aproximação com a dialética – a busca de uma “unidade perdida”, que 

reforça a ideia de que o contraditório existe, portanto o que se quer com um 

estudo na perspectiva dialética é estabelecer um diálogo possível entre os 

contraditórios, o que se caracterizará como uma “unidade de contrários”. 

 o caráter de inflexão da hermenêutica enquanto componente do 

método interpretativo é um caráter de verdades identificadas a partir da 

arte da compreensão. seria, como explicitado por Gadamer (2004), um em-

penho em reconstruir na compreensão a determinação original de uma 

obra, um “ponto de conexão” para reproduzir a originalidade numa opera-

ção auxiliar verdadeiramente essencial. 

Gadamer (2004) afirma que a hermenêutica é uma espécie de inver-

são rumo à retórica e à poética, tendo como elementos o convencimen-

to e a linguagem. reafirmamos, então, a inflexão da hermenêutica com 

a dialética na construção do método de análise, pois o convencimento só 

é possível onde há contradições a serem superadas. Contradições essas 

que tratam de aspectos filosóficos, ideológicos, conceituais, teóricos e 

metodológicos, que, no nosso entendimento, não podem ser tratados na 

sua completude apenas como um único caminho para a análise de dados, 

aqui compreendidos como métodos de análise utilizados isoladamente no 

tratamento dos dados de uma pesquisa, sendo métodos quantitativos ou 

qualitativos.

o caminho de construção teórico-metodológica teve como mo-

mentos o ponto de partida, uma aproximação com o objeto de estudo; 

as  paradas (para refletir)2, momentos em que foi necessário aprofunda-

2  Podemos identificá-las como instantes de “tensão hermenêutica” em que o conhecimento acumu-
lado conflita com o conhecimento produzido no que se refere à compreensão, trazendo-nos a ne-
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mento teórico para compreender o significado hermenêutico do trabalho 

que estávamos realizando. as etapas referem-se aos movimentos opera-

cionais da pesquisa, isto é, onde o pesquisador apresenta sua trajetória 

propriamente dita, seus métodos para dar conta do objeto a ser estudado; 

e o processo de análise propriamente dito, instantes analíticos, ligados 

conceitualmente à concepção do método hermenêutico-dialético proposto 

por Minayo e deslandes (2002).

Como ponto de partida, tivemos o encontro com o objeto de inves-

tigação e com a teoria da pesquisa qualitativa em saúde, momento em que 

nos apropriamos dos conceitos fundamentais da abordagem para optar por 

essa perspectiva. este momento possibilitou uma leitura sobre os livros pro-

duzidos na área da saúde Coletiva, com ênfase nos que tomaram o planeja-

mento em saúde como objeto de estudo.

descoberta a motivação, avançamos com a primeira etapa meto-

dológica, onde foram levantados os periódicos de circulação nacional e 

internacional com sede no Brasil, do campo da saúde Coletiva, por meio 

da listagem de periódicos referenciados no Qualis Capes, excluindo desta 

amostra periódicos locais, de áreas específicas, e que não estão na base de 

dados da Scientific Electronic Library Online (scielo), escolhida pelo fato de 

se tratar de uma biblioteca eletrônica que tem como conteúdo uma coleção 

selecionada de periódicos científicos brasileiros, e por ser o resultado de 

um projeto integrado entre as entidades de fomento à pesquisa (FaPesP3, 

BireMe4  e CnPq5). Para proceder este levantamento foi utilizado o endere-

ço eletrônico da internet (www.scielo.br). 

a primeira parada se configurou como o momento das reflexões 

teóricas sobre o conhecimento, a ciência e o senso comum em pesquisa 

qualitativa, onde extraímos os conceitos fundamentais desses temas no 

campo das Ciências sociais aplicadas à saúde. também foi um momento de 

cessidade de refletir sobre o tema e buscar um esclarecimento para avançar na construção episte-
mológica que adotamos. (testa, 1997) operacionalmente essas se identificam ao longo de todo o 
processo de construção da dissertação que dá origem a esta produção.

3  Fundação de amparo à Pesquisa do estado de são Paulo

4  Centro latino-americano e do Caribe de informação em Ciências sociais

5  Conselho nacional de desenvolvimento Científico e tecnológico.
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aproximação dos conceitos da Filosofia Política – um importante subsídio 

para a compreensão das nuances que envolvem a questão do planejamen-

to na área da saúde.

após identificar os periódicos potenciais, foram levantados os arti-

gos que tratam sobre o tema do planejamento em saúde, no recorte tem-

poral do estudo, 1990-2010, o que constituiu a segunda etapa do estudo. 

