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Resumo: 

Muitos autores têm discutido sobre as influências e decorrências da 

institucionalização de espaços e processos de decisões intergovernamentais sobre as 

políticas públicas, particularmente aquelas orientadas para a descentralização política e 

administrativa dos sistemas de serviços de saúde. Tal discussão se insere num contexto 

mais abrangente que trata de questões relacionadas com as reformas contemporâneas de 

Estados federalistas e seus modos de governança. 

Este é um Estudo de Caso sobre a Comissão Intergestores Tripartite do Sistema 

Único de Saúde, instância decisória criada com o propósito normativo de discutir e 

elaborar propostas e diretrizes para a implantação e operacionalização das políticas de 

saúde em nível nacional, de forma articulada entre as três esferas de governo. Trata-se de 

uma análise sobre a disposição de estratégias de decisão, orientadas para a intermediação 

de interesses e propósitos governamentais, para a conformação de seus modos de 

integração sistêmica e de regulação recíproca dos seus limites de autonomia e poder. 

O estudo tem uma abordagem dialética, baseada em preceitos de análise estratégica 

formulados por dois autores latino-americanos, Carlos Matus e Mário Testa, evidenciando 

os discursos práticos das representações governamentais envolvidas no processo decisório 

e as suas disposições estratégicas. As informações para a análise foram coletadas a partir 

da revisão de documentos normativos, de registros de observação e de entrevistas, tendo 

sido ordenadas por unidades de significado e categorias temáticas.  

Os principais achados do estudo se referem ao caráter de ambigüidade identificado 

na caracterização de aspectos contraditórios do processo decisório, tais como: 

centralização e descentralização, política e técnica, lei e norma, formalidade e 

informalidade, transparência e opacidade etc. Predominam estratégias de mediação 

motivadas por um senso prático que reconhece as assimetrias de poder e busca constituir 

viabilidades políticas em nome dos princípios do Sistema Único de Saúde, embora existam 

distintos posicionamentos sobre suas pertinências e conveniências. 

As estratégias empregadas no processo de decisões das Comissões Intergestores 

tem sido adequadas e úteis para o agenciamento de demandas e para uma integração 

sistêmica auto-regulada de políticas governamentais de saúde, sendo também compatíveis 

com os imperativos da política econômica vigente no período estudado; embora sem uma 

equivalência em termos de integração social ou controle públicos. 
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Abstract: 

SSttrraatteeggiicc  aannaallyyssiiss  aabboouutt  tthhee  ddeecciissiioonn  aarrrraannggeemmeennttss  iinn  tthhee                                                                                              
BBrraazziilliiaann  HHeeaalltthh  IInntteerrggoovveerrnnmmeennttaall  CCoommmmiitttteeee.. 

Many authors have discussed about the influences and consequences of the 
institutionalisation of arenas and processes of intergovernmental decisions on the public 
policies, particularly those oriented towards the political and administrative 
decentralisation of the health services� systems. Such a discussion is part of a wider 
context dealing with issues related to the contemporary reforms of federalist States and 
their government types.   

This is a case study about the Tripartite Intergovernmental Health Committee  of 
the Brazilian Unified Health System, which is a decision-making authority created with the 
normative purpose of discussing and drawing up proposals and guidelines for the 
implementation and operationalisation of health policies at the national level, in an 
harmonic way among the three government spheres. It is an analysis of the arrangement of 
decision strategies, oriented towards the intermediation of government� interests and 
objectives, towards the conformation of its kinds of systemic integration and reciprocal 
regulation of its limits of autonomy and power.   

The study has a dialectical approach, based on precepts of strategic analysis drawn 
up by two Latin-American authors, Carlos Matus and Mário Testa, evidencing the practical 
discourses of the governmental representations involved in the decision-making process 
and its strategic arrangements. The information for the analysis was collected from the 
revision of normative documents, from records of observation and interviews. It was  
organised by units of meaning and thematic categories.    

The main findings of the study are related to the ambiguity character identified in 
the characterisation of contradictory aspects of the decision-making process, such as: 
centralisation and decentralisation, policy and technique, law and norm, formality and 
informality, transparency and obscurity, etc. There is a predominance of mediation 
strategies motivated by a practical sense which recognises the asymmetries of power and 
which try to establish political viabilities in the name of the principles of the Unified 
Health System, although there are different positions about its pertinences and 
conveniences.   

The strategies employed in the decision-making process of the Intergovernmental 
Health Committees have been appropriate and useful for the management of demands and 
for a self-regulated systemic integration of governmental health policies, also being 
compatible with the imperatives of the economic policy in force in the period investigated; 
although without anything similar in terms of social integration or public control. 
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Apresentação: 

Dirigente e secretário municipal de Saúde em três ocasiões (Novo Barreiro/RS, 

Quixadá/CE e Icapuí/CE), membro atuante da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará 

por duas vezes; sempre tive a curiosidade de entender melhor os significados e o sentido da 

atribuição cotidiana de tomar decisões, solitárias ou compartilhadas. Por inúmeras vezes 

me questionei sobre o alcance de tal prerrogativa, as suas margens de autonomia e as 

responsabilidades implicadas.  

Percebi que muitas vezes, embora pretendendo de algum modo representar 

interesses, necessidades e desejos que eu reputava como os da população, além daqueles 

particulares (da prefeitura, do prefeito, da secretaria de saúde, os meus próprios) me achava 

envolvido num jogo onde as regras formais e informais não me permitiam muito mais do 

que a competição, entre as inúmeras demandas de recursos para o custeio do que 

convencionamos chamar de "sistema de saúde". Um jogo de cooperação na maior parte das 

vezes, que exigia atenção e o exercício de um senso prático que aprendi a cultivar.  

Aprendi também, a decifrar os códigos ocultos de minha nova corporação, me 

especializei nos cálculos de equações onde o numerador era sempre o custo orçamentário e 

o denominador os vários tipos de �benefícios�, inclusive o eleitoral. Aprendi a argumentar 

com certa coerência, baseado nas razões práticas e exigências do sistema de saúde. 

Cultivei muitas disposições em comum com meus pares e exercitei os movimentos e ardis 

que me permitiram atuar de acordo com expectativas estruturadas e sintônicas com as 

regras do jogo decisório.  

Obviamente que para além dos princípios e diretrizes do sistema de saúde, existem 

determinantes e determinações de outra ordem, que se entremeiam numa imprescindível 

dinâmica de contradições. Não uma dialética unívoca e determinista das estruturas, funções 

ou sistemas organizacionais, mas a dialética da constituição dos sujeitos políticos 

envolvidos no mundo real e prenhes de criatividade.  

A questão que me burilava a mente: saber como tematizar tais contradições, de 

modo a compreender algum sentido para a minha própria atuação como gestor e 

representante de gestores. 

Atuar como representante numa Comissão Intergestores Bipartite, antes de tudo, 

significava obter em primeira mão as informações sobre as regras de sobrevivência, em 
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permanente mutação; significava uma maior chance de adaptação ao jogo de competição 

regulada. Eu sabia que não era esse o propósito normativo das Comissões Intergestores do 

Sistema Único de Saúde, mas percebia claramente que aquele grupo de representantes era 

uma espécie de "vanguarda" que, se defendia os interesses do conjunto de municípios, não 

perdia de vista os seus interesses próprios.  

Éramos todos militantes comprometidos com a construção do Sistema Único de 

Saúde, conhecíamos e defendíamos os seus princípios e propósitos, mas, é claro, as razões 

e o senso práticos nos motivavam a jogar de acordo com as regras estabelecidas.  

Formávamos uma corporação que, como todas, tinha a pretensão de representar os 

interesses universais no âmbito de seus horizontes. Daí talvez outra pretensão: dar mais 

importância ao nosso espaço próprio de decisões cotidianas e compartilhadas, do que ele 

realmente poderia ter. 

Com tantos dilemas, resolvi então estudar esse espaço e processo de decisão 

intergovernamental, imputando a ele uma enorme importância e relevância, como costuma 

ser no envolvimento e impregnação do investigador com o seu "objeto" de investigação. O 

objetivo primordial era entender melhor o processo de negociação intergestores no âmbito 

decisório de abrangência nacional, a Comissão Intergestores Tripartite, e sob o prisma da 

análise dialética das estratégias interinstitucionais aí empregadas. Para tanto, nada mais 

adequado do que a referencia a dois autores latino-americanos, Mário Testa e Carlos 

Matus, que ao longo de suas trajetórias de vida divergiram mutuamente em muitos 

assuntos, mas contribuíram decisivamente para a consolidação do enfoque estratégico 

sobre as políticas de saúde. 

A partir de uma primeira hermenêutica, a pretensão de (re)construir esse "objeto" 

me levou a um percurso de "distanciamento", de  abstração teórica que me revelou a sua 

pouca importância ante a  outros tantos determinantes e determinações sociais. O grande 

desafio então, foi a construção de intermediações entre esses dois planos e perspectivas de 

mirar, a validação dos resultados encontrados e a constituição de uma nova positividade. A 

consideração do "objeto" e de suas determinações estruturais a partir da (re)constituição 

dos sujeitos; dentre eles eu próprio, o tal do sujeito epistêmico. 

No primeiro capítulo do texto, além da definição sobre a estratégia do estudo, é 

apresentada uma síntese da revisão sobre a temática que trata das relações 

intergovernamentais: as relações de governo nos regimes federalistas; os processos de 
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descentralização política e administrativa de políticas governamentais de saúde; os 

espaços,  processos e os produtores de decisões intergovernamentais. Há ainda uma ênfase 

na definição e alinhamento de determinadas posições teóricas, categorias e conceitos 

adotados preliminarmente para o estudo. 

No segundo capítulo é apresentado um breve resumo sobre o surgimento e a 

atuação das Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde, numa seqüência 

cronológica e sob o ponto de vista de diversos autores que trataram do assunto. 

No terceiro capítulo são descritos e articulados diversos recortes de discursos dos 

representantes governamentais que atuam na Comissão Tripartite, de modo a caracterizar 

os conteúdos temáticos identificados no estudo. São evidenciadas as representações desses 

atores acerca da razão e o modo de ser da Comissão Tripartite, a constituição da agenda e 

do processo de decisão. 

Finalmente, no quarto capítulo são descritas e analisadas as principais contradições 

identificadas no estudo, a partir de uma configuração e integração de espaços sociais: 

singular, particular e geral. Conforme preconizado pela metodologia adotada. 

O percurso empreendido neste estudo levou-me a compreender melhor alguns 

mecanismos sutis de integração e adaptação aos sistemas simbólicos, principalmente 

aqueles auto-referenciados em tipos de racionalidade preponderantemente normativa ou 

instrumental.  

A principal conclusão: os representantes que atuaram na Comissão Tripartite 

empregaram preferencialmente estratégias interativas e interinstitucionais de cooperação, 

principalmente a premiação por adesão e a negociação permanente, buscando constituir 

mediações políticas entre os seus distintos interesses e propósitos, em diversos campos e 

espaços sociais. Algo óbvio de antemão. Entretanto, o estudo enfatiza as contradições 

inerentes ao jogo decisório, as diversas racionalidades envolvidas e a proeminência da ação 

intencional dos atores governamentais frente ao conjunto de determinantes estruturais e 

políticos. 

Há uma constatação de que as inúmeras contradições existentes em tal espaço e 

processo decisórios, muitas vezes são expressadas em discursos ambíguos e, 

evidentemente, ideológicos. 
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Introdução. 

Qual e como têm sido a atuação dos gestores de saúde nos espaços de decisão 

intergovernamental, quando se trata dos processos e arranjos políticos de descentralização, 

integração e regulação das políticas do setor ? 

Tem sido constante, nos últimos vinte anos, o debate bem como a publicação de 

estudos sobre espaços, relações e processos em que são constituídas e produzidas decisões 

intergovernamentais relacionadas com o propósito da descentralização de sistemas de 

saúde e da implementação de suas políticas (Rondinelli, 1983; Mills et. al., 1990; Dussault, 

1992; Scicchitano & Hedge ,1993; France, 1994; Putnam, 1994; Leeuw & Polman,  1995; 

Christie, 1996; Rivera; 1996; Anton, 1997; Ribeiro, 1996; Bossert, 1998; Sparer, 1999; 

Labra, 2000; Collins et. al., 2000: Banting & Corbett, 2001).  

De acordo com revisão realizada por esse autor, na maior parte dos estudos que 

tratam dessa temática predominam teorias de médio alcance1 com abordagens sistêmicas2, 

que buscam ressaltar a produção de decisões intergovernamentais em função de uma 

racionalidade predominantemente normativa. As abordagens são centradas sobre os modos 

e meios de integração, acomodação, ajuste, modulação ou regulação de (sub)sistemas e a 

produção de suas respostas, em termos de eficácia e eficiência. Existem também 

abordagens sobre o assunto, com nítida inspiração da sociologia compreensiva weberiana, 

que buscam considerar as ações intencionais, os comportamentos regrados e as relações 

associativas de dirigentes estatais, de grupos de interesses e de corporações burocráticas; 

enfatizando as suas interações e alianças etc. em função de seus interesses e propósitos de 

dominação.  

Segundo alguns dos autores de estudos que tratam do assunto em questão, a atuação 

de dirigentes governamentais em espaços e processos de decisão conjunta têm influenciado 

positivamente a descentralização das políticas públicas de saúde (Mills et. al., 1990; 

Saltman & Figueras, 1997; Theret, 1999; Garman & Hilditch, 1998; Collins et. al., 2000, 

Mendes, 2001). Esta influência tem sido evidenciada pela constatação de que tais espaços, 

processos e arranjos decisórios têm facilitado o incremento de alguns resultados positivos 

                                                        
1 Middle Range Theories, definidas como teorias situadas entre teorias gerais inclusivas de todo o sistema 
social e as teorias específicas com descrições detalhadas de fenômenos particulares impossíveis de se 
generalizar (Grant, 1985). 
2 Assunto melhor desenvolvido no primeiro capítulo desse trabalho. 
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de ações governamentais e melhorado a capacidade de intervenção dos policy-makers em 

suas percepções sobre alternativas políticas ou em suas opções e preferencias sobre os 

modos de implementação das suas decisões. 

Entretanto, outros autores constatam que a multiplicação, a permanência ou os 

modos de atuação e arranjos destes espaços e processos de decisão intergovernamental têm 

limitado determinadas capacidades de programação e de intervenção dos sistemas de 

serviços de saúde, tanto em âmbito nacional como regional e local (France, 1994; Anton, 

1997; Sparer, 1999; Banting & Corbett, 2001). Nesse caso, essas limitações têm sido 

evidenciadas pela constatação de que os espaços, processos de representação e arranjos de 

decisão intergovernamental têm tornado mais lenta e complexa a dinâmica de 

implementação das políticas de saúde, principalmente em razão de uma produção 

excessiva de normas institucionais ou de uma maior influencia de alianças burocráticas e 

corporativas.  

Considerando as relações  entre as esferas governamentais e federativas no Brasil, 

pode-se afirmar que o seu processo histórico de conformação e consolidação se 

caracterizou mais pela preponderância da centralização do poder decisório pela esfera 

federal de governo, com curtos períodos de negociação e busca de um maior equilíbrio 

entre os entes federativos (Fiori, 1992; Abrucio & Costa, 1998; Souza, 1998). Além da 

centralização do poder decisório, há também a constatação de que a direção, a gestão e a 

integração das políticas governamentais no Brasil se caracterizaram mais pela 

informalidade, pela inconstância e pela preponderância de modos de regulação forjados de 

acordo com as demandas ou conveniências circunstanciais e imediatas, também chamados 

de modos de regulação ad hoc (Diniz, 1995; 2001; Faria, 2002) , relacionadas com os 

interesses de dirigentes políticos ou de grupos e corporações com influência sobre o 

Estado, muitas vezes a revelia da legislação vigente (Martins, 1974; Faoro, 1978; 

Coutinho, 1984; Martins, 1999; Fiori, 2001; Dallari, 2001).  

Houve uma constante tendência na produção de respostas governamentais para 

atender às demandas das elites políticas regionais e corporações econômicas com poder e 

influência junto ao Estado, com a busca da acomodação de seus interesses e objetivos 

conflitantes; além do amortecimento das enormes disparidades regionais existentes (Souza, 

1998). O processo de produção das decisões intergovernamentais buscava primordialmente 

selecionar e atender o maior número possível de demandas manifestas ou previstas por 
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esses grupos de interesse, com a intenção de amortecer os seus conflitos e garantir a base 

de sustentação política para o governo. 

As explicações teóricas sobre as razões de tais características inerentes às políticas 

do Estado brasileiro, embora muitas vezes distintas, em sua maior parte têm inspiração 

weberiana e geralmente se reportam a uma análise que trata da combinação dos modos de 

dominação carismática, legal-burocrática e principalmente tradicional, patrimonialista 

(Cardoso, 1975; Faoro, 1978; 1993; Bresser Pereira, 1981; Paim, 1994;). 

Durante esse processo de estruturação da república federativa brasileira foi se 

consolidando um corpo e um aparato burocráticos no âmbito estatal. Uma burocracia 

estatal condicionada a operar em função de uma típica racionalidade normativa e 

instrumental (Weber, 1994) e propensa a estabelecer articulações e alianças 

intercorporativas (Cardoso, 1975) e políticas em razão de suas próprias motivações, 

propósitos e interesses particulares orientados geralmente para a salvaguarda de suas 

prerrogativas e estatuto de poder;  

Esta burocracia estatal tem sido considerada como a protagonista dos processos de 

decisão intergovernamental na maior parte dos estudos e análises realizados no Brasil a 

esse respeito.  

Com a reconstituição do chamado pacto federativo brasileiro durante a década de 

1980, expresso num novo marco jurídico-constitucional (Constituição Federal de 1988), 

houve algumas inovações nos meios, modos e tecnologias de direção, gestão, integração e 

regulação de políticas intergovernamentais. Inovações relacionadas com a adoção pontual 

de sistemas de decisão intergovernamental e de custos compartilhados, incrementando 

relações federativas de autoridade superposta3.  

Há que se considerar, que numa perspectiva histórica mais abrangente, tais 

inovações foram implantadas em um contexto de transição política conservadora (Genro, 

1999) com a permanência e a predominância da maior parte dos meios e modos ordinários 

e típicos de direção e gestão de políticas governamentais (Nunes, 1997; Diniz, 2001).  

O Brasil é apontado como um exemplo sobre como um processo simultâneo de 

redemocratização, de descentralização e de uma nova Constituição Federal mudou o papel 

dos entes federativos e desenhou uma engenharia consorciativa em que prevalece à busca 

                                                        
3 De acordo com tipificação sugerida por Wright (1997). 
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de consensos intergovernamentais (Souza, 2001). A implantação e a institucionalização de 

instâncias colegiadas vocacionadas para pactuar decisões intergovernamentais foi uma 

destas inovações políticas e tecnológicas derivadas do novo pacto federativo. A sua criação 

se fundamentou na premissa normativa da covalência e interdependência das prerrogativas 

de poder e de autonomia entre as esferas federativas de governo. Sendo assim, pelo menos 

sob a égide normativa, nestes colegiados só pode haver a deliberação de decisões por 

consenso; sendo os pactos a sua expressão contratual típica. 

Como exemplos, a partir de 1988 foram implantadas instâncias colegiadas com 

representação paritária das instâncias federativas em diversos setores e áreas programáticas 

(Saúde, Saneamento, Trabalho, Serviço Social, Habitação, Merenda Escolar etc.) com a 

função de negociar e pactuar acordos intergovernamentais sobre a condução e 

regulamentação técnica e administrativa das políticas e programas em comum (Arretche, 

1999).  

No caso específico do setor governamental de Saúde, houve a implantação de 

comissões intergovernamentais com a participação de representantes dos gestores de saúde 

das três instâncias federativas, as chamadas de Comissões Intergestores do Sistema Único 

de Saúde. Essas Comissões Intergestores são definidas normativamente como espaços de 

negociação e acordo sobre a regulamentação de aspectos operacionais do processo de 

descentralização das políticas de saúde. Seus principais propósitos são:  

! Desenvolver, gerenciar e regular o processo de descentralização intergovernamental 

das políticas de saúde;  

! Elaborar, discutir e aprovar propostas conjuntas para a sua implantação e 

operacionalização no âmbito do Sistema Único de Saúde.  

É importante salientar de antemão, que não existe nenhuma legislação específica 

sobre as prerrogativas e os modos de atuação das Comissões Intergestores do Sistema 

Único de Saúde, somente portarias ministeriais. 

Existe uma Comissão Intergestores Tripartite (Comissão Tripartite), que possui 15 

representantes titulares: cinco representantes do gestor federal nomeados pelo ministro da 

saúde, cinco representantes dos gestores estaduais nomeados pela diretoria do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 5 representantes dos gestores municipais 

nomeados pela diretoria do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
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(CONASEMS). Em cada estado brasileiro existe uma Comissão Intergestores Bipartite, 

que possui uma paridade de representantes de gestores municipais e estadual, nomeados 

respectivamente pela diretoria de cada Conselho Estadual de Secretários Municipais de 

Saúde (COSEMS) e por cada secretária estadual de saúde. 