Utilizamos, para isto, como descritores ou palavras-chave, as expressões 

“planejamento”, “planejamento em saúde”, “planejamento estratégico si-

tuacional” e “planejamento participativo em saúde”. 

os artigos selecionados a partir destes descritores foram agrupa-

dos em uma pasta de documentos no computador e gravados em pastas 

específicas, por período, em meio eletrônico. estes artigos também foram 

utilizados para a confirmação dos periódicos de circulação nacional pes-

quisados; a identificação dos autores; e a filiação institucional. Cada peri-

ódico identificado e confirmado foi pesquisado com uma busca no mesmo 

endereço eletrônico, por número publicado, identificando os artigos regis-

trados a partir dos descritores referidos acima.

identificados os autores, procedemos a uma nova pesquisa nesse 

endereço eletrônico (www.scielo.br) com os nomes selecionados, agrupan-

do suas produções em pastas no computador, em disquete e cd-rom. após 

este momento, cruzamos as diversas pastas selecionadas para excluir os 

artigos que se repetiam, procedendo, assim, para o primeiro movimento de 

seleção dos artigos que fariam parte do estudo, o que configurou a terceira 

etapa do estudo. 

a segunda parada caracterizou-se como o momento das reflexões 

teóricas sobre a dialética como linha de pensamento e sua tênue relação 

com as demais linhas de pensamento nas Ciências sociais e com a saúde, 

onde esclarecemos a verdade sobre o método que escolhemos para traba-

lhar os dados, entendendo-o na sua quase completude. esta parada teve 

sua importância para a determinação do olhar sobre o material bibliográfi-

co encontrado e norteou a construção das primeiras matrizes teóricas que 

desenvolvemos para tratá-los.

Fizemos a leitura dos resumos dos artigos encontrados em cada re-

vista para definirmos quais periódicos e artigos fariam definitivamente 
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parte do estudo, o que se constituiu na quarta etapa metodológica. esses 

artigos foram identificados, num primeiro momento, pelo ano da sua pu-

blicação, seguido do número correspondente à sua posição cronológica. 

na quinta etapa metodológica, procedemos à leitura sistemática dos 

artigos selecionados, ordenando e classificando o seu conteúdo, conside-

rando autores, filiação institucional, identificação dos períodos da produ-

ção, seus respectivos objetos de análise, descritores, concepções teóricas, 

concepções metodológicas e temas abordados, com vista a responder aos 

questionamentos levantados no momento da problematização do objeto. 

Procuramos articular a síntese dos artigos com os livros produzidos na 

área de planejamento e gestão em saúde para compor a análise. 

todas as informações obtidas foram organizadas em um quadro ana-

lítico teórico, sendo que neste primeiro momento classificatório, procu-

ramos realizar uma análise cuidadosa do material escrito com o intuito de 

se identificar os descritores, os objetos de análise e os tipos de estudo a 

partir dos signos linguísticos e ideológicos6 que lhes dão sentido. Para isto, 

nos alicerçamos em Minayo e deslandes (2002), que resgata o instante her-

menêutico como um processo no qual provisoriamente, e apenas para fins 

analíticos, se toma um material de representação social como um conjunto 

separado, a ser tecnicamente trabalhado.

vários são os cuidados que Minayo e deslandes (2002) nos orien-

tam ter neste momento da análise, principalmente os cuidados relativos 

às regras metodológicas fundamentais da análise dos signos, se entendi-

dos como temas: não separar a ideologia da sua realidade material; não 

dissociá-la de suas formas concretas de comunicação; e não dissociar a 

comunicação de suas formas e de sua base material.   

significa dizer que um instante hermenêutico inicial requer de nós 

aprofundamento sobre o significado das expressões para extrair o sentido 

que dará origem às estruturas de relevância do texto, ou seja, aquelas que 

comunicam de forma concreta o significado ideológico e material do que se 

quer dizer. as estruturas de relevância caracterizam os núcleos de sentido, 

6 signos linguísticos e ideológicos, numa compreensão adotada por Gadamer, citado por Minayo 
(2008) e re-significada por nós, neste trabalho, dizem respeito às formas de apresentação do 
conteúdo de um material científico, sendo-lhes conferida uma representação semântica polissêmica, 
de compreensão simbólica contextual – um encontro da retórica com a práxis.
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que conformam, por sua vez, as categorias analíticas que o estudo deve 

revelar. 

 neste sentido, avançamos para a compreensão dos aspectos teóri-

co-conceituais e metodológicos apresentados pelos livros e artigos selecio-

nados no estudo, identificando, por meio da leitura exaustiva e repetitiva 

do seu conteúdo, as estruturas de relevância e as ideias centrais, cujas 

compilações nos levaram a encontrar as concepções teóricas e metodoló-

gicas do Planejamento em saúde no Brasil no campo da saúde Coletiva. 