Nos últimos dez anos, os representantes dos secretários e dirigentes de saúde das 

três esferas de governo têm atuado nas Comissões Intergestores. Ele tem formulado, 

discutido, negociado e aprovado decisões intergovernamentais, expressas em normas 

administrativas orientadas para o processo de implantação e implementação das políticas 

do Sistema Único de Saúde. Estas normas têm pautado primordialmente a regulação 

intergovernamental das políticas e estratégias de programação e organização dos sistemas 

de serviços públicos de saúde em todo o país. 

Ao analisar os espaços formais de decisão do Sistema Único de Saúde brasileiro, 

Ribeiro (1997) caracteriza as Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde como 

espaços típicos de pactuação que expressam o predomínio dos acordos entre grupos de 

interesses que buscam alianças intraburocráticas mediadas pelo discurso técnico e pela 

institucionalização dos conflitos. Este autor afirma que as Comissões Intergestores operam 

como um sistema estável de representações de interesses e resolução de conflitos na 

perspectiva de compatibilizar e acondicionar as demandas existentes à oferta e 

disponibilidade de recursos públicos. Neste caso, o objetivo primordial seria o de se 

estabelecer critérios institucionais de seleção e regulação das demandas institucionais de 

saúde para garantir que as demandas a serem enfrentadas não excedam o raio de ação dos 

recursos disponíveis e das estratégias de sua resolução. 

As Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde são caracterizadas por 

Ribeiro, Costa & Silva (2000), como organismos políticos de caráter paritário, onde 

ocorrem coalizões político-partidárias ou de caráter setorial, visando a pactuação de 

interesses. Para esses autores, o foco de sua intervenção está na gestão de recursos do 

sistema de saúde, sendo que operam com procedimentos menos normativos (em 

comparação com outras instâncias regulatórias típicas), com a sua regulação resultando em 

competição entre os gestores de saúde pelos recursos públicos disponíveis e na aplicação 

de parâmetros nacionais de repartição de recursos orçamentários. A operação política  da 

Comissão Tripartite é facilitada por sua menor abrangência em termos de representação 

governamental, o que agiliza o processo e arranjos decisórios, mas pode dificultar a 
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sustentabilidade política de suas resoluções. Os autores afirmam ainda, que há uma 

significativa competição pela centralidade no processo de formulação e regulação política, 

entre a burocracia ministerial, a Comissão Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde.  

Num ensaio teórico sobre a institucionalização do Sistema Único de Saúde sob a 

ótica das relações intergovernamentais, Misoczky (2001) afirma que no processo de 

descentralização em curso, a esfera federal tem assumido uma postura de tutela sobre 

estados e municípios para poder manter o controle político e operacional do manejo e do 

repasse de recursos, colocando empecilhos para viabilizar qualquer ação que signifique 

diminuir seu poder setorial de influência. Ela argumenta que o nível federal de governo 

reinterpreta as definições constitucionais, reduz o ritmo da reforma sanitária e reserva à 

burocracia do Ministério da Saúde a prerrogativa de tutelar o processo de descentralização 

através da emissão periódica de Normas Operacionais Básicas (NOBs) que regulam a 

transferência de recursos federais para estados e municípios; o que para a autora, significa 

a demarcação de um movimento de recentralização. Para ela, a União e os governos 

estaduais, em sua maioria, têm dificuldades de assimilar o esvaziamento de seu papel 

como definidores e executores da política de saúde, buscando conservar parcelas de poder 

adquiridas e consolidadas; apontando os municípios como o ente federativo mais frágil 

nesta relação em função de diversas dificuldades para assumir as suas novas atribuições 

constitucionais.  

Segundo a mesma autora, a negociação e a pactuação realizadas nas Comissões 

Intergestores do Sistema Único de Saúde evidenciam a possibilidade de estados e 

municípios, mais desenvolvidos e com maior poder político, poderem negociar em 

melhores condições; sendo que, o Ministério da Saúde mantém e regula uma relação de 

submissão consentida pelas outras esferas de governo, em função do princípio da utilidade 

(submeter-se para receber recursos financeiros), do uso de mecanismos coercitivos e de 

uma lógica instrumental onde as regras, leis e sanções são usadas de forma exaustiva. Para 

completar, ela afirma que em tal processo decisório intergestores, a base de legitimação é 

legalmente sancionada pelas normas emitidas pelo próprio Governo Federal, ainda que 

inconstitucionais em muitos aspectos (Misoczky, 2001).  

Num recente artigo de análise teórica sobre a Reforma Sanitária no Brasil, Cohn 

(2001) afirma que, embora exista uma interlocução entre as instâncias de governo, ocorre 

um predomínio da esfera federal de governo na definição das políticas de saúde; sendo que 
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o processo de descentralização não modificou a lógica de controle central do repasse de 

recursos (seja em termos de quantidades ou modalidades). Para essa autora, o que se 

evidencia é a recorrente e crescente normalização para um processo de delegação tutelada 

de tarefas e responsabilidades às esferas sub-nacionais de governo, sendo que na prática o 

que existe é um estímulo à competição entre os municípios por recursos federais. 

Adotando um posicionamento diverso, Mendes (2001), afirma que as negociações e 

os acordos feitos nas Comissões Intergestores, materializados principalmente nas Normas 

Operacionais e em Programações Pactuadas e Integradas, são evidências positivas de 

processos formais de cooperação gerenciada4 entre as esferas de governo.  

Outros autores que analisaram o processo de descentralização política e financeira 

do setor Saúde no sistema federativo brasileiro a partir de mudanças introduzidas nos 

mecanismos de repasse dos recursos públicos e no modo de habilitação dos municípios, 

consideram que a existência de espaços e de um processo formal para a negociação e 

decisão política entre os gestores públicos de saúde é um dos elementos mais importantes 

para a definição do papel dos níveis federativos de governo e para a regulação da 

descentralização de políticas governamentais de saúde (Collins et. al., 2000). 

Ao analisar as relações entre políticas de saúde, descentralização e federalismo no 

Brasil, Viana, Lima & Oliveira (2002) identificaram que os elementos primordiais e 

constitutivos para a regulação do processo de descentralização do Sistema Único de Saúde 

são a sua racionalidade sistêmica, o seu financiamento e os seus modelos de Atenção à 

Saúde. Para essas autoras, as Comissões Intergestores são parte de uma estratégia para a 

compensação de diferenças locais e o desenvolvimento de um processo de descentralização 

menos heterogêneo, sendo que principalmente as Comissões Intergestores Bipartites têm 

sido instrumentos importantes para a constituição da intergestão e de sistemas 

intermunicipais, por conformarem foros permanentes de negociação, planejamento e 

decisão intergovernamental e por adequarem as normas nacionais às condições específicas 

de cada estado. As autoras afirmam que os instrumentos de regulação da descentralização, 

instituídos principalmente através das Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de 

Saúde, fortaleceram o papel dos estados5, embora esses estados tenham permanecido 

desprovidos de recursos financeiros e incentivos adequados às suas novas funções. A 
                                                        
4 Conforme a formulação de Christie (1996), referida sumariamente no segundo capítulo. 
5 Sem contudo, propiciar condições objetivas para a regionalização dos sistemas e serviços de saúde. 
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principal conclusão do estudo é a de que existe uma grande variedade e complexidade dos 

modelos de gerenciamento e gestão do Sistema Único de Saúde num contexto de fortes 

desigualdades regionais e relações federativas predatórias e competitivas; sendo sugerido 

que o modelo de descentralização setorial na saúde pode ter pouco impacto nos indicadores 

de oferta e acesso aos serviços em função do contexto de restrição fiscal e herança de 

desigualdades econômicas e sociais. 

Existem outros autores que também analisaram as relações intergovernamentais no 

setor Saúde e consideram positiva a atuação das Comissões Intergestores. Por exemplo, 

Levcovitz et. al. (2001) ressaltam que as Comissões Intergestores consolidaram-se como os 

espaços de negociação e como fóruns de operacionalização das políticas, programas e 

projetos nacionais de saúde. Para esses autores, as instâncias decisórias criaram as regras e 

os instrumentos necessários aos relacionamentos entre as esferas de governo (nacional e 

subnacionais) para organização e funcionamento do sistema de saúde, tornando os espaços 

de gestão da política mais ampliados e condicionando ao pacto intergovernamental, a 

deliberação e a execução de novas diretrizes e portarias ministeriais. 

Até o momento, os estudos empíricos que tratam especificamente do processo e 

arranjos decisórios intergestores têm considerado somente a atuação de algumas 

Comissões Bipartites. Em sua maior parte, esses estudos ressaltam a atuação positiva das 

Comissões Intergestores Bipartites na negociação e encaminhamento de decisões baseadas 

nas diretrizes legais do Sistema Único de Saúde e têm um enfoque centrado nas decisões 

sobre mecanismos de integração para a distribuição de recursos públicos e a divisão de 

responsabilidades assistenciais.  

Num estudo de caso sobre as negociações estabelecidas entre o governo estadual e 

os representantes dos gestores de saúde de municípios da Bahia, com vistas à 

implementação do processo de municipalização, Guimarães (1997) buscou enfatizar os 

conflitos e enfrentamentos políticos ocorridos no decorrer do processo decisório. Após 

realizar análise documental (período de 1993 a 1997) e entrevistas com informantes-chave, 

a autora deste estudo estabeleceu um plano de análise com ênfase nos conflitos, nos 

argumentos, nas interações e nos procedimentos realizados para as tomadas de decisão; 

concluindo que existiram vários obstáculos para o processo de decisão, principalmente 

relativos ao fluxo de informação e a delegação de autoridade. 

Em 1999, Lima realizou um estudo exploratório sobre as relações 
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intergovernamentais no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite do Rio de Janeiro, 

quando analisou documentos institucionais e realizou entrevistas com o intuito de 

caracterizar o processo de obtenção de acordos e a sua relação com a modelagem do 

Sistema Estadual de Saúde. Baseada na análise do processo deliberativo e das decisões 

pactuadas, essa autora conclui que a Comissão Bipartite/RJ desempenhou um papel 

fundamental na operacionalização de diretrizes legais do Sistema Único de Saúde; na 

construção da parceria entre o estado e os municípios com a consolidação de uma prática 

de negociação entre os gestores locais da política; e na descentralização do sistema 

estadual de saúde.  

A partir de estudo documental, de entrevistas e do recurso à técnica da Observação 

Participante, Silva (2000; Silva & Labra, 2001) também estudou o processo de decisões 

das políticas de saúde no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite do Rio de Janeiro 

enfatizando a sua relação com a Secretaria Estadual de Saúde, a responsável pela 

implementação destas decisões (período de janeiro de 1998 a julho de 1999). Baseada na 

análise das regras para o processo decisório, nos conflitos existentes e no seguimento da 

implementação das resoluções deliberadas nesses colegiados, ela observa que a Comissão 

Bipartite/RJ teve um papel fundamental na agilização da descentralização, além de 

diminuir o clientelismo e o privilégio de alguns municípios em detrimento de outros.  

Mais recentemente, Cardoso (2001) publicou um trabalho sobre a gestão 

intergovernamental no financiamento e na programação do Sistema Único de Saúde de 

Minas Gerais. Este autor usou como referencial a teoria das Relações Intergovernamentais 

(Wright, 1997), para analisar o processo e arranjos decisórios da Comissão Intergestores 

Bipartite de Minas Gerais sobre a implantação da Programação Pactuada e Integrada 

(PPI) da Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB-SUS/1996). Os atores 

governamentais envolvidos nas negociações sobre os critérios de redistribuição de recursos 

de financiamento do Sistema Único de Saúde para o estado se articularam em redes e sub-

redes intergovernamentais com estruturas e funcionamentos heterogêneos; relacionaram-se 

com um alto grau de informalidade, atuando em espaços paralelos às linhas de mando 

hierárquico com auto grau de autonomia e baixa necessidade de coordenação vertical; por 

vezes, agindo com desconfiança e com o propósito de restringir a capacidade de ação de 

outras esferas de governo. O autor identifica também, conflitos de competências entre as 

esferas de governo, o que ele atribui à persistência de uma fase de transição de um modelo 
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anterior de caráter centralizador com movimentos de acomodação e não reconhecimento 

mútuo ou consenso definitivo das atribuições ou espaços de poder de cada nível de 

governo. São descritas diversas táticas de mudança de procedimentos (ocultação de 

informações, mudança de discurso conforme a posição ocupada na rede, intervenções 

políticas na escolha de representantes de outras esferas de governo, negociações em 

separado etc.) e de controle de recursos. A conclusão do estudo é de que houve uma 

ineficácia dos mecanismos de Gestão Intergovernamental utilizados na negociação de 

recursos envolvidos na Programação Pactuada e Integrada estadual, em função da 

insuficiência de mecanismos de comunicação entre os gestores municipais e estadual e da 

dificuldade de resolução dos conflitos na instância de negociação formal (no caso, a 

Comissão Intergestores Bipartite de Minas Gerais). 

Conforme demonstrado, os estudos empíricos que tratam das Comissões 

Intergestores do Sistema Único de Saúde ainda são muito escassos e nenhum deles, até o 

momento, abordou o caso da Comissão Tripartite. Considerando o fato de que essa é a 

única Comissão Intergestores em que interagem e atuam, diretamente e de modo formal, os 

representantes e as representações de gestores de saúde das três esferas de governo; 

considerando a abrangência nacional de suas decisões; há uma justificativa plausível para 

um estudo sobre tal singularidade. Justificativa tanto em termos de uma lacuna do 

conhecimento sobre como este espaço e processo de decisão intergovernamental atua e 

opera, como em termos de sua relevância na produção de acordos sobre políticas nacionais 

de saúde. 

Se existe um maior interesse por parte de pesquisadores e uma crescente produção 

de estudos e análises sobre os espaços e processos de decisão intergovernamental (diversos 

e mesmo divergentes); predominam as abordagens e análises pautadas pelo seu atributo de 

funcionalidade, em termos de ajustes sistêmicos orientados para o aumento da eficácia e da 

eficiência na descentralização e na implementação das políticas do setor. 

Pode ser uma contribuição útil e original para o estudo e o debate sobre essa 

temática, o uso de uma abordagem teórica que: 

! Evidencie as contradições e conflitos inerentes aos processos e arranjos decisórios 

intergovernamentais sobre políticas de saúde; 

! Enfatize as relações de poder e autonomia estabelecidas entre as representações e 
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os representantes de governo; 

! Considere, além das razões e propósitos sistêmicos ou normativos, as interações 

entre os atores governamentais, suas razões e ações movidas por interesses e propósitos 

políticos; e. 

! Permita alguma explicação sobre os significados dos discursos dos atores 

governamentais envolvidos no processo e arranjos decisórios e a compreensão de um 

sentido, em termos da abrangência dos espaços sociais e do processo histórico.  

A análise de estratégias empregadas nos espaços de decisão, conforme preconizado 

por autores como Testa (1995; 1997) e Matus (1996; 1996b), pode ser posicionada em tal 

perspectiva de abordagem teórica e considerada como original, em se tratando deste 

assunto em questão. 

Além das características listadas anteriormente, há uma outra vantagem desse tipo 

de análise estratégica com relação às abordagens usuais: as contradições identificadas no 

plano fenomênico, no espaço singular de decisões, são consideradas e contextualizadas não 

somente em razão de suas determinações estruturais, mas a partir de uma configuração 

relacional entre tais determinações e a constituição de atores sociais que interagem 

orientados por interesses e propósitos de poder (Testa, 1997). 

Um estudo sobre a atuação estratégica dos representantes e representações de 

governo na Comissão Tripartite do Sistema Único de Saúde, que considere as contradições 

identificadas na singularidade de tal espaço, processo e arranjos decisórios, pode ser uma 

contribuição original para a discussão sobre a temática que trata dos processos decisórios 

sobre a descentralização, integração e regulação de políticas governamentais de saúde. 
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Objetivos do estudo: 

 

Objetivo geral: 

Analisar os arranjos decisórios efetuados no âmbito da Comissão Tripartite 

enquanto instância gestora  do Sistema Único de Saúde brasileiro. 

 

Objetivos específicos: 

! Descrever e analisar as principais características do espaço de relações 

intergovernamentais e processo decisório da Comissão Tripartite; 

! Analisar as representações de atores governamentais, membros da Comissão 

Tripartite, sobre  esse espaço, o processo e os arranjos de decisão; 

! Identificar e analisar as principais estratégias (inter)institucionais de decisão, 

empregadas na Comissão Tripartite. 
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Capítulo 1.                                                                          
Metodologia 

1.1. Estratégia da pesquisa. 

Considerando os objetivos desta investigação foi realizado um estudo de caso, com 

níveis de análise imbricados (Yin, 1994) e abordagem predominantemente qualitativa. As 

informações foram obtidas a partir  de fontes primárias (entrevistas semi-estruturadas  e 

observação direta) e secundárias (análise documental ). 

Os dados e informações foram coletados de acordo com a seguinte sistemática:  

! Revisão e análise de documentos arquivados - foram copiados e revisados 

documentos arquivados (atas e resumos de reuniões, relatórios técnicos) e disponíveis na 

secretaria da Comissão Tripartite, referentes a um período de 10 anos (1993 a 2002); 

! Relatórios de Observação direta de reuniões realizadas - o autor deste estudo 

acompanhou as reuniões da Comissão Tripartite por um período de 18 meses (janeiro de 

2001 a junho de 2002). Em  todas as reuniões acompanhadas foram elaborados relatórios 

de campo com observações do investigador, de acordo com a técnica da Observação 

Participante (Minayo, 1992). 

! Entrevistas com informantes-chave  -  foi elaborado um roteiro (anexo) com 

perguntas abertas relacionadas com os objetivos do estudo (opiniões sobre a atuação das 

representações de governo, o processo e arranjos de decisões etc.).   

Foram entrevistados representantes de gestores dos três níveis de governo e 

assessores técnicos com representação e atuação na Comissão Tripartite (Quadro 1 e 2). 

Esses entrevistados foram selecionados segundo critérios relacionados com características 

de sua representação, tais como: procedência de distintas regiões do país (Quadro 3), 

experiência e antigüidade como gestores de saúde (Quadro 4), representação de distintos 

portes de estados ou municípios e titularidade nas entidades de representação dos gestores 

de saúde nos âmbitos nacional e estadual.  

As entrevistas foram realizadas entre janeiro de 2001 e junho de 2002, tendo sido 

gravadas e depois  transcritas integralmente. Em  todas as entrevistas foi garantido o sigilo 

e as condições previstas pelo Código de Ética de Investigações Humanas aprovado pela 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. 



 27
 

Critérios de exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e 

recorrência definiram o limite das entrevistas, de acordo com os conteúdos temáticos 

abordados, conforme preconizado pelo método de Análise de Conteúdo Categorial e 

Temática6 (Bardin, 1979), utilizado para o processamento e análise das informações.  

Quadro 1. Representação por esfera de governo e número de assessores técnicos 
entrevistados.  Período de janeiro/2001 a junho/2002.  

Entrevistados Esfera federal Esfera estadual Esfera municipal Total de  
entrevistados 

Representantes de 
gestores na Comissão 

Tripartite 
03 O4 05 12 

Assessores técnicos 01 01 02 04 

Total 04 05 07 16 

  
 

 
Quadro 2. Cargos e tipo de representação dos entrevistados. 

Entrevistado Cargo e tipo de representação 
1 Assessor Técnico do Ministério da Saúde 
2 Dirigente do Ministério da Saúde 
3 Secretário Estadual de Saúde/CONASS 
4 Secretário Estadual de Saúde/CONASS 
5 Secretário Municipal de Saúde/ CONASEMS 
6 Dirigente do Ministério da Saúde 
7 Assessor Técnico do CONASEMS 
8 Secretário Municipal de Saúde/ CONASEMS 
9 Secretário Estadual de Saúde/CONASS 

10 Secretário Estadual de Saúde/CONASS 
11 Secretário Municipal de Saúde/ CONASEMS 
12 Assessor Técnico do CONASS 
13 Dirigente do Ministério da Saúde 
14 Secretário Municipal de Saúde/ CONASEMS 
15 Assessor Técnico do CONASEMS 
16 Secretário Municipal de Saúde/ CONASEMS 

 

                                                        
6 A Análise de Conteúdo é apresentada por seu autor (Bardin. 1979) como uma metodologia com tratamento 
de análise fenomenológica. Nesse estudo, a Análise de Conteúdo (tipo: Categorial e Temática) é utilizada 
somente como um método para o processamento de informações e enunciados discursivos com o propósito 
de identificar unidades de significado e contexto. 
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Quadro 3. Procedência dos entrevistados por região do país. 
Região de 

procedência 
Representantes do 

Ministério da Saúde 
Representantes do 

CONASS 
Representantes do 

CONASEMS 

Norte --- --- 01 

Nordeste 03 02 03 

Centro-Oeste --- 01 01 

Sudeste 01 01 01 

Sul --- 01 01 

Total 04 05 07 

Quadro 4. Características dos entrevistados de acordo com a discriminação de cargos e 
experiências como secretários municipais ou estaduais de saúde. 

Características N°

Assessores técnicos com experiência como secretários municipais de saúde. 02 

Assessores técnicos sem experiência  como secretários de saúde.  02 

Dirigentes do Ministério com experiência  como secretários municipais de saúde. 01 

Dirigentes do Ministério com experiência  como secretários municipais e estaduais de saúde 01 

Dirigentes do Ministério sem experiência  como secretários de saúde. 01 

Secretários estaduais com experiência  como secretários municipais de saúde. 03 

Secretários estaduais de saúde com experiência exclusiva em gestão estadual. 01 

Secretários municipais de saúde com experiência exclusiva em gestão municipal. 05 

Total 16 

     

Para realizar esse estudo foi adotado o modelo de integração para as lógicas de  

análise de investigação em Saúde, sugerido por Testa (1997) e que prevê a descrição de 

fatos ou fenômenos do espaço singular de decisão (registros documentais, registros e 

transcrições de falas e discursos, registros de observações), a explicação de seus 

significados, a compreensão de seu sentido e a sua síntese dialética.   

1. Descrição e transcrição sistemáticas de informações e dados considerados 

relevantes e relacionados com fatos ou fenômenos do caso em questão; 

2. Identificação e explicação de significados oriundos das falas e dos discursos dos 

agentes envolvidos no processo e arranjos de decisão intergestores, com ênfase na 

caracterização de suas contradições e na argumentação teórica referenciada.   

Conforme já informado anteriormente, a Análise de Conteúdo Categorial e 

Temática  (Bardin, 1979) foi utilizada como método para a identificação e caracterização 
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de unidades de significado (conteúdos temáticos). Este método opera pelo 

desmembramento dos textos em unidades de significados manifestos segundo 

reagrupamentos analógicos. 

O processamento do material coletado foi realizado em três momentos:  

! Pré-análise: escolha dos documentos, definição prévia de algumas categorias, 

leitura flutuante de todo o material (documentos, diários de campo e entrevistas). A edição 

dos textos se deu a partir da classificação de enunciados intactos (sintagmas analíticos) por 

equivalência com conteúdos temáticos definidos previamente ou surgidos no decorrer da 

leitura.  Para a leitura dos textos e o ordenamento das categorias temáticas foi utilizado o 

software QRS-NUD*IST ver. 4.0, adequado ao processamento de dados qualitativos; 

! Exploração e seleção dos temas discursivos: constituição do corpus de leitura a 

partir de critérios de exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência e 

recorrência.;  e  

! Identificação de unidades de significado e de contexto: unidades textuais de 

palavras, linhas e parágrafos oriundas dos documentos e discursos selecionados e com 

significação em relação aos conteúdos temáticos em evidência. 

Em razão do tipo de abordagem e de análise, categorias teóricas e temas foram 

definidos previamente. Outras categorias e temas, não previstos, emergiram do 

processamento do material empírico.  

3. Compreensão de um sentido por parte do investigador, a partir de uma leitura 

intertextual com referência a situação histórica concreta e com o evidenciamento dos 

aspectos objetivos e subjetivos da atividade hermenêutica (atuação criadora do intérprete e 

circunstancias de seu desenvolvimento), relacionando textos e contexto num movimento de 

ida-e-volta (compreensão, interpretação, nova compreensão), o chamado círculo 

hermenêutico (Gadamer, 1999). Esta dinâmica interpretativa tem como norte a teoria; e 

como meio, a constituição de analogias e argumentações relacionadas com as categorias e 

conceitos (preestabelecidos ou  originários do trabalho empírico) encontrados no estudo.  

4. Síntese dialética definida pela integração dos momentos anteriores (explicação de 

significados e análise semântica intertextual), na perspectiva de uma análise estratégica 

sobre os arranjos políticos decisórios, conforme delineada adiante neste mesmo capítulo. 
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1.2.Referenciais teóricos: 

1.2.1. Federalismo e espaços de decisão intergovernamental sobre políticas de saúde. 

Discutir as relações intergovernamentais e o seu processo de constituição, arranjo e 

produção de decisões conjuntas, implica em se considerar preliminarmente qual é o 

sistema de governo vigente, qual é o tipo de formalização jurídica e normativa que 

determina legalmente e regula tais relações no âmbito de cada Estado. O que pode 

evidenciar não somente a natureza formal destas relações intergovernamentais, mas indicar 

elementos e aspectos constituídos da formação social em cada circunstância ou período 

histórico. 

Embora exista uma variação dos tipos de sistemas de governo nos Estados 

contemporâneos, pelo menos no que se refere às relações de autonomia política 

formalmente estabelecidas entre os entes governamentais executivos nacionais e sub-

nacionais, pode-se definir os sistemas políticos como unitários ou federativos.  Nos 

sistemas unitários, embora existam níveis sub-nacionais de governo, eles geralmente não 

dispõem do estatuto de autonomia política e dependem da normalização do poder central, 

nos sistemas federativos os entes sub-nacionais de governo têm o estatuto de estados-

membros que gozam de uma autonomia política relativa (Souza, 1996).   

Existe nos dias de hoje uma série de vantagens atribuídas ao sistemas federativos e 

seus processos de descentralização política e administrativa. Segundo Dente (1998), se 

antes o aumento dos gastos estatais era o modo escolhido para a resolução de conflitos 

políticos corporativos ou territoriais, com  o incremento dos endividamentos e déficits 

públicos, houve a necessidade de redução destes gastos e assim, tanto o federalismo quanto 

as formas de descentralização política e administrativa passaram a ser consideradas como 

estratégias de racionalização econômica para incrementar a governança7. Para esse autor, 

a descentralização política e administrativa intergovernamental tem estreitado a integração 

entre as esferas federativas e incrementado as suas ações. Essa integração tem sido 

facilitada pela indução a uma maior autonomia para as autoridades administrativas, sem 

                                                        
7 De acordo com (Santos, 1997), governança é a capacidade de ação estatal na implementação de políticas 
(meios de interlocução e administração dos conflitos de interesses, mecanismos de responsabilização pública 
dos governantes etc.) e de inserção do Estado na sociedade; enquanto a governabilidade está referida às 
condições sistêmicas mais gerais em que se dá o exercício do poder na  sociedade (características gerais do 
sistema político, relações entre os poderes, sistemas partidários, sistema de intermediação de interesses etc.);  
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vínculos com os esquemas tradicionais que envolvem o  parlamento, a burocracia e outras 

formas de intermediação ou interferência do governo   

Para Souza (1998), as teorias políticas e sociais do federalismo estão fundadas na 

premissa de uma relação política formal entre os níveis e instâncias de governo, que 

depende de consentimento mútuo e está conjugada em torno de objetivos específicos. Sua 

ideologia política está permeada por valores, atitudes, crenças e interesses que se articulam 

no sentido de fazer com que as ações sejam apoiadas com propósitos e compromissos. Esta 

autora argumenta que, cada federalismo e cada federação, incorporam um número variado 

de atributos econômicos, políticos e socioculturais que se inter-relacionam para produzir 

padrões complexos de interesses e identidades, ou seja, cada processo histórico particular 

produz identidades próprias, distintas e complexas. 

Muitos autores têm definido classificações para os tipos de sistemas federativos 

existentes. Os autores Banting & Corbett (2001), por exemplo, ao analisar as formas de 

financiamento conjunto e a divisão de responsabilidades governamentais entre os níveis 

federativos na execução das políticas de saúde, definem três tipos preponderantes de 

relações federativas intergovernamentais: 

! Federalismo Clássico, com a divisão do financiamento e das atividades em 

compartimentos impermeáveis, separados, havendo eventualmente a superposição ou 

duplicação de prerrogativas e responsabilidades entre as esferas de governo; 

! Federalismo com Sistemas de Custos Compartilhados, com base na tributação e 

controle preponderante do nível central e com existência de repasses em bloco (fundo-a-

fundo) para as outras esferas de governo em função de determinados objetivos e 

programas; 

! Federalismo com Sistemas de Decisões Conjuntas, com base em decisões conjuntas 

sobre o financiamento de políticas públicas e o compartilhamento de responsabilidades 

para a sua execução, a partir de comitês intergovernamentais de negociação (alguns com a 

participação formal de partidos políticos).  

Quando se trata de classificar as relações de autoridade estabelecidas entre as 

esferas de governo, autores como Wright (1997), definem três tipos clássicos: 

! Autoridade Dominante (ou Inclusiva), com assimetrias na distribuição do poder 

institucional e com uma clara relação hierárquica entre as esferas de governo; 
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! Autoridade Igual (ou Superposta), com equivalências na distribuição do poder 

institucional e uma relação de negociação entre as esferas de governo; e 

! Autoridade Coordenada, com grande autonomia e independência entre as esferas 

de governo, mas com uma necessidade de coordenação conjunta. 

Tipificações como estas, servem mais para identificar as características 

preponderantes de tais sistemas federativos. No entanto, na maior parte das vezes o que 

ocorre é uma combinação destas características, tornando mais complexas as suas 

diferenciações. Por exemplo, se considerarmos as características e peculiaridades do atual 

sistema federativo brasileiro, haveria uma certa dificuldade para se definir alguma 

classificação em função dos esquemas apresentados anteriormente. No caso brasileiro o 

que se denota é uma combinação de caraterísticas consideradas como típicas. O sistema 

federativo brasileiro ainda apresenta características do federalismo clássico com a 

separação de prerrogativas e responsabilidades entre as esferas de governo, ao mesmo 

tempo em que opera com sistemas de Custos Compartilhados, a partir do repasse de 

recursos tributários em bloco; e opera também, em alguns casos, com comitês 

intergovernamentais de negociação. Em seu sistema federativo também se combinam os 

diversos tipos de relações de autoridade governamental, a depender dos propósitos de 

governo e da conjuntura política em curso. 

Levcovitz et. al. (2001) por exemplo, ressaltam que devido aos extensos períodos 

de concentração e desconcentração de controles políticos e fiscais que marcaram a história 

brasileira, persistem indefinições quanto a um novo modelo de federação, havendo 

evidentes traços de (re)centralização e marcante ausência de mecanismos cooperativos, 

com um enorme potencial de conflito nos campos de definição de responsabilidades e 

estabelecimento de relações entre gestores, nas mais diversas esferas da política.  

Em todo o caso, a idéia de autonomia institucional relativa das esferas de  governo 

é comum em todas as teorias federalistas e deriva historicamente de concepções e 

experiências européias de autogoverno (Camelli, 1992), com graus variados de 

descentralização política e administrativa. Para preservar a sua autonomia relativa e 

regular a sua relação recíproca ou com outros espaços sociais, os representantes das 

instâncias federativas tendem a constituir estratégias e espaços interinstitucionais para a 

negociação política, a produção de decisões e a formalização de acordos. No ocidente, 

estas estratégias remontam do século XIX, quando alguns países europeus estabeleceram 
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conselhos interinstitucionais ou intercorporativos para a tomada de decisões sobre políticas 

sociais de desenvolvimento8, no entanto, somente a partir da década de 60 elas passaram a 

adquirir uma ordenação mais formal, mais sistemática e um caráter mais normativo (Offe, 

1994).  

Para a análise das políticas públicas torna-se imprescindível a consideração sobre as 

dinâmicas institucionais de intervenção pública, caracterizadas por grande flexibilidade, 

mais comuns nas modelagens federalistas. Tal flexibilidade institucional exige a 

constituição de modos de integração e cooperação intergovernamentais para se alcançar 

fins comuns, tanto em matéria econômica como social, através de programas e de 

financiamentos conjuntos.  

Essa flexibilidade conforma-se a partir de normas reguladoras em todas as esferas 

de governo, no interior da estrutura constitucional, em que se aplica uma concepção 

intergovernamental de políticas públicas (Viana, Lima & Oliveira, 2002).  

A implantação e implementação de políticas públicas em qualquer sistema 

federalista demandam essa flexibilidade institucional e a emergência de estruturas 

dedicadas à constituição de uma relação entre centro e periferia; demanda também uma 

pluralidade de centros de decisão com interdependência e autonomia relativa, o reforço de 

burocracias eficientes nas distintas esferas de governo e a atuação de gerencias ou gerentes 

intergovernamentais (Dente, 1998). 

Se na perspectiva da democracia nos moldes liberais, a implementação da 

descentralização de políticas entre entes federados (com algum grau de autonomia política) 

pressupõe a transferência consentida de poder a partir do nível central (de forma imediata 

ou gradual); esta transferência presume também a necessidade de acordos políticos formais 

entre as partes envolvidas. Offe (1994), afirma que as estratégias que facilitam o consenso 

e a absorção de conflitos, incluindo dispositivos institucionais para garantir a coordenação 

não só entre os vários órgãos do aparelho estatal, mas também entre atores governamentais 

e privados, têm sido cada vez mais consideradas como os pré-requisitos mais importantes 

do chamado reformismo ativo.   

No campo do Direito Administrativo existem consensos teóricos, estabelecidos 

                                                        
8 Por exemplo, na Alemanha do final do século XIX, durante o governo Bismarck, o Preussicher Volkswiets 
Chaftsrat era um Conselho formado por representantes do governo, representantes industriais, comerciais, 
agrícolas etc. que buscava estabelecer consensos sobre as políticas econômicas e sociais (Offe, 1994). 
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entre alguns autores, sobre a importância da legislação e das normas institucionais como 

fatores determinantes para a negociação e a definição e divisão das responsabilidades 

governamentais entre os níveis federativos (Conlan et. al., 1995).  

Conforme afirmado na Introdução dessa tese, para muitos autores essas estratégias, 

espaços e processos de negociações e de produção de acordos entre instâncias federativas, 

quando referidas às políticas sociais de saúde, tornaram alguns resultados de ações 

governamentais mais fáceis e influenciaram positivamente na capacidade de ação dos 

dirigentes governamentais, em suas percepções sobre alternativas políticas ou em suas 

opções estratégicas e preferências9 (Scicchitano & Hedge, 1993; Saltman & Figueras, 

1997; Theret, 1999; Garman & Hilditch, 1998; Collins et. al., 2000; Mendes, 2001).  

Como um exemplo desse tipo de avaliação positiva sobre a atuação dos espaços e 

processos de decisão intergovernamentais para a produção de políticas de Saúde, pode ser 

citado o estudo realizado por Collins et. al. (2000), em que se analisa o processo de 

descentralização política e financeira do setor Saúde no sistema federativo brasileiro, após 

a implantação de uma norma operacional de âmbito nacional10. Neste estudo são 

enfatizadas as mudanças introduzidas nos mecanismos de repasse dos recursos públicos e 

no modo de habilitação dos municípios ao Sistema Único de Saúde. Esses autores 

consideram que os elementos mais importantes para a regulação da descentralização 

intergovernamental de políticas de saúde tem sido a definição do papel dos níveis 

federativos de governo e a existência de espaços e de um processo formal para a 

negociação e decisão política entre os gestores públicos de saúde.  

Outros autores entretanto, apesar de resguardar aspectos considerados positivos nos 

espaços e processos de negociação intergovernamental sobre as políticas de saúde em 

sistemas federativos, afirmam que a sua multiplicação ou os seus modos de negociação e 

regulação, constrangem determinadas capacidades de programação e ação governamental 

em saúde (France, 1994; Anton, 1997; Ribeiro, 1997; Sparer, 1999; Banting & Corbett, 

2001). Segundo esses autores, estes constrangimentos acontecem devido à criação de uma 

quantidade excessiva de normas, por tornar mais complexos os espaços de representação 
                                                        
9 Outros fatores considerados como resultados positivos destes espaços e processos de negociação 
intergovernamental identificados nestes estudos citados: redimensionamento da estrutura e do tamanho do 
setor público, melhoria no papel redistributivo do governo,  maior coerência entre os programas 
governamentais, melhor distribuição inter-regional de benefícios, maior inovação e flexibilidade do sistema 
político, maior capacidade do governo de resistir a interesses políticos particulares ou corporativos etc. 
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política, mais lentos os processos de decisão ou mais influentes as alianças corporativas 

formadas por grupos de interesse que atuam no âmbito do governo.  

Como exemplo deste tipo de avaliação, pode ser citado o estudo de Banting & 

Corbett (2001), em que se analisa a divisão de prerrogativas e de responsabilidades 

governamentais no financiamento de sistemas e execução de serviços de saúde em 5 países 

federativos membros da Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD). Neste estudo os autores analisam o impacto do federalismo nas políticas de 

Saúde a partir da comparação entre os processos intergovernamentais de decisões sobre os 

repasses de recursos financeiros, entre as variações inter-regionais na oferta e 

acessibilidade dos serviços e entre as variações de custos e gastos setoriais. Apesar de não 

identificarem uma associação direta do sistema federalista com os resultados encontrados, 

os autores defendem a tese de que suas estruturas políticas se ajustam mais lentamente às 

mudanças de necessidades para a provisão de recursos aos serviços, devido às suas 

demandas de negociação permanente. O estudo constata ainda uma tendência de menor 

volume e velocidade de descentralização em função da necessidade de contenção de custos 

e demonstra diferenças significativas quanto aos processo de decisão intergovernamental 

sobre as políticas de saúde em sistemas federativos,  tais como:  

! Excessiva centralização federal na decisão sobre normas que definem os recursos e 

gastos em saúde (Bélgica); 

! Excessiva descentralização com pouca participação do nível federal nos processos 

decisórios sobre as políticas de saúde (Suíça); 

! Descentralização com ênfase na autonomia dos níveis provinciais e pouca 

participação dos níveis local e federal nos processos decisório sobre as políticas de saúde 

(Canadá); 

! Sistemas bipolares onde o nível federal decide somente sobre fundos específicos e 

os níveis sub-nacionais decidem autonomamente sobre algumas políticas de saúde (Estados 

Unidos e Austrália); 

! Sistemas complexos com um grande detalhamento de regras, fundos específicos e 

participação formal de partidos políticos no processo decisório (Alemanha).  

No caso da República Federativa Brasileira, as características do sistema federativo 
                                                                                                                                                                        
10 Norma Operacional Básica do SUS de 1996 (NOB-SUS/96). 
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são peculiares e decorrem de um processo histórico em que houve uma clara 

preponderância de centralização do poder institucional na esfera federal de governo11, com 

curtos períodos em que houve negociação e busca de um maior equilíbrio entre as 

instâncias federativas  (Lobo, 1988; Fiori, 1992; Arretche, 1997; Ramos, 1998; Abrucio & 

Costa 1998).  

De acordo com Souza (1998), até a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

o federalismo brasileiro pode ser caracterizado, por uma tendência para a acomodação das 

demandas de elites com objetivos conflitantes e para o amortecimento das enormes 

disparidades regionais.  

Na década de 1980, uma conjuntura de transição governamental, de um regime 

militar de caráter autoritário-burocrático12 (O'Donnel & Shmitter, 1988) para um regime 

civil, possibilitou a emergência de algumas iniciativas governamentais de novas políticas e 

estratégias para a descentralização entre as instâncias federativas.  

No setor governamental de Saúde por exemplo, a implantação do Programa das 

Ações Integradas de Saúde (AIS) e mais tarde, do Sistema Único e Descentralizado de 

Saúde (SUDS), possibilitaram a execução de alguns convênios de financiamento 

intergovernamental com base na participação orçamentária do Ministério da Saúde, 

Ministério da Previdência e Assistência Social (INAMPS) e Secretarias Estaduais de 

Saúde; como também, a conformação de alguns espaços interinstitucionais de participação 

colegiada (CIPLAN, Comissões Interinstitucionais de Saúde em nível estadual, regional, 

municipal e local e posteriormente, Conselhos de Saúde).  

Neste período, aconteceram importantes iniciativas voltadas para a reorganização 

da atenção e busca de mudança do modelo assistencial de saúde. Contudo, essas 

experiências foram limitadas a alguns estados e municípios, sendo constrangidas pela 

legislação vigente e pelo caráter convenial dos repasses de recursos, ainda sob a égide de 

forte centralização federal (Cohn, 1995).    

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1998) estabeleceu um novo marco jurídico-

                                                        
11 Alguns autores, como Solís (1999), consideram  que esta tendência centralizadora é uma característica 
típica e comum na maioria das ex-colônias que se constituíram em países a partir de sua independência com 
relação aos poderes metropolitanos. 
12 Para alguns autores, como Arretche (1999), no decorrer do período de ditadura militar o sistema e as 
relações de governo, embora nominalmente federativas, tiveram mais as características de um Estado 
unitário. 
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institucional que propiciou um tensionamento maior pela descentralização do poder 

político e das ações de provimento das políticas econômicas e sociais do Estado federativo 

brasileiro (Souza, 1992), como também, a proposição de um novo pacto federativo 

(Abrucio, 1993) com uma diretiva de redistribuição dos poderes e competências de acordo 

com a prevalência, predominância e abrangência de interesses nacionais, estaduais ou 

locais (Carvalho & Santos, 1995).  

A partir de 1988, foram constituídas instâncias colegiadas para o controle social13 

sobre o Estado  brasileiro, com a participação de grupos de representação de interesses e 

corporações da sociedade (Labra, 1992), como é o caso de conselhos setoriais, instalados 

em níveis federal, estadual e  municipal (Saúde, Assistência Social, Saneamento, 

Habitação Popular, FGTS etc.). Além disso, também foram criadas comissões com 

representação paritária das instâncias federativas em diversos setores e áreas programáticas 

(Saúde, Saneamento, Trabalho, Serviço Social, Habitação, Merenda Escolar etc.) para a 

negociação de acordos e decisões intergovernamentais sobre a condução e regulamentação 

técnica e administrativa das políticas e programas em comum (Arretche, 1999).  