este segundo momento classificatório revelou o primeiro ponto de 

inflexão hermenêutica e sua aproximação com a dialética: a definição das 

estruturas de relevância a partir da leitura do material escrito nos condu-

ziu a realizar sínteses conceituais – uma construção, que, segundo Minayo 

e deslandes (2002), caracteriza o encontro com os dados para a busca do 

sentido da totalidade histórica e das relações essenciais.

a terceira parada foi o momento da nossa descoberta sobre o poli-

-verso7 quantitativo-qualitativo das Ciências sociais aplicadas à saúde. Um 

instante de conflitos, pois se revelou durante o tratamento do material es-

crito no instante hermenêutico-dialético. ora, se estávamos diante de uma 

perspectiva qualitativa e tínhamos que lançar mão de artifícios quantita-

tivos para organizar os dados obtidos com a ordenação e a classificação, 

paradoxalmente fugíamos da centralidade qualitativa, ou seja, estávamos 

diante de uma possibilidade de “triangulação metodológica”8. 

este importante momento de reflexão nos permitiu construir alguns 

quadros analíticos complementares para identificar quantitativamente o 

tema quanto ao número de artigos publicados por periódico no período; 

número de artigos por tipo de estudo; relação artigos publicados/institui-

ções responsáveis/pesquisadores envolvidos; hierarquização dos autores 

referenciados; e, por fim, a sistematização das temáticas abordadas nos 

7  Poli-verso dá a ideia de pluralidade sobre a concepção de uni-verso. (BareMBlit, 2002) 

8  Momento em que, por força da situação, o pesquisador se vê obrigado a lançar mão de elementos 
metodológicos diversos à perspectiva que está adotando, com vistas a explicar um fenômeno. 
Podemos caracterizar este momento como uma estratégia de pesquisa qualitativa que traga no seu 
bojo elementos da pesquisa quantitativa. em outras palavras, seria o que deslandes e assis (2002) 
identificam como modelos de articulação quali-quanti, numa triangulação metodológica desejável 
e possível.
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artigos selecionados com seus respectivos autores (ver anexo no fim do 

livro).  

Para serem determinadas as estruturas de relevância do texto, te-

ríamos, a priori, a necessidade de fazer uma leitura transversal, cruzando 

os elementos individuais de cada artigo para levantar os temas relevantes 

que, se conformando como variáveis categóricas, contribuiriam para o pró-

ximo momento da análise – terceiro momento classificatório –, o refina-

mento da classificação, que se constitui num processo de aprofundamento 

da análise cujo objetivo principal é identificar a relevância de algum tema, 

que, uma vez determinado, permita refazer e refinar o movimento classifi-

catório. (MinaYo; deslandes, 2002) 

este momento do trabalho procurou, portanto, uma aproximação ao 

que explicita a autora em epígrafe no que diz respeito ao aprofundamen-

to classificatório, pois foi através dele que organizamos as “unidades de 

significação” dos artigos, cujas combinações revelaram as pré-categorias 

de análise, aqui denominados como “configurações”, para avançar às ca-

tegorias analíticas do tema Planejamento em saúde no Brasil no campo da 

saúde Coletiva. Foram identificadas nove configurações teórico-metodo-

lógicas (pré-categorias), cujas discussões apontaram para a validação do 

pressuposto teórico.

Partimos, então, para uma releitura dos textos contidos nos livros 

e artigos científicos para buscar um refinamento temático, já que as 

concepções apontavam para diversos temas. esta ação nos possibilitou 

avançar para o detalhamento das dimensões de análise, traduzidas como 

categorias analíticas, tendo como categoria central: “Planejamento como 

dispositivo para garantir acesso aos serviços de saúde”, e duas categorias 

específicas: “Poder enquanto capacidade de manter ou transformar a rea-

lidade”; e “sujeito e práxis”. estas categorias são detalhadas no corpo da 

presente produção.

 Por fim, identificamos as concepções teóricas acerca do planeja-

mento em saúde e estabelecemos um movimento de aproximação entre 

essas concepções e as categorias analíticas do estudo com a discussão da 

construção histórico-social do planejamento em saúde na américa latina e 

Brasil; o planejamento, as configurações e tendências no sistema e  serviços 
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de saúde; e os modelos teóricos analíticos para o acesso aos serviços de 

saúde, poder e sujeito social. Configurou-se, portanto, no momento da 

análise final dos dados – fruto do confronto de ideias entre os diferentes 

autores, os artigos e livros selecionados – num novo exercício hermenêuti-

co-dialético, no qual procuramos responder as indagações, alcançar a tota-

lidade, ainda que parcial, do pressuposto teórico, dando uma contribuição 

a mais para a compreensão histórica do planejamento no campo da saúde 

Coletiva.
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