No caso específico do setor governamental de Saúde, ocorreu a institucionalização 

e a regulamentação destas instâncias colegiadas de Controle Social organizadas no período 

anterior (Conselhos de Saúde), como também, a criação de comissões intergovernamentais 

com a participação de representantes dos gestores de saúde das três instâncias 

governamentais, as chamadas de Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde. 

No decorrer das duas últimas décadas, vêm sendo constituídas e implementadas 

uma série de políticas e ações intergovernamentais em função do processo de implantação 

e organização do Sistema Único de Saúde, baseadas fundamentalmente na diretriz 

constitucional, que estabelece o princípio14 da descentralização do poder decisório, dos 

recursos e das competências entre os níveis de governo, com autonomização relativa e 

com a conjugação e complementaridade de ações na conformação de um sistema com 

direção única (Carvalho & Santos, 1995).  

                                                        
13 Segundo Garelli (1992), entre outras acepções, se entende por Controle Social, o conjunto de meios de 
intervenção acionados por cada sociedade, ou grupo social, a fim de induzir os seus próprios membros a se 
conformarem às normas ou sistemas normativos; e uma forma de regulação de interesses e de pressões dos 
vários grupos sobre o Estado . 
14 Esse princípio está claramente enunciado como diretriz normativa na Seção Saúde  da Constituição Federal 
de 1988, embora esteja presente apenas como conceito de valor nos seus preâmbulos (Carvalho & Santos, 
1995). 
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Decorrente do direito universal à saúde ficou estabelecido na Constituição Federal, 

o dever e a responsabilidade de sua garantia igualmente distribuída pelas três esferas de 

governo (federal, estadual e municipal) de forma a �legislar concorrentemente, organizar 

a seguridade, financiar ações e serviços de saúde e exercer gestão única descentralizada 

em cada esfera de governo� (Brasil, 1988). Tal princípio constitucional, na forma através 

da qual foi posto, pressupõe novas relações e novas formas de regulação e regulamentação 

intergovernamentais, contextualizadas na perspectiva de outras reformas legislativas de 

caráter mais abrangente (reforma tributária, judiciária, entre outras).  

Para muitos autores (Cordeiro 2001; Levcovitz et. al., 2001), o atual sistema 

federalista brasileiro é considerado como um importante entrave para a implantação do 

Sistema Único de Saúde, em razão de suas ambigüidades no que se refere a uma 

caracterização mais precisa sobre os preceitos de autonomia relativa sem hierarquia, 

estabelecida entre as esferas de governo, assim como, da ausência de uma legislação para 

regulamentar os espaços formais de negociações intergovernamentais. 

Em todo o caso, a partir desta configuração formal do federalismo brasileiro, está 

preestabelecida uma determinação formal de covalências e equivalências de prerrogativas 

de poder e autonomia institucionais entre as esferas de governo. Premissa jurídico-

normativa que implica em relações intergovernamentais não hierarquizadas e orientadas 

para a cooperação e a complementaridade, em termos da distribuição e do 

compartilhamento de prerrogativas e de responsabilidades governamentais (Carvalho & 

Santos, 1995). 

Como a situação real da distribuição de prerrogativas de poder, autonomia e de 

responsabilidades institucionais entre as esferas de governo no Brasil, é bem diversa 

daquela prevista pela norma constitucional; a questão da descentralização 

intergovernamental, política e administrativa, passa a ser preponderante no processo de 

reformas em curso. 

De pactos e contratos estabelecidos nas relações intergovernamentais. 

Geralmente os acordos estabelecidos formalmente entre as esferas de governo nos 

Estados federativos, podem ser expressos em leis (constitucionais e infra-constitucionais) 

ou em dispositivos de normas interinstitucionais. A institucionalidade governamental é 

definida a partir destes acordos expressos em estatutos constitucionais; decorrendo daí, 
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uma dinâmica interinstitucional em que são constituídos continuamente novos acordos ad 

hoc (formais e informais). 

A contratuação15 e a pactuação de decisões, significam a formalização da 

aprovação mútua de propósitos, disposições ou compromissos para determinados fins 

jurídicos, econômicos, administrativos sociais etc. A contratuação gera uma norma 

institucional, que pode ser considerada como garantia recíproca (inclusive do ponto de 

vista jurídico). Por sua vez, nem todos os pactos são formalizados documentalmente, pois o 

seu sentido precípuo é de eficácia simbólica e reside muitas vezes na expectativa quanto ao 

cumprimento do acordo de confiança firmado entre as partes.   

No entanto, a designação dos chamados pactos federativos, geralmente se refere ao 

texto constitucional de um país16. No caso brasileiro, o termo pacto (e suas derivações) é 

usado correntemente para designar a formalização de acordos estabelecidos em instâncias 

intergovernamentais, como a Comissão Tripartite.  

A rigor, a contratuação seria o termo mais adequado para designar a formalização 

dos acordos estabelecidos em instâncias intergovernamentais formais, como a Comissão 

Tripartite. No caso, o acordo estabelecido é contratuado em registro formal (as atas de 

reuniões assinadas por todos os participantes, por exemplo) e expresso posteriormente em 

norma interinstitucional de abrangência nacional (por isso mesmo, editada e publicada 

necessariamente pelo governo federal). Tal contratuação não garante a priori, o 

cumprimento do acordo estabelecido entre as partes, gerando uma expectativa mútua 

amparada muito mais na eficácia simbólica do pacto; contudo tal contrato pode 

eventualmente ser utilizado juridicamente para comprovar o teor e as condições 

estabelecidas no acordo.   

                                                        
15 Em seu sentido sociológico original, consiste no acordo tácito ou expresso entre a maioria ... assinalando o 
fim de um estado natural e o início de um estado social e político (Matteuci, 1992);  mas usualmente significa 
o resultado da formalização e o reconhecimento públicos de um acordo  (Ferreira , 1986).  
16 Em alguns países federativos este termo Pacto Federativo serve também para designar a Constituição 
Federal (Ex. Suiça). 
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1.2.2. Descentralização intergovernamental das políticas de saúde 

Em se considerando as características e atributos contraditórios inerentes às 

relações de poder estabelecidas no âmbito do Estado, as prerrogativas de (meta)regulação 

dos outros espaços sociais e a sua capacidade de intervenção política; cabe ressalvar que os 

preceitos e movimentos logísticos de centralização ou descentralização podem ser 

tematizados em diversas perspectivas,  tipificações e dimensões relacionais.  

Numa perspectiva mais tipicamente sistêmica (conotação explorada adiante), os 

processos de centralização e descentralização, se justificam mais pela funcionalidade, 

eficiência e necessidades de diferenciação em relação ao conjunto organizacional. 

Geralmente as questões de política e estratégia organizacionais são centralizadas em torno 

de um núcleo duro de poder político que detém a prerrogativa de decisão, direção, controle 

e regulação; enquanto as questões relacionadas com a intermediação intra-organizacional e 

a execução de atividades e tarefas, são desconcentradas em redes hierarquizadas de 

estruturas e funções, com gradientes diferenciados de poder e autonomia.  

Numa perspectiva histórica e dialética, os movimentos de centralização e 

descentralização têm a ver essencialmente com as dinâmicas de poder e margens de 

autonomia entre sujeitos, grupos e estruturas sociais. Particularmente no que se refere às 

instituições, estas dinâmicas de poder envolvem a delegação (direta e indireta, formal e 

informal) de autoridade e autonomia políticas e a participação democrática nos processos 

de decisão (Campos, 2000). 

Quando se trata da centralização/descentralização no âmbito do próprio Estado, 

podem ser consideradas as relações entre os espaços de decisão oriundos de diversas 

instâncias ou organizações formais e juridicamente instituídas (por exemplo, a divisão de 

poderes entre o legislativo, executivo e judiciário). Nesta perspectiva, a questão central se 

refere a uma divisão ou compartilhamento de prerrogativas de poder institucional, 

delimitação formal de autonomia e definição de responsabilidades e atribuições formais. 

Em se tratando particularmente do âmbito (inter)governamental, estão postas em 

jogo as relações de poder institucional e de autonomia política entre instâncias executivas 

em um determinado sistema de governo, com diversos níveis e tipos de representação 

política e com as funções de formulação, decisão, financiamento, implantação, 

implementação, execução, controle e regulação de políticas. 
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Em todas estas dimensões, a temática da centralização e da descentralização diz 

respeito genericamente a uma configuração de princípios tendentes e diretivas de 

organização, fórmulas, modos de ser de um aparelho político ou administrativo, mas que, 

por sua heterogeneidade, não caracterizam uma instituição histórica e juridicamente única 

(Roversi-Mônaco, 1992). A descentralização política expressa uma idéia de direito 

autônomo enquanto a descentralização administrativa expressa uma derivação de poderes 

administrativos do aparelho de Estado.  

Como categorias de análise, a descentralização ou a centralização do Estado (ou do 

governo e de suas políticas) não podem ser consideradas isoladamente, pois estão 

necessariamente envolvidas numa relação dialética e interdependente, relação dinâmica de 

não-exclusão com tensionamento político permanente. Um deslocamento unipolar 

definitivo implicaria na insolvência do próprio Estado, uma vez que a sua organicidade se 

assenta na capacidade própria de mediar as tensões de tais valências17.  

Quando os movimentos de centralização e descentralização operam como formas 

de intermediação política inscritas na normalidade democrática de representações plurais 

(no Estado de direito), funcionam como um modo de regulação entre assimetrias de poder 

e contradições intrínsecas decorrentes da multiplicidade das representações institucionais 

de interesses políticos (partidos políticos, interesses corporativos ou individuais etc.). 

Desse modo, a descentralização em sua dimensão política está associada como uma forma 

de garantir a quem detém o poder (entre entes e instâncias governamentais distintos), a 

estabilidade institucional e a governabilidade. 

No caso dos Estados federativos, a base jurídica deste estatuto de governabilidade 

geralmente está explícita nas Constituições Federais e nas legislações complementares, 

contendo a definição de hierarquias na distribuição das prerrogativas do poder instituído, a 

definição de formas de compartilhamento das responsabilidades administrativas e os 

mecanismos de regulação para as relações institucionais entre os níveis nacional e sub-

nacionais de governo.  

                                                        
17 Como um exemplo, Elias (1996b) chama a atenção de que a concepção dialética e interdependente do 
binômio centralização/descentralização se choca com o entendimento de segmentos expressivos da Reforma 
Sanitária brasileira, que consideram estas como polaridades aprioristicamente antitéticas, deste modo 
atribuindo uma discriminação virtuosa e positiva para a descentralização  e uma discriminação inversa para a 
centralização. 
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Ao tratar mais especificamente dos movimentos de descentralização das políticas 

governamentais de saúde, alguns autores como Smith (1979), Rondinelli (1981; 1983), 

Mills et. al. (1990), entendem que tal processo implica em transferência de autoridade 

administrativa ou dispersão de poder institucional entre o nível nacional e os níveis sub-

nacionais de governo, entre o governo e a sociedade, existindo para eles, vários tipos de 

descentralização institucional, tais como: desconcentração, devolução, delegação e até 

mesmo a privatização. Segundo a tipologia sugerida, o modo de desconcentração significa 

a transferência de atribuições e responsabilidades administrativas para níveis hierárquicos 

inferiores, sem a efetiva transferência do poder decisório; delegação significa a 

transferência de responsabilidades gerenciais para organizações não-governamentais com a 

manutenção do financiamento e regulação estatais; e privatização é a transferência de 

instituições estatais para a iniciativa privada, que passam a operar de acordo com as regras 

de mercado (Rondinelli, 1981; 1983). 

Outros autores como Boisier (1991), Campoamor (1988), Tobar (1991), Oslak  

(1990), preferem estabelecer uma diferenciação entre a descentralização como um 

fenômeno que ocorre entre entidades institucionais com personalidades jurídicas, 

patrimoniais ou funcionais próprias implicando necessariamente na transferência de poder 

institucional; e a desconcentração ou a delegação, que ocorrem entre entidades 

administrativas de uma mesma personalidade  jurídica, patrimonial ou funcional quando 

implica somente na transferência de atribuições ou responsabilidades de administração e de 

execução para níveis inferiores do governo central e de suas agências. 

Há muitos autores que sugerem classificações para dos tipos de descentralização 

intergovernamental. Médici (1994) por exemplo, propõe uma classificação de acordo com 

os tipos de transferência de recursos financeiros:  

! Descentralização dependente vinculada, quando se trata de transferências 

automáticas a partir de critérios preestabelecidos;  

! Descentralização tutelada, quando se trata de transferências negociadas 

pontualmente e na dependência de laços políticos, técnicos e institucionais que podem ser 

efêmeros.  

São constantes as análises teóricas e abundantes as publicações sobre o tema da 

centralização/descentralização em razão e em função das políticas do Estado Em todo o 
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caso, o que importa ressaltar é que ambas as tendências, sejam entendidas como princípios 

políticos, diretrizes organizativas ou movimentos logísticos, se referem a arranjos 

interinstitucionais que dependem fundamentalmente de interações políticas e não podem 

prescindir da caracterização de uma dinâmica de poder, da delimitação de margens de 

autonomia, da existência de normas regulatórias formais, de modos de integração 

(inter)institucional e fundamentalmente, de uma direção política e um sentido histórico. 

Comentário sobre duas modalidades de implementação para estratégias sociais 
relacionadas com a descentralização de políticas governamentais.  

Convém discorrer também, ainda que brevemente, sobre dois conceitos logísticos 

citados algumas vezes nesse estudo, como modalidades de implementação para estratégias 

sociais de descentralização das políticas governamentais:  a focalização e a segmentação. 

A focalização implica na orientação de uma estratégia social para determinado 

contingente populacional, normalmente extratos populacionais em situação de risco ou 

exclusão social. Esta restrição de foco para os gastos públicos em políticas sociais é por 

demais conhecida deste meados do século XX e tem como principal motivação o aumento 

da resiliência no gerenciamento orçamentário público e a idéia de organização de uma rede 

mínima de proteção social (Medeiros, 1999; Ramos, 2000). Tal modalidade prima pelo 

baixo custo, o uso de baixa densidade tecnológica e pela razoável eficácia sobre 

determinados perfis de problemas ou demandas sociais. Em parte por estes motivos, esta 

modalidade é apresentada como uma melhor alternativa para a implementação de 

estratégias sociais restritivas, quando em comparação com outras estratégias sociais de 

abrangência universal e integralidade de alcance18.  

A modalidade de segmentação19, geralmente trata da combinação de (sub)sistemas 

de serviços de cobertura e acesso universais, com outros (sub)sistemas de acesso restrito e 

seletivo (Fleury, 1996; Ramos, 2000). Os (sub)sistemas segmentados horizontalmente 

tendem a separar distintas clientelas em compartimentos institucionais que integram 
                                                        
18 Principalmente aquelas típicas do modelo clássico do welfare state e tidas por muitos autores 
contemporâneos como geradoras de déficit público e desequilíbrio fiscal do Estado (Draibe & Henrique, 
1988). 
19 O termo segmentação originalmente provém das Ciências da Economia (Ex. segmentação de mercado) e 
tem sido utilizado pelo meio acadêmico e empresarial como um instrumento capaz de fornecer subsídios para 
a tomada de decisão quanto ao composto mercadológico das organizações (Richers, 1991). Recentemente o 
termo tem sido adotado, às vezes de forma indistinta, para a caracterização de determinadas estratégias para a 
implementação de políticas sociais. 
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verticalmente as funções de financiamento, regulação e prestação de serviços, tanto na 

esfera pública - estatal ou não estatal - quanto privada (Mendes, 2002). Entretanto, também 

existem formas de segmentação vertical na implementação de políticas sociais, até mesmo 

no interior de cada compartimento institucional ou setor governamental. Por exemplo, 

quando ocorre a combinação de sub-sistemas públicos de abrangência e cobertura 

universais para determinados tipos de políticas, com outros sub-sistemas públicos de 

abrangência e coberturas seletivas ou restritas (Cohn, 2000).  

Tais estratégias para a distribuição de recursos públicos e implementação de 

estratégias sociais com recortes de abrangência e alcance, não são, em si, exclusivas de 

qualquer modelagem teórica ou doutrinária, pois suas aplicações podem ter distintos 

propósitos e impactos, a depender das diversas concepções sobre eqüidade social (Vieira 

da Silva & Almeida Filho, 2000; Ramos, 2000; Escorel & Giovanella, 2000). O princípio 

diferenciador se dá fundamentalmente na relação de precedência ou preponderância entre 

as políticas sociais e econômicas; sendo que algumas destas estratégias tanto podem ser 

utilizadas para implementação de políticas universais e integrais, compensatórias mas 

redistributivas e produtoras de eqüidade em termos da diminuição de desigualdades 

sociais, desigualdades de acessibilidade a serviços etc.; quanto para a implementação de 

políticas de compensação dirigidas para determinados grupos populacionais ou níveis de 

cobertura de sub-sistemas e serviços visando exclusivamente a delimitação de custos.  

Em realidade, na maior parte dos casos prevalece uma combinação destas 

modalidades de implementação de estratégias sociais de Estado. Segundo Cohn (1996), as 

ações públicas na área social passam a ter de buscar a articulação entre aquelas estratégias 

de implementação de curto prazo, de caráter mais imediatista, focalizadas naqueles grupos 

identificados como os mais despossuídos, e aquelas de longo prazo, de caráter permanente, 

universalizantes, voltadas para a eqüidade do acesso dos cidadãos aos direitos sociais, 

independentemente do nível de renda e da inserção no mercado de trabalho.   

Breve revisão sobre estudos que tratam da descentralização                                         
de políticas governamentais de saúde. 

De forma preponderante, a tendência de descentralização intergovernamental das 

políticas públicas e ações de saúde é ressaltada como uma condição fundamental para 
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promover a sustentabilidade econômica e melhorar a qualidade dos serviços prestados à 

população; sendo também constantemente associada com uma maior eqüidade no acesso 

da população aos serviços de saúde e com um  incremento na participação comunitária e 

controle público (Block, 1989; Mills et. al., 1990; Mills, 1992; Hortale, 1996; Vieira da 

Silva, 1999). 

 Entretanto, alguns autores contestam os consensos estabelecidos sobre tais 

associações positivas decorrentes da descentralização intergovernamental em Saúde. 

Arretche (1997) por exemplo, afirma que os consensos constituídos a partir destas 

associações positivas, não se sustentam nem do ponto de vista da construção lógica de 

argumentos, nem empiricamente, pois várias das expectativas que repousaram sobre esse 

conjunto de associações positivas não são um resultado automático e necessário da escala 

de descentralização da gestão das políticas, mas dependem muito mais da natureza das 

instituições que, em cada nível de governo, devem processar as decisões.  

Outro autor, Sparer (1999), considera que, quando se trata das políticas de saúde, a 

divisão de tarefas e responsabilidades entre as esferas de governo ou entre o governo e o 

setor privado é ainda um assunto controverso e obscuro, embora, nos últimos anos, 

analistas políticos tenham se esforçado para utilizar exemplos das Políticas de Cuidados 

em Saúde na demonstração de suas teses sobre uma revolução devolutiva entre o nível 

nacional e os níveis sub-nacionais de governo. 

Num artigo recente, Viera da Silva (1999) analisou as diversas estratégias para a 

avaliação do processo de descentralização das ações de saúde no Brasil20 e realizou uma 

discussão sobre as suas indicações, possibilidades e problemas metodológicos. Essa autora 

enfatiza a necessidade de se assegurar a efetividade da avaliação e sua incorporação com o 

instrumento de gestão a partir da formação de um consenso teórico, técnico e político entre 

os atores sociais envolvidos com o processo de descentralização. 

Os estudos de base empírica geralmente buscam enfatizar ou a descrição e análise 

de fatos e eventos quantificáveis identificados como conseqüências do processo de 

descentralização das políticas e ações de saúde (indicadores de acessibilidade, de 

distribuição de recursos financeiros etc.) ou, em menor medida, a explicação de 

representações e significados expressos pelos atores responsáveis pelas decisões 
                                                        
20 Análise de Contexto; Análise Estratégica; Características da Gestão; Monitoramento da Cobertura e da 
Efetividade de Problemas Priorizados; e Análise de Implantação 
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governamentais. 

Predominam os Estudos de Casos com análises comparativas de séries históricas de 

indicadores financeiros (repasses de recursos orçamentários etc.), de acesso ou de 

utilização de serviços de saúde (Block et. al., 1989; Cassels & Janovsky, 1992; Wunsch & 

Olowu, 1997; Araújo, 1997; Di Matteo & Di Matteo, 1998; Birn, 1999; Pacheco, 1999; 

Green., 2000) e entre indicadores nacionais de reformas setoriais em Saúde com ênfase nas 

políticas de descentralização (Mills et. al. 1990; Paganini & Capote, 1990; Saltman & 

Figueiras, 1997).  

Existem muitos estudos publicados que abordam mais especificamente a regulação 

e a distribuição intergovernamental do financiamento e da divisão de responsabilidades na 

execução de serviços, programas e ações de saúde em países federativos. Geralmente são 

analisados indicadores de distribuição de recursos financeiros entre as esferas de governo 

ou entre o governo central e regiões administrativas (Wistrich, 1992; Mills, 1992; Jones, 

1998; Souza, 1998; Abrucio & Costa, 1998; Clark, 1999; Theret, 1999).  

Investigações realizadas nos Estados Unidos, entre as décadas de 1970 e 1980, 

apresentaram resultados contraditórios. Enquanto Scicchitano & Hedge (1993), que 

analisaram a implantação nacional e a regulação intergovernamental de alguns Programas 

de Saúde e Segurança Ocupacional, afirmam que a parceria entre governo federal e estados 

foi mais positiva que quaisquer formas de coerção; Anton (1997), que estudou as relações 

federativas baseadas no compartilhamento de responsabilidades financeiras e políticas 

sobre cuidados de saúde (entre outras áreas), conclui que a pressão para se devolver mais 

autoridade para os níveis estaduais e locais de governo é muito mais uma moda ideológica 

passageira das elites estaduais e locais do que uma tendência de parceria real. 

Ao analisar a legislação e os critérios para a distribuição intergovernamental de 

recursos para pesquisas de Avaliação sobre Tecnologia Médica na Itália, France (1994) 

afirma que os critérios de distribuição, entre as esferas de governo, do poder de decisão e 

controle sobre a utilização dos recursos para as referidas pesquisas, foram pobremente 

especificados na maior parte das vezes. Para este autor, a falta de uma melhor definição de 

critérios para a negociação e distribuição do poder decisório fez com que o governo central 

italiano tendesse a impor a sua direção política na definição de prioridades de gastos . 

Com o processo de conformação de grandes blocos econômicos regionais e de  
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políticas governamentais comuns aos seus países integrantes, os estudos e análises sobre os 

procedimentos de conciliação de decisões (co-decisões) têm sido cada vez mais 

incentivados: Garman & Hilditch (1998), por exemplo, analisaram o processo de 

negociações entre representantes dos países da União Européia para a implantação comum 

de três Programas de Saúde e concluem que foi de grande utilidade a adoção de 

procedimentos informais durante o processo de  obtenção de consenso. 

No Brasil, a publicação de estudos sobre a descentralização intergovernamental no 

campo das políticas de saúde é abundante, existindo diversos trabalhos que analisaram 

experiências ocorridas nos anos 80. Neste período, diversos estudos de caso publicados 

destacaram o papel relevante das gestões colegiadas, interinstitucionais, com participação 

popular em relação ao processo de descentralização. Nesses estudos, foram registradas 

modificações na organização dos serviços em centros de saúde (Pimenta & Porto, 1988); 

em relação com a cobertura, oferta de serviços, gestão e planejamento (Vieira da Silva, 

1989) e em relação à participação de atores sociais vinculados ao movimento sanitário na 

gestão dos serviços (Almeida, 1989)21. 

Na década de 90 há um grande volume de publicações sobre o processo de 

descentralização política e administrativa no setor Saúde.  

Realizando uma análise teórica e política sobre o processo de municipalização dos 

serviços de saúde e suas formas de implementação como um dos componentes da agenda 

de descentralização do setor, Paim (1992) chamou a atenção para a heterogeneidade dos 

municípios brasileiros e propôs o estabelecimento de mecanismos de ausculta e de 

negociação junto aos municípios para a definição de prazos e de apoio técnico e financeiro 

com a consecução da legislação sanitária no que se refere ao desenvolvimento das 

competências municipais. 

Na década de 1990 foram também realizados diversos estudos empíricos. Alguns 

deles com a descrição e análise do impacto da descentralização, considerado positivo, na 

reorganização administrativa de sistemas regionais e estaduais saúde (Viera, 1992; 

Junqueira, 1996). Vários Estudos de Caso foram publicados: Veloso (1995) realizou uma 

análise documental e entrevistas com gestores de saúde, tendo por objetivo analisar a 
                                                        
21 Num livro publicado por Almeida (1989), foram apresentados e analisados comparativamente 9 estudos de 
casos municipais que enfocavam a implantação de sistemas locais de saúde onde ocorreram uma série de 
mudanças na oferta e na organização de serviços de saúde, com ênfase nas suas inserções no processo de 
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reorganização de modelos assistenciais de saúde; Cotta et. al. (1998) realizaram entrevistas 

com representantes de Conselhos Municipais de Saúde e identificaram obstáculos políticos 

para a descentralização administrativa dos serviços municipais de saúde; Figueiredo (1998) 

analisou os interesses e influências de atores sociais individuais e coletivos em função da 

tendência de mobilização pela democratização e o controle público em municípios de 

Minas Gerais, dando ênfase na caracterização da capacidade administrativa e financeira e 

na composição e dinâmica de poder local. 

Ao analisar as dimensões técnico-administrativa e político-institucional das 

propostas de descentralização do Sistema Único de Saúde a partir do estudo de casos de 

quatro municípios paulistas, Elias (1996) ressalta o importante papel exercido pelo ideário 

político e pelos programas de governo das administrações locais na implementação de tais 

políticas. Este autor conclui que, embora tenha acontecido um aumento substancial nos 

gastos públicos na área de saúde, a operação de descentralização através da lógica do 

repasse de financiamento por outras esferas de governo inibiu a autonomia política 

municipal. Esse autor chama a atenção para o que identifica como uma ênfase exagerada 

na ação política e uma carência na dimensão técnica da Reforma Sanitária brasileira e do 

SUS; como também, para o acentuado descompasso verificado entre a idealização do SUS 

e a sua realização como política de saúde. Ele argumenta que existem tensões presentes 

entre, de um lado, o desenvolvimento teórico-conceitual e a prática social da Reforma 

Sanitária, e de outro, os impasses e contradições que a Reforma Sanitária apresenta 

enquanto processo político Para ele, o aspecto central e estratégico do SUS é o seu núcleo 

racionalizador; sendo que, dada a forma como ele vem sendo implementado coloca 

estreitos limites a descentralização entendida como uma estratégia para a democratização 

do setor do ponto de vista da integralidade/equidade  e da relação Estado-cidadão.  

Existem vários outros estudos de caso com descrições e análises sobre o processo 

de descentralização das políticas de saúde nos municípios, como por exemplo: uma análise 

comparada de indicadores municipais relacionados com a organização de serviços, o 

financiamento, a organização de recursos humanos, a organização de sistemas de 

referenciamento e contra-referenciamento de casos clínicos e a organização do controle 

social (Heimann et. al., 2000);  uma análise de tendências de gastos e modificações 

administrativas e organizacionais em Osasco/SP (Ceotto, 1999); e uma análise da 
                                                                                                                                                                        
descentralização promovido pela Reforma Sanitária em curso na época. 
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implantação e dos efeitos da gestão semiplena em São José do Rio Preto/SP, a partir de 

documentos e entrevistas sobre a gestão administrativa, o processo de trabalho, os modelos 

de gestão e Atenção à Saúde  (Castro, 1999).  Em todos estes casos, as análises 

evidenciaram os aspectos positivos da descentralização no que se refere a uma melhoria 

dos indicadores relacionados com o financiamento, a gestão e a organização dos sistemas e 

serviços de saúde estudados.  

Nos últimos três anos, a publicação de trabalhos que tratam do assunto da 

descentralização intergovernamental de políticas de saúde permanece constante. Eis dois 

exemplos destes estudos recentes: 

Tendo analisado a implantação das políticas governamentais de saúde na 

perspectiva da descentralização e no contexto do federalismo brasileiro, Viana, Lima, & 

Oliveira (2002) consideram que os principais fatores desencadeantes e indutores de uma 

tendência de descentralização política e administrativa no Brasil durante a década de 1980 

foram: o processo de territorialização das políticas públicas, as mudanças no perfil urbano 

brasileiro, o incremento de recursos para as instâncias sub-nacionais e a redemocratização 

do país. As autoras afirmam ainda, que nos anos 90, assiste-se a uma tendência de re-

centralização fiscal e política, em um momento de transição para um novo pacto federativo 

que gera muitas indefinições. Estas indefinições, aliadas a uma permanência de formas 

arcaicas no exercício da política e na administração e a ausência de ações coordenadas 

entre os níveis governamentais (em razão da inexistência de um regime de atribuições 

explícitas e de um acordo de competências) resulta em padrões muito diferenciados de 

políticas setoriais. 

Em outro artigo (Viana et. al., 2002) são identificados três elementos constitutivos 

da indução estratégica ao processo de descentralização do sistema de saúde, todos 

relacionados à condução política do gestor federal, nos preceitos das Normas Operacionais 

Básicas: implantação progressiva de uma racionalidade sistêmica, a forma do 

financiamento intergovernamental e a modelagem da Atenção à saúde. A partir de uma 

avaliação sobre a instituição da Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, são 

constatados alguns avanços no processo de descentralização, tais como: a melhoria nas 

condições institucionais de autonomia gerencial e oferta nos municípios. Por outro lado, os 

autores afirmam que não houve alterações significativas nos padrões de iniquidade 

existentes na distribuição de recursos para os municípios mais carentes. 
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Num estudo recente, Arretche (2002) examinou a abrangência e aspectos 

determinantes do processo de municipalização da política de saúde no Brasil, com base na 

análise estatística de dados em 5 estados de diferentes regiões brasileiras. Esta autora 

considera a oferta municipal de serviços de atenção básica e a municipalização da gestão 

da rede hospitalar local, analisando o impacto de distintas variáveis na decisão municipal 

em favor da municipalização, tais como: o porte e localização do município, suas 

capacidades fiscais, as preferências do eleitorado local, a competição eleitoral, o contexto 

local para a tomada de decisão etc. A principal conclusão da análise é a de que a expansão 

da capacidade de os municípios brasileiros prestarem diretamente serviços ambulatoriais 

não pode ser explicada pela dinâmica político-partidária, nem pela natureza das relações 

entre o executivo e o legislativo municipais, dependendo mais dos incentivos decorrentes 

das estratégias de descentralização oriundas do Ministério da Saúde. 

Existe enfim, uma enorme quantidade de estudos e modos de abordagem sobre o 

assunto, havendo uma crescente ênfase nas análises sobre a produção e os produtores de 

decisões relacionadas com estes movimentos e processos de descentralização 

intergovernamental no setor Saúde. 
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1.2.3. Demarcação de referenciais teóricos. 

1.2.3.1. Tipos de análise acerca da produção e dos produtores                                          
de decisões (inter)governamentais de políticas de saúde. 

A continuidade e a permanência de processos democráticos formais, principalmente 

nos países capitalistas centrais, têm permitido uma série de teorizações e estudos empíricos 

decorrentes da observação sobre tendências históricas de mudança gradual nos sistemas 

político-institucionais (Labra, 2000). Os modos e os modelos de análise sobre processos e 

arranjos decisórios nas instituições públicas, geralmente têm sido formulados a partir de 

tais teorizações. 

De um modo geral, muitas e distintas abordagens têm sido utilizadas para o estudo 

e a análise das relações entre atores governamentais, suas instâncias jurídico-normativas, 

seus espaços, processos e arranjos de decisão. De cada processo em foco, podem ser 

consideradas determinações e constituições sociais, políticas, econômicas, culturais; leis e 

normas vigentes; o volume e os fluxos de recursos; as regras, implícitas ou explícitas para 

o jogo decisório (inter)institucional; as dinâmicas interativas entre as representações 

envolvidas; as ideologias, os interesses, os recursos, os propósitos e os projetos políticos e 

estratégicos dos atores sociais etc. 

Em termos de referencias teóricas mais abrangentes no campo das Ciências Sociais 

é notável a grande influência da produção teórica de Max Weber e de Talcott Parsons. 

No caso de Weber, são tomadas como referencias constantes: as teorizações sobre 

os modos de ação social, os tipos ideais de dominação e as características das interações 

entre  agentes sociais22. Há uma ênfase sobre as interações entre os produtores de políticas, 

os grupos sociais de status (principalmente a burocracia), os espaço e as posições que 

ocupam, os seus interesses, as estratégias que empregam em suas lutas e os tipos de 

relações associativas que estabelecem (Weber, 1994).  

A partir da década de 1920, por influência da Psicanálise e do Funcionalismo 

clássico, surgiram novos conceitos e proposições sobre os processos e arranjos de decisão 
                                                        
22 A denominação de �agentes� (sociais) é mais usual na literatura sociológica européia e norte-americana do 
que a de �atores�, esta mais usada na América Latina. Ambas denominações, embora tenham distinções entre 
si em termos de pertinência e aplicabilidade, se referem a polêmica idéia de sujeitos sociais, individuais ou 
coletivos, que agem ou atuam intencionalmente nos espaços sociais, em razão de seus interesses e propósitos. 
O autor desse estudo preferiu não se posicionar sobre tal questão e utiliza as duas denominações de forma 
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nas organizações, que provocaram reformulações nas teorias da Administração (Santos 

Souza, 2001). Em tal perspectiva, as motivações, interesses e propósitos dos dirigentes 

passaram a ser mais valorizadas nas análises sobre os processos decisórios, embora 

considerados somente em seu entorno organizacional (Escola de Relações Humanas). Os 

conflitos identificados nos processos decisionais das organizações eram considerados 

como decorrentes de desajustes individuais ou grupais, havendo uma ênfase na 

caracterização de processos formais orientados para a cooperação e integração funcionais 

(Pizza Jr., 1990; Campos, 2000). 

No decorrer da década de 1940, o behaviorismo (como um paradigma da 

Psicologia) foi transposto para algumas das teorias da Administração, originando um modo 

de abordagem centrado nos comportamentos orientados para relações de cooperação 

racional em função de ações planejadas e da hierarquia organizacional. Neste tipo de 

enfoque, as relações de informalidade foram muito valorizadas, sendo reconhecidas como 

o principal modo de comunicação e coesão entre os indivíduos nas organizações (Pizza Jr., 

1990).  

Da crítica a algumas limitações identificadas nessas abordagens funcionalistas e 

comportamentalistas da primeira metade do século XX, surgiram novas abordagens no 

mesmo escopo, que buscaram examinar comparativamente fenômenos políticos, 

econômicos e sociais. A Teoria Geral dos Sistemas de Parsons (1997) reformulou as 

abordagens funcionalistas de até então, e exerceu grande influência nas teorias da 

Administração, em suas análises sobre os processos e arranjos decisórios das organizações. 

Principalmente no que concerne a uma configuração relacional de papéis, funções, 

posições hierárquicas e relações interpessoais. Nesta configuração, há uma valorização dos 

aspectos comportamentais individuais em termos do desempenho de papéis, recursos de 

poder, margens de autonomia e padrões de liderança e influência nas relações 

organizacionais. Também há uma ênfase nos modos de integração entre os produtores de 

políticas em razão de configurações estruturais e sistêmicas abertas e dinâmicas, 

objetivadas em seus entornos organizacionais, sendo estas reguladas por comportamentos 

racionais e pela expectativa de papéis funcionais e normativos (Domingues, 2001). 

Embora com a influência dos autores citados anteriormente, a maior parte das 

publicações contemporâneas sobre os processos de produção e os produtores de decisões 
                                                                                                                                                                        
indistinta, de acordo com a referencia dos autores citados.  
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intergovernamentais, consistem de revisões, análises, ensaios e estudos empíricos que se 

referenciam em formulações teóricas de médio alcance, ou mesmo mais específicas.  

Uma ampla revisão sobre estes modos abordagem foi realizada por Labra (1999), 

que constata uma grande variedade de perspectivas teóricas e de enfoques metodológicos 

agrupados em três correntes teórico-metodológicas principais: a culturalista, a da escolha 

racional e a estruturalista. Essa autora busca evidenciar a corrente da escolha racional, 

principalmente o chamado institucionalismo, de onde surgiram enfoques sobre as 

configuração institucionais e a modelagem de condutas, preferências e interações dos 

atores em espaços e situações de tomada decisões. Duas principais derivações surgidas do 

institucionalismo abordam a intermediação de interesses no processo de produção de 

políticas: 

! O neocorporativismo, que considera mais os interesses organizados e com alta 

capacidade de vocalização, mobilização e processamento político no contexto de relações 

formais ou informais estabelecidas; e. 

! O neopluralismo, que considera mais os modos de interação entre as redes ou 

comunidades políticas.  

Na perspectiva de um institucionalismo mais racionalista, as instituições são 

importantes enquanto um contexto estratégico que impõe constrangimentos na conduta de 

indivíduos racionais que buscam maximizar os seus próprios interesses. Na perspectiva de 

um institucionalismo mais histórico, a ênfase é dada sobre o modo como as instituições 

afetam as estratégias, as metas dos atores, a distribuição do poder entre eles e os resultados 

em termos das decisões políticas. Existe uma convergência entre essas correntes no que se 

refere ao reconhecimento de que as modalidades de processos e arranjos decisórios são 

determinadas em primeiro lugar pelo regime político e o sistema de governo, e que a 

natureza e objetivos da área política influi nos formatos de decisão e nos arranjos de 

intermediação de interesses (Labra, 2000). 

Existem diversas abordagens teóricas do chamado institucionalismo, racionalistas e 

organizacionais (Labra, 1999), que buscam salientar os contextos e relações estruturais e 

funcionais intrínsecos às organizações públicas, assim como, as suas influências 

extrínsecas. Há uma ênfase na caracterização dos papéis exercidos pela burocracia 

dirigente, pelos produtores de decisões e políticas (decision-makers, policy-makers) em 



 54
 

razão de normas institucionais. Estas abordagens consideram as relações de cooperação 

racional estabelecidas pelos produtores de políticas na perspectiva de sua integração 

sistêmica ou de ajustes funcionais para a acomodação de interesses ou demandas 

convergentes; e a partir daí, para a produção eficiente de respostas sociais.  

Os processos de decisão são considerados muito complexos, com limites 

imprecisos e dinâmica permanente, importando ressaltar as características 

comportamentais dos participantes23, seus papéis e a autoridade de poder que dispõem e 

usam mutuamente (Lindblon, 1981). Os eventuais conflitos estabelecidos nos processos 

decisórios são considerados como decorrentes da contradição de expectativas relacionadas 

aos papéis de cada um. 

Há ainda uma volumosa produção bibliográfica nas Ciências Políticas sobre os 

processos de negociação e decisão, com variados modos de abordagem e síntese. 

De acordo com Frey (2000), as caracterizações na literatura científica, que tratam 

dos conteúdos da política, buscam diferenciar três dimensões consideradas elementares: 

! a dimensão institucional (polity), que se refere à ordem do sistema político, 

delineada pelo sistema jurídico, como também à estrutura institucional do sistema político-

administrativo; 

! a dimensão processual (politics), que se refere ao processo político, freqüentemente 

de caráter interativo e dinâmico; e. 

! a dimensão material (policy), que se refere aos conteúdos concretos, às 

configurações dos programas políticos, problemas técnicos e conteúdos materiais das 

decisões políticas. 

De acordo com estas denominações correntes, é a partir da dimensão institucional 

(âmbito da polity) e da dimensão processual (âmbito da politics), que se são constituídas e 

produzidas as decisões políticas nas organizações públicas. Os espaços onde ocorrem esses 

processos decisórios podem ser caracterizados de diversos modos, a depender do tipo de 

modelo teórico usado para a análise política. O modelo mais usual é aquele baseado na 

análise de decisões produzidas em arenas políticas. 

                                                        
23 Como o senso comum, a simplicidade, o juízo das pessoas, a negociação política, além de outros (Simon, 
1970).  
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As concepções sobre as arenas políticas foram sistematizadas para o debate 

científico por Lowi (1992), que as caracterizou como espaços de decisão e implementação 

de políticas onde podem ocorrer conflitos, negociações e consensos políticos entre atores 

sociais, cujas reações e expectativas dependem de suas análises e projeções sobre custos e 

ganhos no jogo em curso. As arenas de decisão estão relacionadas com processos de 

conflito e de consenso em diversos espaços, a depender do caráter predominante das 

políticas: 

! Caráter distributivo, políticas caracterizadas por um baixo grau de conflito nos 

processos políticos, visto que tendem a distribuir vantagens e não acarretam muitos custos 

para outros grupos envolvidos Neste caso, a principal característica das relações políticas é 

a busca do consenso amigável; 

! Caráter redistributivo, políticas geralmente orientadas para o conflito, sendo que o 

principal objetivo é o deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos ou outros 

valores entre atores e grupos sociais; 

! Caráter regulatório, políticas que visam produzir normas cujos efeitos referentes 

aos custos e benefícios não são determináveis de antemão; dependem da configuração 

concreta das políticas. Neste caso, os processos de conflito, de consenso e de coalizão 

podem se modificar conforme a configuração específica das políticas; e. 

! Caráter estrutural, políticas que visam a determinação ou modificação de regras do 

jogo e com isso da estrutura dos processos e conflitos políticos, ou seja, alteram as 

condições gerais sob as quais são negociadas as outras políticas.  

Os aspectos mais importantes da análise política sobre os modos de policy-making, 

são: o grupo social que se mobiliza em torno de uma política pública; as arenas 

institucionais específicas para a tomada de decisão política; o processo de tomada de 

decisão; e os produtos ou impactos econômicos, sociais e políticos da política (Lowi, 

1992).  

Considerando todos estes escopos de abordagem teórica de médio alcance, existe 

uma grande quantidade e variedade de métodos mais específicos que tratam das relações 

intergovernamentais e seus processos de decisão sobre políticas públicas de saúde na 

perspectiva de descentralização política e administrativa. Eis alguns exemplos: 

! Estrutura básica da tomada de decisões, que sugere várias categorias de decisões 
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em função de suas motivações e do seu processo de constituição. Estas categorias são 

ordenadas em seus momentos de identificação, desenvolvimento e seleção das decisões, 

com a definição de uma seqüência de rotinas correlatas (reconhecimento e diagnóstico de 

problemas; procura, formulação e seleção de soluções apropriadas; julgamento, negociação 

análise e autorização das decisões). Além das rotinas de decisão, são sugeridas rotinas de 

apoio ao processo de decisão: controle de decisão, comunicação e política, esta última 

considerada como primordialmente estratégica, no sentido de um jogo interativo de 

influências (Mintzberg et. al., 1976; Mintzberg, 1995); 

! Administração pública, que aborda a distribuição de autoridade e responsabilidades 

entre as estruturas político-administrativas e os serviços, analisando as arenas decisórias, o 

contrato entre as partes e as responsabilidades assumidas pelos decisores (Rondinelli, 

1981; 1983); 

! Agente dirigente, que destaca as opções de transferencias intergovernamentais e as 

barganhas realizadas entre as esferas de governo, com ênfase na relação de interesses e 

incentivos entre os dirigentes institucionais e os atores responsáveis pela execução das 

decisões (Scicchitano & Hedge ,1993);  

! Capital social, que enfatiza a importância da articulação entre as instituições da 

sociedade civil para o incremento do desempenho governamental, enfatizando que a 

formação de redes social tende a reforçar a descentralização das ações governamentais 

(Putnam, 1993; 1994; Veenstra, 2002); 

! Cooperação gerenciada, que considera as estratégias para aumentar a eficiência 

estrutural por meio da cooperação planejada de sistemas e redes de serviços de saúde com 

financiamento público, visando criar processos de racionalidade aberta definidos pela 

negociação permanente, pelo consenso e pela pactuação entre diferentes atores sociais 

(Christie, 1996); 

! Espaço de decisão, que evidencia os espaços e fluxos de decisão, apresentados em 

termos de um conjunto de funções e de prerrogativas de escolhas que são transferidos para 

os níveis locais de governo, sendo considerados os incentivos que o governo central pode 

oferecer para os tomadores de decisão em níveis sub-nacionais e analisados 

conjuntamente: o gradiente de poder de decisão que é transferido das instituições centrais 

para as periféricas, quais as escolhas autônomas que os dirigentes locais podem fazer  e 
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quais os efeitos que estas escolhas têm no desempenho dos sistemas de saúde (Bossert, 

1998); 

! Escolha fiscal local, que realça o modo como os governos locais decidem sobre 

como usar os seus próprios recursos e aqueles provenientes de repasses 

intergovernamentais, em função da satisfação das expectativas dos eleitores que pagam 

tributos (Musgrave & Musgrave, 1989); 

! Produção interativa de política, que salienta os modelos interativos de 

gerenciamento para a produção de políticas na perspectiva de um processo ativo de busca 

de legitimidade democrática e da resolução de problemas comuns a partir dos estágios de 

exploração de problemas, iniciativas de acordo, identificação de percepções comuns, 

articulação para a resolução dos problemas identificados, tomada de decisões conjuntas e 

implementação das resoluções decididas (Driessen., 2001); 

! Relações Intergovernamentais (RIG), que enfoca as variadas relações, formais ou 

informais, entre os funcionários de diversas instâncias de governo, evidenciando seus 

modos e meios de formulação, jogo decisório24 e implementação de políticas públicas. A 

análise das RIG valoriza sobremaneira as relações de ajustes e arranjos informais entre os 

atores institucionais quando orientados por intenções e propósitos dentro de determinados 

marcos normativos e institucionais. A modelagem dos tipos de RIG pode ser feita a partir 

da caracterização de relações de autoridade (autonomia, hierarquia, negociação etc.), 

estratégias de interação e de constituição de consensos (Wright, 1990; 1997)·; 

! Gestão intergovernamental (GIG), que é na verdade uma derivação da análise 

sobre as Relações intergovernamentais, considerando fatores relacionados com a 

regulação e administração de rotinas e de subvenções intergovernamentais; os mecanismos 

de intercâmbio e negociação para a resolução de problemas comuns, a gestão cooperativa 

para acordos formais e informais, o desenvolvimento de capacidades de cada instância e 

unidade de governo para a provisão e previsão de recursos e para a influência sobre os 

processos de decisão (Agranoff, 1992)25; 

                                                        
24 Analogias com a arte, a intuição ou os raciocínios e movimentos logísticos utilizados nos jogos ou na 
guerra, têm sido constantemente consideradas para caracterizar os comportamentos e movimentos dos policy-
making em situações de tomada de decisão. Ex. �jogos de soma zero�; �jogos de soma variável� etc.  
(Wright, 1997).  
25 Um bom exemplo desta abordagem aplicada ao estudo da GIG no Brasil, é o ensaio publicado por Muniz 
(1997) que trata  do campo de investigações sobre o chamado pacto federativo brasileiro. 
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! Outros.  

Se as abordagens teóricas de médio alcance ou as mais específicas sobre os 

processos de decisão intergovernamental são predominantes nos dias de hoje, também 

existem enfoques distintos baseados em outras teorias sociais abrangentes.  

Há uma importante referência de abordagem metodológica sobre da atuação de 

grupos de representação de interesses junto ao Estado e sobre seus processos e arranjos 

decisórios. Trata-se da produção teórica de Claus Offe, que sugere como premissas de 

análise sobre o assunto: a compreensão dos fatores que levam a formação de um grupo de 

interesses, dos determinantes da influência e poder de cada grupo no processo decisório, 

das definições de demandas especificas e finalmente, a compreensão das articulações 

políticas realizadas em razão destas demandas. São três os níveis simultâneos de análise 

que buscam evidenciar os interesses em jogo, as oportunidades e o estatuto institucional 

(Offe, 1994): 

! O nível da vontade, da consciência, do sentimento de identidade coletiva e dos 

valores dos membros que constituem o grupo de interesse; 

! O nível da �estrutura de oportunidade�, em termos de condições sociais e 

econômicas de onde o grupo de interesse emerge e atua; 

! O nível das formas e práticas institucionais que são proporcionadas aos grupos de 

interesse pelo sistema político e que conferem um estatuto particular à sua base de 

operação. 

Um outro exemplo de abordagem teórica mais abrangente sobre espaços e 

processos decisórios, deriva da chamada Teoria da Ação Comunicativa de Habermas 

(1987). Esta teoria tem servido de referência para a análise sobre racionalidades 

relacionais26 existentes nos processos e arranjos decisórios de diversas organizações. 

Alguns autores (Dussault, 1992; Cecílio, 1993; Rivera; 1995; 1996), sugerem processos de 

decisão e gestão de políticas de saúde, baseados na negociação e comunicação intensivas, 

em formas flexíveis e descentralizadas de estruturação organizacional (organizações 

comunicantes), na ênfase ao desempenho de colegiados de gestão como lugares de 

                                                        
26 Segundo Rivera(1996), racionalidades concorrentes, como aquelas instrumentais ou sistêmico-estratégicas, 
que transcendem a orientação particular dos agentes e estão orientadas para o sucesso de um macroator (a 
organização ou a sociedade); e a racionalidade comunicativa processada a partir de um conjunto de 
significados que os agentes organizacionais atribuem à sua prática.  
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entendimento27 e numa maior autonomia para os centros que operacionalizam as decisões.  

Autores latino-americanos, como Carlos Matus e Mário Testa, desenvolveram 

teorias sobre as relações de poder entre os atores governamentais e as estratégias que eles 

empregam nos espaços, processos e arranjos decisórios. Estas estratégias podem variar 

desde o conflito até a cooperação, com diversas possibilidades intermediárias de dinâmicas 

relacionais. Por ser a opção de abordagem desse estudo, uma revisão mais detalhada sobre 

a contribuição teórica desses autores será apresentada mais adiante. 

A diversidade de abordagens teóricas e metodológicas sobre as decisões 

intergovernamentais permite variadas opções de investigação, sendo que, a depender da 

perspectiva de enfoque e de análise, muitas delas podem ser complementares.  

                                                        
27 Categoria elaborada por Habermas(1987) e definida adiante. 
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1.2.3.2. A análise das estratégias empregadas nos espaços e processos                                   
de decisão (inter)governamental. 

A produção teórica de dois autores latino-americanos, o economista chileno Carlos 

Matus e o médico argentino Mário Testa, relacionada com a dimensão estratégica dos 

processos de gestão pública em Saúde (particularmente no seu componente do 

Planejamento) é de grande utilidade para subsidiar a análise estratégica sobre processos 

decisórios no âmbito governamental.  

Ambos os autores, têm divergências mútuas acerca de concepções e questões 

teóricas e políticas relevantes, em sua maior parte, relacionadas ao contexto da discussão 

sobre as ações sociais e suas determinações. Todavia, quando se trata de analisar as 

estratégias empregadas no processo de decisões das organizações, podemos identificar 

convergências e coincidências configuradas principalmente em torno da atuação 

preponderante dos atores sociais em relação às circunstâncias e aos sistemas onde são 

constituídas e produzidas as suas decisões. 

Em seguida são apresentados sumariamente os principais elementos e categorias de 

análise estratégica, produzidos por ambos os autores e condizentes com o foco em questão: 

os espaços, processos e arranjos de decisão nas instituições governamentais.  
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Carlos Matus: o jogo institucional e as estratégias interativas de cooperação. 

Com uma reflexão teórica abrangente sobre a gestão estratégica de governo, Matus 

(1994, 1996; 1996b) desenvolveu uma análise própria sobre as teorias da ação social e dos 

sistemas, enfatizando as estratégias de interação entre atores sociais, individuais e 

coletivos, em razão de seus problemas, interesses e propósitos. Para a análise estratégica 

nas interações sociais são consideradas fundamentalmente quatro variáveis: os atores 

sociais, suas operações, seus meios estratégicos e o tempo. 

Segundo este autor,  o modo de ver de cada ator social é definido por uma série de 

conceitos que ele domina e consegue vocalizar, sendo que a sua percepção e o seu 

vocabulário encerram e distinguem algumas coisas, mas ocultam outras (ao não distinguí-

las da situação em foco, uma vez que não chamam a sua atenção). O que cada ator social 

vê e explica, deriva de seus valores, ideologias e modelos teóricos muito particulares que 

estão esquematizados mentalmente. Como os atores sociais são únicos, têm interesses, 

visões, explicações e propósitos diferentes sobre a realidade, eles têm a necessidade de 

pensar e agir estrategicamente, de conceber cálculos e planos distintos. 

Por ter existência real o ator social não pode ser concebido como uma abstração 

intelectual. Apesar de sua imprevisibilidade, os atores sociais podem ser caracterizados por 

seus valores e afinidades, suas intenções e motivações, capacidades e habilidades pessoais, 

códigos de personalidade e estilo de ação, a sua força acumulada e sua capacidade de ação, 

além de seu histórico de atuações (Figura 1). 

Figura 1. Características relacionadas com o poder dos atores sociais. 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de:  Matus, C. Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi, Estratégias Políticas. São Paulo. Ed. FUNDAP.1996.  
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Os atores sociais têm estilos de ação característicos, embora possam modificá-los 

com o tempo e a experiência. As estratégias estão subordinadas em parte, ao estilo político 

que cada ator pratica e que impõe a si mesmo como regra do jogo.  O estilo político define 

os limites do permitido e proibido, em razão de sua ética particular. Matus (1996) fala de 

três estilos clássicos: 

! Chimpanzé: marcado pelo uso de estratégias diretas num jogo altamente 

competitivo onde a ameaça e o uso da força são constantes e onde o projeto político é 

personalizado na figura do líder (neste caso, não existe um projeto social);  

! Maquiavel: a ação do líder subordina-se a um projeto mais amplo que o transcende 

(embora o líder possa personalizá-lo e se confundir com ele), o que mais importa são os 

objetivos a se alcançar, sendo que os meios e a ética devem se adequar a eles (neste caso, o 

consenso é considerado como um dos resultados possíveis de um jogo interativo, não uma 

condição prévia, sendo buscado quando existe alguma conveniência quando aos objetivos); 

! Gandhi: se guia por um projeto que auto-regula as aspirações e desejos individuais 

em razão de uma ética relacional preponderante (o outro não é visto como adversário, mas 

reconhecido como companheiro de convivência), há uma grande valorização à 

credibilidade da palavra empenhada, baixa valorização da rivalidade, alto valor do 

consenso e da cooperação (o consenso é o objetivo não por conveniência estratégica, mas 

por um princípio transcendente).  

Evidentemente que estes estilos não podem ser identificados de forma unívoca ou 

exclusiva, mas se expressam de forma ambivalente e com a dominância de um ou outro. O 

estilo maquiavel-dominante por exemplo, é considerado pelo autor como o mais 

predominante nos dias de hoje (Matus, 1994).   

Nas interações sociais, a eficácia da ação de cada ator social depende da (re)ação de 

outro. Sendo assim, os atores sociais opõem-se e cooperam, intencionalmente ou não.  

Num jogo interativo os próprios atores sociais criam regras de convivência, 

podendo acatá-las, alterá-las ou violá-las. Embora os atores sociais busquem sempre 

ampliar as suas margens de autonomia política, eles nunca são suficientemente livres para 

controlar os resultados de suas ações, pois interagem com o ambiente (e suas 

circunstâncias) e com outros atores que também buscam delimitar, neutralizar ou ampliar a 

eficácia da própria ação. De acordo com as relações de interesse: o jogo interativo divide 
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os atores em facções alinhadas segundo os seus interesses e objetivos de cooperação ou 

conflito. 

Existem desde as interações cooperativas até as interações de confrontamento 

regrado e conflito aberto.   

Sendo assim, a estratégia refere-se ao modo como solucionar os problemas de 

interação cooperativa a conflitiva entre dois ou mais atores sociais. A estratégia explora a 

construção do futuro, sendo originada de um problema comum do jogo interativo entre os 

atores sociais: avaliações situacionais distintas sobre a realidade que os atores constituem a 

partir da atuação singular que desempenham no jogo político, econômico e social, além da 

leitura que fazem da informação oferecida pela realidade, limitados pela visão que este 

papel lhes confere28. 

Como toda estratégia exige economia de recursos, o cálculo estratégico busca uma 

coordenação entre meios e fins em ambiente nebuloso e aberto à criação de possibilidades.  

Existem vários significados para as estratégias, sendo os mais correntes segundo  

Matus (1996): 

! Estratégias de horizonte, como modo de indicar algo importante ou indispensável 

para alcançar um objetivo futuro e transcendente, úteis para explorar o futuro num 

horizonte de tempo em razão de um �deve ser�, em termos de  direção e sentido; 

! Estratégias de jogo, como um modo de se superar obstáculos interpostos por atores 

com interesses diversos ou por circunstâncias fora de controle; 

! Estratégias probabilísticas, relacionadas aos cálculos de probabilidades sobre ações 

e reações previsíveis ante a problemas bem estruturados, típicas das modelagens 

matemáticas sobre a teoria dos jogos; 

! Estratégias interativas, como um modo de lidar ou cooperar um com o outro, em 

um jogo social, para se obter resistências ou colaboração. 

É sobre o último significado, de estratégias interativas, que Matus desenvolve mais 

a sua análise sobre as interações cooperativas em termos de gestão das organizações. 

O homem, como indivíduo ou associado a outros em grupos é o sujeito da 

estratégia. A estratégia é um jogo de poucos e esses poucos são quase sempre enigmáticos, 

                                                        
28 Neste caso, a explicação do ator não nos diz como é o mundo, mas como o ator o vê. (Matus, 1996). 
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reservados, criativos e inovadores. Se o estrategista pode selecionar opções e fazer planos, 

não pode escolher as circunstâncias em que deve realizá-lo. Por sua faculdade de abrir 

espaços de oportunidades e interferir na criação do futuro, os estrategistas são a um só 

tempo cooperadores e antagonistas da história.  

A persistência de um ambiente democrático gera a necessidade de uma interação 

institucional contínua, em que se torna imprescindível a convivência e alguma confiança e 

respeitabilidade entre os atores governamentais. No entanto, na dinâmica formal das 

relações democráticas, a cooperação geralmente é validada a partir de uma prévia medição 

de forças políticas, onde o conflito moderado e regrado pode até ser admitido. São as 

normas institucionais, as regras de cooperação, que mantém a relação entre consenso e 

conflito dentro dos limites da convivência democrática. 

No que se refere especificamente às estratégias de cooperação entre atores 

governamentais, Matus (1996b) descreve como tipo ideal, um jogo de coordenação onde 

as informações são abertas e os objetivos transparentes. No entanto, argumenta que as 

estratégias reais de cooperação são movimentos muito mais complexos na medida em que 

se inserem num contexto de informações limitadas ou reguladas (nebulosidades, 

opacidades), no qual os atores envolvidos têm de colaborar para alcançar objetivos 

compatíveis ou comuns, muitas vezes com o sacrifício de objetivos particulares. Para ele, 

quando se trata de interesses reais distintos mas conciliáveis, o que termina por prevalecer 

é uma análise de intercâmbio de problemas, ou seja, um cálculo mais pragmático sobre a 

negociação ou o acordo, onde são valorizadas as viabilidades naquele determinado 

contexto e tempo e onde se busca intercambiar problemas mais importantes ou menos 

estruturados por outros problemas menos importantes ou mais estruturados. Matus (1996) 

considera tais relações de cooperação limitadas ou reguladas pelo jogo de interesses e 

viabilidades e trata delas muito mais como propósitos intermediários, dentre outros, na 

perspectiva de desenhos, trajetórias e contextos estratégicos. 

O problema mais complexo da cooperação é aquele que parte de uma situação na 

qual os atores têm diferentes interesses reais ou aparentes, e nenhum dos atores, em 

separado, pode alcançar seus objetivos. Nas diferenças aparentes, a avaliação situacional 

dos atores pode ser deformada por várias causas que obscurecem o horizonte das 

possibilidades cooperativas, tais como: 

! Motivações irracionais; 
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! Pesos e valores éticos arraigados; 

! Condicionamentos e restrições oriundos de outros atores; 

! Limitações do modelo teórico que serve de fundamento para a análise da realidade 

ou de sua interpretação (predisposições dogmáticas etc.); 

! Deficiências na análise do intercâmbio de problemas; 

! Problemas nas informações que devem ser decodificadas por cada ator; 

! Falta de rigor nos critérios de avaliação utilizados para explorar as opções e 

redefinir seus projetos particulares.  

Quando se trata de interesses reais distintos, mas conciliáveis, a estratégia de 

cooperação desemboca na típica análise, de intercâmbio de problemas orientada para a 

mediação política, onde se calcula os custos e benefícios (principalmente políticos) em 

jogo. Neste caso, na negociação entre os atores são comparados o custo de ceder alguma 

coisa com o benefício de receber alguma coisa em troca. 

Para a constituição de relações cooperativas prevalece a negociação de soma 

positiva, o uso dos meios de persuasão, a busca do acordo. A criação de instâncias de 

prevenção de conflitos e busca de consensos, são de grande utilidade neste caso. 

Predomina a interação amistosa entre os atores sociais, na busca da ampliação de margens 

de autonomia para todos, potencializando a coincidência de interesses e benefícios.  

Neste tipo de relação cooperativa, é fundamental a transparência das intenções e 

movimentos, pois esta gera um clima de confiança mútua. Para que uma relação de 

cooperação se efetive, é necessário que as regras sejam aceitáveis para todos os envolvidos 

e haja um gradiente mínimo de confiança sobre os propósitos e recursos disponíveis em 

cada parte. 

As possibilidades que potencializam as estratégias cooperativas têm relação com a 

diferenciação de necessidades entre os atores envolvidos em razão de visões e perspectivas 

sobre um problema, de espaços e margens de manobra e de interesses no tempo29. Sendo 

assim, o que realmente pode ser considerado para diferenciar as posições de cada ator 

social, são as suas visões ou perspectivas sobre os problemas em causa, as suas 

                                                        
29 Exemplo: recuar de uma posição ou ceder no momento, de modo a investir numa compensação futura. 
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necessidades sentidas, seus recursos de poder, suas margens de autonomia e o modo como 

administram o tempo (que é o recurso mais escasso para todos os atores).  

Em suma, as estratégias cooperativas, se desenvolvem num contexto onde exista 

alguma confiança mútua e transparência30, buscando convencer, seduzir, ou persuadir o 

outro, em razão de uma necessidade de acordos que abram as possibilidades de benefícios 

para todos. 

Além das características imanentes e inerentes aos atores sociais, também é 

importante se analisar os meios estratégicos que podem ser utilizados nas interações 

sociais, da cooperação ao conflito, com seus respectivos contextos e estratégias (Quadro 

5). Como também, os tipos de operações e meios estratégicos utilizados no jogo interativo. 

As operações e os meios estratégicos podem ser muito variados e seu uso depende 

basicamente dos propósitos em jogo (Quadro 6).  

Quadro 5. Meios relacionados com as situações e estratégias do jogo interativo. 

Meios Estratégia Situação 

Dar diretrizes Imposição Atividade hierárquica 
Motivação, sedução Persuasão Diferentes focos de atenção, indiferença 
Negociação de soma 
positiva 

Negociação cooperativa Interesses diferentes e objetivos comuns 

Negociação de soma zero Negociação conflitiva Interesses opostos 
Negociação mista Negociação mista Combinação de interesses comuns e opostos 
Premiação Intercâmbio Interesses conciliáveis 
Arbitragem (Inter)mediação31 Interesses opostos sem ânimo de confronto 
Defesa e acusação Julgamento Interesses opostos submetidos a regras jurídicas 
Ameaça Coação Interesses opostos com ânimo de imposição 
Medição política de forças Confronto Interesses irreconciliáveis 
Exibição de força Dissuasão Interesses irreconciliáveis 
Medição bélica de forças Guerra Interesses irreconciliáveis com vontade de 

violência 
Adaptado de:  Matus, C. Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi, Estratégias Políticas. São Paulo. Ed. FUNDAP.1996. p.222. 

                                                        
30 Entendido que �alguma transparência� implica também em �alguma nebulosidade�... 
31 Matus (1996) utiliza o termo mediação para caracterizar a estratégia em que operam atores mediadores 
com o propósito de arbitrar as pendências entre as partes envolvidas num conflito. Neste caso, o termo têm 
uma conotação diferente daquela adotada pela teoria marxista. Para diferenciar, se utiliza neste texto o termo 
intermediação para caracterizar a estratégia interativa de arbitragem e mediação política para caraterizar a 
categoria marxista. 
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Quadro 6. Tipos de operações em relação aos propósitos estratégicos dos atores sociais. 

Tipos de operação Propósitos estratégicos 

Distração Confundir 

Surpresa Surpreender 

Concessão Abrandar, ganhar adesão 

Reação Responder 

Mobilização popular Pressionar 

Comunicação Difundir, persuadir, esclarecer 

Declaração Dar diretrizes, esclarecer 

Intimidação Ameaçar, dissuadir 

Compromisso Prometer 
Fonte: Matus, C., Chimpanzé, Maquiavel e Ghandi, Estratégias Políticas. São Paulo. Ed. FUNDAP.1996. p. 219 

A contingência do tempo em relação a análise estratégica das interações sociais, se 

refere principalmente ao fato de que sua escassez é compartilhada, ou seja, ninguém pode 

se apropriar do tempo do outro, porque este é um recurso, escasso e não renovável, 

distribuído igualitariamente (embora o valor do tempo seja diferente para os diversos 

atores). Trata-se pois, de se obter vantagem do ponto de vista estratégico, mediante o 

manejo eficaz e eficiente do tempo, de modo a economizá-lo e usá-lo de forma seletiva e 

produtiva. 

O tempo impõe restrições e oferece possibilidades, sendo que em razão disto, as 

estratégias visam constituir viabilidades, no sentido de se simular, prever e desenhar uma 

seqüência e trajetória para as operações consideradas mais importantes. 

Se a disponibilidade do tempo, em si, é a mesma para todos os atores sociais, é 

possível que alguns deles possam controlar estrategicamente os seus fluxos e prazos em 

razão de motivações, interesses e propósitos particulares. A definição de uma agenda de 

decisões, por exemplo, pode ser pautada pela disposição de assuntos e prazos, de acordo 

com as conveniências de um determinado ator, de modo a aumentar o seu horizonte e 

possibilidades de ação (enquanto diminui o horizonte e as possibilidades de ação de 

outros). 

Do ponto de vista das estratégias e ações governamentais propriamente ditas, Matus 

(1996b) refere que há um Triângulo de Governo onde três características são primordiais: 
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o projeto de governo (conteúdos propositivos), as condições de governabilidade do sistema 

e a capacidade de governo (condução e direção organizacionais). 

Quando se trata de contextualizar a análise estratégica, o autor se reporta a uma  

teoria da produção social (Matus, 1996b), em que busca caracterizar e dimensionar planos 

interligados: plano dos fatos ou fenômenos sociais e plano das estruturas sociais, onde 

ocorrem acumulações de poder (fenoestruturas) e a produção de regularidades 

(genoestruturas).   

Em termos gerais, a produção teórica de Carlos Matus estabelece um esquema de 

análise estratégica que também pode ser utilizado para a análise de processos e arranjos 

decisórios nas instituições governamentais. Nesse caso, o sentido de viabilidade política se 

aplica especificamente ao processo de tomada de decisões e não a sua operacionalização 

ou resultados (que também requerem viabilidades). 
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Mário Testa: o pensamento estratégico e a análise sobre                                     
processos e arranjos de decisão no setor governamental de Saúde. 

Com uma reflexão teórica mais orientada ao campo da Saúde, Testa (1992; 1995; 

1997) analisa as (inter)ações de poder nas organizações, a partir da constituição32 dos 

atores sociais e da configuração de cenários, tempos, formas organizativas, conseqüências 

e significações sociais do seu uso.  

Esse autor define a política como a forma de distribuição do poder e a estratégia 

como o modo de implementação da política (Testa, 1995). Nesta perspectiva, as premissas 

colocadas para a análise sobre o uso do poder no campo da Saúde,  podem ser 

sistematizadas da seguinte forma  (Testa, 1997): 

! A descrição de quaisquer espaços, processos ou interações de poder nas 

organizações de saúde, deve ser contextualizada historicamente e consideradas em suas 

dimensões sociais (geral, particular e singular); 

! As determinações do poder devem ser elucidadas a partir do exame de suas formas 

organizativas e conseqüências sociais; 

! A constituição dos atores sociais como sujeitos da ação é a determinação mais 

importante de qualquer processo de transformação; 

! As contradições e os conflitos estabelecidos entre os atores sociais, como 

constituintes das relações de poder no setor  Saúde, devem ser evidenciadas e analisadas;  

! O exame dos espaços de atuação dos atores sociais devem localizar os problemas e 

analisar as estratégias concretas para o seu enfrentamento (institucionais, programáticas, 

sociais). 

Para Testa (1995), o exercício do poder contém uma ação, o uso de um instrumento 

ou recurso para se atingir determinados objetivos.  

As (inter)ações de poder se desenvolvem em âmbitos (ou cenários) em razão e 

função do tempo, de propósitos institucionais e de objetivos particulares, que vão 

conformar dialeticamente uma direção política para o processo em curso.  

O espaço setorial é o segmento ou lugar organizacional com ordenamento 

burocrático e operativo, a partir de onde são intermediadas e implementadas as decisões 
                                                        
32 Para Testa(1997), a constituição se refere ao processo que produz ou muda o caráter de um determinado 
sujeito.  
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políticas. Os âmbitos são os continentes da ação onde se configuram os espaços de poder, 

espaços sociais integrados pelos atores e suas interações de modo indissociável. O espaço 

social global é o cenário da sociedade política, lugar concreto de mediações políticas das 

contradições e conflitos sociais.  

As dimensões temporais do poder constituem o núcleo explicativo da 

transformação buscada e se encontram no âmago das considerações estratégicas. A 

delimitação de fluxos e limites de tempo (curto, médio e longo prazos), recurso escasso 

para todos,  condiciona toda a configuração de estratégias no campo de poder. 

Os propósitos primordiais de qualquer instituição são a produção de mudanças ou o 

crescimento, sendo que, um propósito permanente é sempre o da busca de legitimação.  

O poder no espaço setorial e organizações de Saúde, pode ser decomposto e 

tipificado em razão das equivalências entre recursos disponíveis e empregados, âmbitos 

onde se desenvolve a (inter)ação e os resultados alcançados:  

! Poder  técnico, que trata da capacidade de gerar, aprovar, manipular conhecimentos 

e informações de características distintas, sendo que esta capacidade pode ter vários 

aspectos e operar em múltiplos âmbitos; 

! Poder administrativo, que trata da capacidade de apropriação e alocação de 

recursos (principalmente financeiros); e 

! Poder político, que  trata da capacidade de mobilizar grupos sociais que demandam 

ou reclamam as suas necessidades e interesses, sendo mais abrangente e transcendente que 

os dois tipos anteriores. O seu exercício implica em formas de conhecimento, visões da 

realidade, saberes gerados de diversas maneiras (práticas construtoras de sujeitos, visões 

de mundo etc.). 

O espaço global é o ambiente próprio do poder político, o espaço setorial é o 

ambiente próprio dos poderes administrativo e técnico. 

Como afirmado anteriormente, para se analisar as relações e ações de poder no 

âmbito institucional, se torna necessário o cruzamento entre as características relacionadas 

aos recursos, tipos e tempos de poder, os propósitos institucionais e os objetivos 

particulares dos atores.  

Esta abordagem coloca os atores governamentais no centro de uma trama 

estratégica em que são realçadas as suas ideologias, interesses, concepções, motivações e 



 71
 

seus objetivos políticos. São destacadas também, as suas posições e movimentos, na 

medida em que buscam uma maior eficácia política na utilização de recursos disponíveis 

de poder (políticos, técnicos, administrativos). As estratégias empregadas pelos atores 

governamentais são orientadas tanto para uma aproximação em relação aos seus objetivos, 

como para a realização das mediações políticas necessárias em situações que exijam a 

negociação e o acordo. 

Os sujeitos se transformam em atores sociais na medida em que buscam espaços 

nas relações de poder e as suas decisões requerem o exercício do poder, a existência de um 

espaço onde este se torne efetivo (espaço da decisão) e de meios e modos para a 

implementação de seus processos operacionais. O que Testa (1995) chama de forma do 

poder, consiste na combinação do espaço, das relações e dos procedimentos necessários 

para efetivá-lo.  

Os jogos e movimentos de interação institucional (interna e externa) para a tomada 

de decisões e a implementação das políticas, possibilitam a compreensão de uma logística, 

expressa em estratégias que podem variar segundo distintos momentos e situações 

(processo decisório; transmissão, intermediação e implementação das decisões).  

As decisões (inter)governamentais são produzidas para se elaborar ou pôr em 

execução uma política e seu processo operativo Sendo assim, existem estratégias 

(inter)institucionais para a constituição e produção das decisões, estratégias administrativas 

e programáticas para a sua implementação e estratégias sociais para a sua contextualização 

no espaço social geral.  

As estratégias (inter)institucionais de decisão podem estar orientadas para a 

constituição de convergências e ações cooperativas ou divergências e ações competitivas, 

ou ainda, conflitivas. As estratégias institucionais podem ser internas ou externas, tipos 

diferenciados segundo os objetivos organizacionais e as formas de relacionamento  

internos dos atores entre si e com os atores de fora da instituição.  

A descrição e a caracterização do espaço e processo de decisão, das relações de 

poder e dos procedimentos de transmissão da decisão, são primordiais para análise sobre as 

formas organizativas e as significações sociais do uso dos recursos de poder institucional33. 

                                                        
33 Segundo Testa (1995), em  investigações deste tipo o melhor desenho de método é o Estudo de Caso, por 
permitir diversos enfoques conjugados. 
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Na análise sobre as estratégias institucionais para a tomada de decisões, Testa 

(1995) sugere que o mais importante é evidenciar as transparências e opacidades dos 

espaços, processos e arranjos de decisão. As opacidades se referem à relativa falta de 

transparência na divulgação e conhecimento sobre informações de interesse estratégico 

para aqueles atores sociais envolvidos no processo de decisão. As transparências e 

opacidades  não se inserem em relações de exclusão mútua, mas conformam graduações, 

zonas de luz e sombra, onde determinados atores controlam e regulam a disponibilização, a 

divulgação ou o acesso às informações consideradas estratégicas para a tomada de decisões 

(Jardim, 1999). 

Existe uma evidente contradição entre estas duas categorias de transparência e 

opacidade, com um tensionamento permanente entre os preceitos de legitimidade e 

conveniência estratégica. A utilização estratégica da transparência, surge da necessidade 

de qualquer decisão incrementar credibilidade e legitimidade (ao processo e aos decisores). 

A utilização estratégica da opacidade surge da necessidade de viabilização política das 

ações, em razão do nível de reserva requerido para determinadas informações. O nível de 

reserva de uma informação se define pelo tipo de contradição ou conflito em causa, sendo 

estabelecido em razão de interesses que tenham ou não um estatuto de legitimidade34. De 

um modo geral, os níveis estatutários de reserva de informações podem ser estabelecidos 

por uma hierarquia formal: Estado, governo, instituições, grupos sociais, pessoas (Jardim, 

1999). 

O espaço de decisão por sua vez, pode ser descrito a partir de características como: 

! Materialidade do espaço: os espaços são considerados virtuais quando não existe 

um locus de constituição política das decisões (o processo decisório se conduz por 

automatismos formais e burocráticos) e são considerados reais quando requerem um lugar 

concreto onde os atores interagem e tomam as decisões; 

! Direcionalidade no procedimento de transmissão da decisão: se refere ao sentido do 

fluxo na relação entre quem toma as decisões e quem tem de executá-las, esta relação pode 

ser unidirecional (o emissor decide e o receptor somente executa a decisão) ou 

bidirecional, quando se estabelece um intercâmbio entre os dois (o receptor pode 

participar, de diferentes modos, da constituição e produção da decisão); 

                                                        
34 Por exemplo, os chamado �segredos de Estado� são fundamentados por um estatuto de legitimidade 
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! Formalidade das relações: quanto maior a homogeneidade entre a virtualidade do 

espaço e a unidirecionalidade do fluxo de decisões, mais formal é a relação; quanto mais 

real o espaço e mais intercambiável o fluxo decisório, mais informal é a relação.    

A depender dessas características relacionadas com os espaços de produção e 

transmissão de decisões, as organizações podem ser tipificadas como:  

! Burocráticas: com a preponderância de espaços e relações formais;  

! Criativas: com a preponderância de espaços e relações informais; 

! Mistas: com a combinação de características dos dois tipos anteriores. 

As estratégias de implementação de decisões requerem normas técnicas (da 

programação) e administrativas (das instituições), podendo haver contradições ou conflitos 

entre estes dois procedimentos.  

As chamadas estratégias programáticas, estão referidas a implementação de 

políticas a partir da ordenação de recursos com finalidades específicas, objetivos 

predeterminados e condução normativa única. Quando da implementação de estratégias 

programáticas, é comum haver contradições e conflitos entre o poder técnico (inerente aos 

programas e orientado para a eficácia) e os poderes administrativo ou político (inerentes às 

instituições e orientados para a eficiência organizacional ou eficácia simbólica). 

Para Testa (1997), as contradições são definidas como oposições não abertas, que 

se expressam de maneira indireta, mas produzem um efeito reconhecível mediante a 

análise de suas diversas expressões possíveis. Já os conflitos são manifestações abertas 

entre formas de prática, sendo ao mesmo tempo a expressão mais direta e evidente de 

interesses contrários e os indicadores indiretos das contradições existentes. Tanto as 

contradições como os conflitos têm manifestações nas dimensões individual e social, no 

último caso na forma de processos políticos de longo alcance e abrangência. 

Na dimensão individual as contradições são manifestadas principalmente na 

linguagem, na dimensão social são manifestadas nos interesses históricos. Já os conflitos se 

manifestam a partir de fatos e fenômenos na dimensão individual, a partir de lutas na 

dimensão social.  

                                                                                                                                                                        
pública e justificados em nome do interesse público.  
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As contradições podem ser percebidas pelo senso comum nos processos de 

constituição e socialização dos sujeitos. Elas têm um uso positivo que pode ser apreendido  

na análise sobre a constituição de atores individuais e de processos de comunicação. Os 

conflitos podem ser apreendidos na análise da constituição de atores sociais35 

Na análise hermenêutica e dialética sobre as (inter)ações de poder e suas 

configurações estratégicas, importa a caracterização de uma direção política, dada pelo uso 

concreto dos recursos de poder no cotidiano das organizações (em suas dimensões singular 

e particular), cujo resultado é uma ação executada por meio de forças correspondentes aos 

tipos de poder, seus âmbitos e tempos. 

O uso do conhecimento e das práticas técnicas (poder técnico), os modos de gestão 

administrativa (poder administrativo) e a direção política (poder político) são as 

características inerentes às relações cotidianas de poder nas organizações de saúde e, 

portanto, em seus espaços, processos e arranjos de decisão. 

Os modos como são usados os recursos, os tipos, tempos e as forças (volume) de 

poder, podem revelar as condições de viabilidade e de eficácia política das estratégias em 

jogo. Por exemplo, se existem muitos recursos de poder político e o seu volume 

empregado é grande, as decisões tendem a ser ambientadas no espaço global de disputa 

política (portanto, fora do espaço setorial); se existem poucos recursos de poder político e 

o seu volume empregado é pequeno, as decisões tendem a ser ambientadas no espaço 

setorial, onde predominam os recursos de poder técnico e burocrático. 

Há um postulado de Testa (1992) que serve como referência para estabelecer uma 

relação de coerência entre elementos de uma configuração sintética: os propósitos de 

governo, os método de planejamento e os seus modos de organização; sendo a história o 

determinante primordial da atuação dos atores nas organizações. 

Esse mesmo autor propõe a abordagem hermenêutica e dialética para uma análise 

integradora sobre a constituição de atores sociais, suas interações e as determinações36 dos 

fenômenos que ocorrem em diferentes dimensões ou espaços sociais (Testa, 1997). Trata-

se de uma abordagem que busca a construção de um sentido para essas relações sociais, 
                                                        
35 Também existem usos negativos, típicos das obstruções ou bloqueios comunicativos: sofrimentos 
psíquicos e agressividade individual, anomia e repressão sociais (Testa, 1997). 
36 Determinação: impulso para que algo ocorra de um modo definido ou dentro de um certo marco de 
possibilidades. Cada determinação gera um espaço que contém diferentes alternativas e possibilidades de 
ocorrência de fenômenos (Testa, 1997). 
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dado pelo sujeito que investiga (sujeito epistêmico) a partir de um trajeto com diversas 

possibilidades de combinações (binárias, ternárias e quaternárias) entre elementos de 

constituição e determinação, significado e sentido, epistemologia, análise semântica 

intertextual (semanálise) e política da vida cotidiana. Tal percurso de investigação possui 

uma logística de integração com conteúdos; formas de mediação, descolamento e 

polarização; e tipos de resultados (Quadro 7). 

Quadro 7. Modelo de integração das lógicas de análise para investigações em Saúde. 
Lógicas Extensiva Intensiva Hermenêutica Dialética 

Conteúdo Fatos Significado Sentido Análise semântica intertextual 
Mediação Nenhuma Contradição Conflito Superação 
Descolamento Indivíduo Opção aberta Opção aberta Sutura 
Polarização Sociedade Opção aberta Opção aberta Síntese 
Resultado Descrição Explicação Compreensão Integração 
Adaptado de: Testa, M.  Saber em Saúde. Buenos Aires. Ed. Buenos Aires. 1997. p.120. 

O propósito primordial desse percurso epistêmico é permitir uma abordagem 

relacional não restrita aos conteúdos e a lógica dos significados oriundos da explicação 

dos discursos. Incorporar uma lógica de sentido (hermenêutica) e produzir uma síntese a 

partir da superação das contradições e conflitos identificados (dialética).   

O autor se refere também aos modos de integração, em termos de análise, entre 

distintas dimensões do espaço social, onde são constituídas singularidades, referidas aos 

fenômenos ou casos concretos; particularidades, referidas aos processos e estruturas; e 

generalizações, referidas a regularidades identificadas no plano teórico (Testa, 1997). Nas 

dimensões do espaço social existem relações e operações intrínsecas ao entorno singular 

(relações intra-objetais, intra-operatórias, intra-subjetivas, intra-disciplinares etc.) e 

extrínsecas com intermediações organizativas e processuais (relações inter-objetais...etc) e 

com transversalidade (relações trasn-objetais...etc.). 

O �caso� ou o fenômeno (singularidade) é uma expressão �isolada� de uma 

regularidade (generalização), unido a ela por um processo de intermediação onde importam 

os processos e estruturas (particularidades).  O �caso� comporta relações intrínsecas na 

dimensão singular de sua concretude; relações extrínsecas de intermediação organizativa 

na dimensão particular de seu processo; e relações transversais de mediação política na 

dimensão geral de sua abstração. 
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Em termos específicos, a produção teórica de Mário Testa também contribui para a 

análise estratégica de processos e arranjos decisórios intergovernamentais. Em tal 

perspectiva, importa caracterizar e relacionar nos espaços singulares de decisão, os tipos 

predominantes de poder e suas estratégias correlatas, os procedimentos utilizados para a 

produção e transmissão de decisões e os tempos necessários para a sua implementação. 

Toda esta análise deve então ser configurada a partir de uma determinada direção política e 

sentido dado pelo investigador, constituído a partir de uma abordagem hermenêutica e 

dialética que permita um percurso logístico de síntese e integração.  
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1.2.3.3. Demarcação da abordagem teórica sobre categorias e conceitos                   
definidos previamente para o estudo. 

A escolha do modo de abordagem teórica para esse estudo, delineado na parte final 

do capítulo, implica na definição e demarcação prévias de alguns conceitos e categorias de 

análise. Principalmente porque algumas dessas categorias podem ser utilizadas 

distintamente em diversos modos e tipos de abordagem. 

A primeira demarcação se dá em razão de uma distinção, enfatizada por Bourdieu 

(1996), entre os modos substancialistas de abordagem teórica sobre a objetividade das 

estruturas sociais e suas funções, em que os agentes sociais não são muito mais do que 

epifenômenos da estrutura; e um outro modo de abordagem disposicional ou relacional, 

que considera primordialmente as relações e dinâmicas estabelecidas nos espaços sociais, 

entre as estruturas sociais objetivas onde tomam posições agentes sociais e as estruturas 

incorporadas por eles, suas disposições. 

A opção para esse estudo é de uma abordagem dialética posta em perspectiva 

relacional37, o que parece redundante. Acontece que existem abordagens dialéticas que 

tendem a naturalizar as sínteses sobre as relações contraditórias entre os agentes sociais, 

considerando-as somente como epifenômenos determinados por relações substanciais e 

objetivas da estrutura social ou da história. Há um outro modo de abordagem dialética que 

protagoniza os agentes em suas relações sociais, que considera as determinações estruturais 

e a constituição dos atores sociais, sem perder de vista o sentido de singularidade e 

pluralidade dos espaços e processos sociais, de direção política e de contextualização 

histórica (Testa, 1997). 

Adota-se nesse texto uma demarcação para com os pressupostos e conceitos típicos 

dos modos de abordagem sistêmica (como afirmado antes, predominantes nos estudos 

sobre espaços e processos de decisão), de modo a justificar uma outra opção metodológica, 

a análise estratégica com abordagem dialética.  

Sendo assim, são apresentadas categorias que têm diversas filiações e 

interpretações, como por exemplo: poder, autonomia, integração, regulação etc. Nesse 

caso, definidas e demarcadas em razão da abordagem pretendida.  

                                                        
37 Bourdieu não se refere especificamente a uma abordagem dialética. No caso, toma-se como referência 
somente a distinção entre perspectivas de abordagem. 
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Adota-se outras categorias cujas filiações são por demais conhecidas, como por 

exemplo: espaço social, campo e habitus (Bourdieu, 1996; 2000); entendimento, ação 

comunicativa, espaços da esfera pública, integração sistêmica e social (Habermas, 1984; 

1987; 1990); a categoria marxista de mediação política (Meszárós, 1989).  Nesse caso, 

trata-se da opção de se tomar tais categorias como referencia para um posicionamento 

teórico de abordagem relacional, mas sem a pretensão de combinar ou confundir os seus 

usos numa simbiose eclética. No que concerne a conjugação dessas categorias referidas, 

sempre há o risco de se revelar incompatibilidades e dissonâncias, mesmo que haja o 

reconhecimento das diferenças entre seus autores e teorias originais. Mas riscos sempre 

existem quando se trata de lidar com categorias analíticas e discursivas de qualquer 

natureza.  

De qualquer modo deve ficar claro, que as alusões e usos de categorias consagradas 

por determinados autores ou teorias sociais, embora devam guardar alguma coerência, não 

implicam em alinhamento automático e unívoco a qualquer referencial específico. O 

alinhamento se dá em razão do escopo pretendido de abordagem e análise, baseado nas 

formulações teóricas de Testa (1995; 1997) e Matus (1996) sobre espaços, processos e 

arranjos decisórios e apresentado ao final desse capítulo. 
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Integração e regulação na logística sistêmica. 

Tratar teoricamente dos espaços e processos sociais de decisão, implica em se 

considerar primordialmente as relações de poder e autonomia estabelecidas entre os 

agentes nas estruturas sociais, nas suas organizações e sistemas. Relações essas, 

configuradas politicamente e conformadas historicamente. 

Na maior parte dos modos de abordagem sobre os espaços, processos e arranjos 

decisórios, as relações estabelecidas entre os agentes sociais são consideradas somente na 

perspectiva dos sistemas organizacionais, das suas dinâmicas de integração e regulação, 

das suas respostas funcionais. Os conflitos e contradições decorrentes das relações de 

poder e autonomia estabelecidas, se admitidos e considerados, geralmente são contornados 

por uma sofisticada teleologia funcional.  

Uma primeira posição adotada, parte de uma crítica aos modos de abordagem 

sistêmica sobre as (rel)ações sociais estabelecidas nos espaços e processos  decisórios. 

Os conceitos originais de organização, sistema, autonomia, regulação e 

integração, advêm das ciências naturais38 e estão relacionados aos conceitos de estrutura e 

função. Tais conceitos foram transpostos por analogia para as ciências sociais, com a 

formulação e desenvolvimento de novos significados apropriados a cada campo 

disciplinar. Predominava então, o paradigma mecanicísta como elemento de síntese para a 

determinação das relações de funcionalidade em organismos e organizações.  

A teoria social parsoniana incorporou a esses conceitos as noções de relação 

cibernética e equilíbrio dinâmico, concentrando na noção-matriz de sistema, a idéia de 

unidade dinâmica e unificadora das relações de estrutura e função nas organizações sociais 

(Domingues, 2001).  

Com a conformação de um novo paradigma para as ciências naturais39, a noção de 

sistema (natural ou social naturalizado) passou a incorporar atributos e propriedades 

relacionadas com as idéias de incerteza, indeterminação, autoprodução e complexidade 

(Morin & Le Moigne, 2001). Sendo assim, conceitos correlatos como os de regulação, 

autonomia e integração, que no paradigma mecanicísta estavam relacionados 

primordialmente com o atributo de manutenção de equilíbrio funcional do meio sistêmico, 

                                                        
38 Particularmente a Biologia. 
39 Definido  principalmente a partir da Física Quântica. 
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foram refinados e passaram a definir também as capacidades orientadas para a regeneração 

e adaptabilidade dos sistemas ante a estímulos externos variáveis e indetermináveis, tais 

como: diferenciação e autopoiese.  

Buscando superar as limitações da clássica abordagem sistêmica parsoniana, alguns 

autores contemporâneos produziram novas teorias sobre as dinâmicas de integração, 

regulação de sistemas sociais, incorporando os novos conceitos em voga. 

Um desses autores contemporâneos chamado Niklas Luhmann (1980; 1995; 1997), 

sustenta que a sociedade é definida como um sistema totalizante, conformado por vários 

sistemas específicos consolidados por especificidades e distinções, sendo que este(s) 

sistema(s) tem a capacidade de manter relações permanentes com o ambiente 

(multideterminado, multivariado e sempre mais complexo). As dimensões básicas de 

qualquer sistema são os seus gradientes de complexidade e funcionamento; importando 

sobremaneira, as relações dinâmicas de integração e diferenciação estabelecidas entre 

estes sistemas e sua ambiência intrínseca e extrínseca.  

A complexidade de um sistema cresce na medida de seus elementos constituintes, 

suas operações e relações; no entanto, sempre há uma limitação inerente ao funcionamento 

de todos os sistemas: seus recursos e operações não são ilimitados. Em função de sua 

preservação, os sistemas complexos tendem a se regular com uma dinâmica que produza 

uma estabilidade adscrita a suas margens de autonomia. Esta premissa decorre da 

constatação de que os sistemas existem e operam num mundo de possibilidades ilimitadas 

em termos de interações e indeterminado em termos de discriminação ou prescrição sobre 

alternativas. Em tais condições, os sistemas, para se preservarem e evoluírem têm de 

reduzir a complexidade ambiental, selecionando alternativas relevantes para o seu 

funcionamento; além de estabelecer as suas diferenças ante a multiplicidade do mundo 

(esta diferenciação depende essencialmente das funções de cada sistema).   

Os modos como os sistemas respondem às exigências funcionais derivadas de suas 

relações com as contingências ambientais, são produzidos a partir de operações 

autoconstitutivas e auto-referenciadas, de uma autopoieise, que possa garantir a sua 

identidade intrínseca e sua diferenciação extrínseca.  
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Em se considerando estas formulações mais sofisticadas acerca dos sistemas sociais 

e de suas concepções de autonomia, integração e regulação; cabe interrogar sobre a sua 

aplicabilidade em termos de abordagem teórica de relações sociais. 

De acordo com Luhmann (1995), a sociedade como um sistema totalizante e 

diferenciado, possui um subsistema político autopoiético que, por sua vez, deriva vários 

outros subsistemas correlatos (representação política, administração pública, judiciário 

etc.) integrados por sujeitos com suas características inerentes (psíquicas, históricas etc.). 

Convém ressaltar que tais individualidades e características personalizadas são referidas ao 

ambiente dos (sub)sistemas e não a eles próprios (de forma intrínseca), pois os sujeitos 

(com seus atributos) não pertencem integralmente a um só (sub)sistema social, mas a 

vários deles ao mesmo tempo. A principal decorrência desta argumentação, é que as 

características subjetivas do sujeito (como motivação, interesses, desejos etc.), são 

consideradas como exterioridades inerentes ao ambiente, embora com grande influência 

sobre as relações sistêmicas.  

Na concepção de Luhmann, os (sub)sistemas sociais são autopoiéticos e auto-

referenciados em razão de uma dinâmica de integração e diferenciação em relação aos 

outros (sub)sistemas e ao ambiente (permeado mais de influências). Tal dinâmica 

intrínseca ao entorno sistêmico e suas operações, sem autoconsciência, termina por ser 

preponderante ante a dinâmica dos agentes sociais (esta, se considerada, se encontra 

subsumida no contexto ambiental). Não há uma ruptura ou dissociação ontológica entre 

subjetividade e objetividade, entre ambiente e sistema, pois ambos orbitam imbricados 

num mesmo tempo e contexto relacional. Contudo, a teleologia da objetividade sistêmica 

se auto-produz, se auto-conduz e se justifica pelos seus automatismos (self-acting). Em tal 

perspectiva, a dinâmica sistêmica, seus modos de integração e regulação, aprisionam o 

sentido de objetividade do mundo e o agente organizacional também se torna um refém na 

mesma armadilha. 

Este tem sido o fundamento do discurso racional oriundo desta tradição 

substancialista reciclada: há uma espécie de ordem natural, ecológica, para o ambiente da 

subjetividade e o cotidiano; há uma ordem natural sistêmica para a objetividade do mundo 

(onde algumas subespécies, como o homo æconomicus, são dominantes). Há uma dinâmica 

natural que integra e regula todas as relações objetivas entre esses mundos, que considera 
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as contradições e entropias das relações sociais e as submete a uma teleologia auto-

referente e auto-regulada. 

Esta concepção de integração sistêmica auto-referente e auto-regulada é justificada 

teoricamente pela necessidade de permanência, evolução e preservação organizacional e 

societária, a garantia do sentido de objetividade no mundo. Sendo assim, caberia aos 

sujeitos críticos e capacitados para a direção (política, técnica, administrativa) nas 

organizações, a tarefa de compreender e se ajustar às dinâmicas sistêmicas, tentar 

selecionar as demandas sociais governáveis e responder àquelas que possam reduzir a 

complexidade do ambiente humano. O sentido de integração sistêmica (auto)regulada se 

aplica ao modus operandi desta objetivação, integrar significa ajustar e submeter as 

organizações e os seus agentes a uma ordem normativa inexorável: a dinâmica natural da 

logística sistêmica.  

No que tange a esse tipo de abordagem sistêmica40 ser tomada como referencial 

para a análise dos espaços e processos decisórios, por mais sofisticada que seja, a 

naturalização das relações organizacionais e a teleologia de natureza funcional são 

essencialmente as mesmas. Os papéis dos agentes são considerados, enfatizados e 

analisados em termos de características ambientais do (sub)sistema político de decisões. 

Prevalece a síntese engendrada a partir das dinâmicas sistêmicas e de sua funcionalidade. 

Habermas e a crítica ao sentido unívoco de integração sistêmica auto-regulada. 

O alemão Jürgen Habermas (1987; 1989; 1990) tem formulado uma contestação 

teórica ao sentido unívoco de integração sistêmica auto-regulada, conforme delineado 

pelas teorias dos sistemas. 

De acordo com Habermas (1987), há uma diferenciação entre as racionalidades e 

modalidades da ação social, de acordo com os propósitos que orientam a prática dos 

agentes sociais: 

                                                        
40 Existem outros tipos de abordagem sistêmica sobre relações sociais. Por exemplo, Edgar Morin têm 
desenvolvido uma epistemologia de sistemas complexos a partir de uma concepção dialética, que valoriza as 
dimensões ideológica, cultural e histórica dos sujeitos. Os sistemas complexos não são redutíveis aos seus 
aspectos estruturais-funcionais ou relacionais naturalizados, antes, se sustentam em contradições expressas 
numa pluralidade de instâncias, se integram e se regulam de um modo dialético não unívoco (Morin & Le 
Moigne, 2001). Há uma dialética das relações entre os agentes e não dos objetos ou fenômenos sociais. 
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! Teleológica (ou instrumental): orientada somente para o êxito, com a decisão de 

uma opção instrumental entre alternativas de ação a partir de uma interpretação do 

contexto onde se dá a ação; 

! Estratégica: também orientada para o êxito ou a maximização de resultados, mas 

provida de um cálculo racional que considera a análise da situação, as expectativas com 

relação ao meio, ao percurso e aos movimentos dos agentes e sua interação política;  

! Normativa: orientada para o reconhecimento e observância de uma expectativa 

generalizada de comportamentos regrados, em razão de um consenso normativo prévio 

sobre ideações e valores compartilhados; 

! Dramatúrgica: orientada para a adequação a normas comportamentais, expressa 

individualmente em (auto)encenações e representações recíprocas que regulam a revelação 

de parte de cada subjetividade, de cada disposição interna, de cada vivência, de desejos e 

sentimentos pessoais; 

! Comunicativa: orientada para o entendimento, que são convicções lingüisticamente 

mediadas, firmadas intersubjetivamente a partir de motivações racionais quanto a 

princípios, valores e normas, bem como, quanto aos objetivos almejados e aos meios para 

os alcançar41.  

Dadas as principais racionalidades e modalidades de ação social, convém ressaltar 

que as mesmas se processam de modo concomitante, com a preponderância de uma ou de 

outra, de acordo com as motivação e propósitos dos agentes em cada situação.  

A existência em espaços, processos e arranjos decisórios intergovernamentais, de 

ações sociais e comportamentos orientados para a cooperação e a permanente busca do 

consenso, não implica necessariamente na preponderância de racionalidades normativas e 

comunicativas, na produção de entendimentos. Dadas as condições objetivas derivadas das 

assimetrias e dos diferenciais de poder e margens de autonomia nas relações estabelecidas, 

também existem ações teleológicas e as estratégicas mediadas politicamente. Quando na 

                                                        
41 Os entendimentos geram acordos racionalmente motivados que podem ser avaliados a partir das pretensões 
de validade postas em causa e susceptíveis de críticas. Estas pretensões de validade se expressam pelas 
verdades de sua proposição, por sua veracidade expressiva e por uma retidão normativa condizente. Quando 
há uma interação orientada para o entendimento, deve existir um acordo mútuo a partir de todas as pretensões 
de validade postas em pauta, de modo a permitir uma ação comunicativa (que não se esgota no ato de 
entendimento, em termos de interpretações mútuas, mas efetiva modos de interação cooperativa). Neste tipo 
de ação, o consenso é um produto do entendimento e não depende somente uma premissa normativa ou 
quaisquer outros constrangimentos. 



 84
 

perspectiva da cooperação e constituição de consensos, a racionalidade estratégica é 

precursora desta logística orientada para a mediação política, o cálculo e a ação estratégica 

são a sua materialidade.  

A mediação política é uma categoria marxista, que define aqueles acordos pautados 

pela busca de situações-objetivo intermediárias e a concordância temporária entre as partes 

de uma unidade social (Meszárós, 1989), mas sem que haja necessariamente a abdicação 

de propósitos finalísticos particulares, corporativos, de classe social.  

No que se refere às interações sociais, também existe uma diferenciação de 

perspectivas, expectativas de comportamento e conceitos de autoridade (Quadro 8).  

Quadro 8. Estágios de interação social em razão de perspectivas, expectativas de 
comportamentos e conceitos de autoridade. 

Tipos de interação Estruturas de 
perspectivas 

Estruturas de 
expectativas de 

comportamentos 

Conceitos de 
autoridade 

Pré-convencional: 
Interação governada por 
autoridade 
Cooperação governada 
por interesses 

Conexão recíproca de 
perspectivas de ação 

Padrão de comportamento 
particular 

Autoridade de pessoas 
de referencia: arbítrio 
sancionado 

Convencional: 
Agir em papéis 

Coordenação das 
perspectivas de 
observador e participante 

Padrão de comportamento 
socialmente generalizado: 
papel social 

Autoridade interiorizada 
de um arbítrio supra-
individual, lealdade 

Interação guiada por 
normas 

 Papéis socialmente 
generalizados: sistema de 
normas 

Autoridade interiorizada 
da vontade coletiva 
impessoal: legitimidade 

Pós-convencional: 
Discurso 

Interação das perspectivas 
do falante e do mundo 

Regra para o exame de 
normas e princípios 

Validade ideal versus 
validade social 

Adaptado de Habermas, J. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro. Ed. Tempo Brasileiro. 1989. p.201.  

Se os modos de integração social são produzidos principalmente a partir de ações 

normativas e comunicativas, os modos de integração sistêmica (auto)regulada são 

engendrados a partir de uma seqüência de automatismos internalizados, tendo como 

substrato a legitimação social, a validação cultural, a normalização das ações teleológicas. 

Do ponto de vista dos tipos de interação social, os modos de integração sistêmica auto-

regulada decorrem de interações pré-convencionais, governadas pelo princípio de 

autoridade e por interesses; mas decorrem principalmente de interações convencionais, 

orientadas por padrões de comportamentos socialmente generalizados e pela expectativa 

de papéis sociais, particularmente quando o caráter objetivante e prescritivo do sistema 
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está interiorizado mentalmente, automatizado, naturalizado e constitui relações de 

conformidade.  

Segundo Habermas (1989), o que tem ocorrido no contexto do capitalismo 

contemporâneo é uma progressiva dissociação entre as formas de integração social e 

sistêmica. Há uma evidente preponderância dos meios e modos de instrumentalização 

comunicativa que substituem a necessidade de entendimentos por um modo de integração 

sistêmica que não exige dos sujeitos, mais do que um assentimento ou uma negativa diante 

das pretensões de validade suscetíveis de crítica42.  

Para Habermas (1987), os dois sistemas preponderantes nas sociedades modernas 

são o Estado e a Economia, sendo seus principais mecanismos de auto-regulação: o poder 

e o dinheiro. A racionalização instrumental do Estado e da Economia resulta na 

hegemonia das formas de integração sistêmica e na diferenciação e autonomização das 

esferas científica, ética e estética da cultura. A preponderância da racionalidade 

instrumental e das formas de integração sistêmica auto-regulada, tende a colonizar todas 

as esferas sociais a partir da conformação de automatismos e de logísticas auto-

referenciadas. Os modos de integração sistêmica auto-regulada, quando auto-

referenciados e circunscritos (em termos de delimitação de referências e das possibilidades 

de comportamento regrado), induzem a uma resignação sobre as possíveis margens de 

manobra no âmbito das relações de poder e sobre a constituição de formas emancipatórias 

de autonomia política e integração social. 

O Estado possui uma racionalidade sistêmica intrínseca ao seu modo de ser, mas 

tem como razão de ser e propósito primordial a intervenção, integração e regulação da  

dimensão social mais abrangente. Por conformar um sistema social diferenciado 

historicamente e com instâncias de poder instituído43, busca o controle sobre os modos de 

intermediação sistêmica e social. Nas sociedades contemporâneas, os Estados buscam 

manter uma estabilidade sistêmica a partir de um tipo de dominação que opera por um 

processo de seletividade, de inclusão e de exclusão de interesses, que se desenvolve na 

dimensão política. Os mecanismos de integração social que definem normas coletivas, em 

termos de qualidade e organização solidária da vida, tendem a estar subordinados aos 

imperativos funcionais de reprodução da relação entre capital e trabalho e da dominação 
                                                        
42 Um bom exemplo são os sistemas eleitorais no molde das democracias contemporâneas. 
43 No sentido da formalização da legitimidade de poder. 
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política. As instituições do Estado, como (sub)sistemas sociais, são detentoras de formas 

de racionalidade concorrentes:  

! a racionalidade comunicativa, como um conjunto de significados que os agentes 

institucionais atribuem à sua práxis (contexto valorativo, normativo e subjetivo);  

! a racionalidade teleológica e formas de racionalidade sistêmico-estratégicas, que 

se referem a interesses e orientações para o êxito dos agentes (em particular), grupos ou da 

organização. 

A saída apontada por Habermas (1989) para conter a tendência histórica de 

colonização sistêmica, é a constituição de espaços e processos democráticos, no âmbito da 

esfera pública, que possibilitem razões, modos e meios para o exercício da ação 

comunicativa com os propósitos de entendimento e de emancipação humana. A dimensão 

da esfera pública é constituída por pessoas que discutem e argumentam em razão do 

interesse público, os espaços tendem a se organizar a partir de conteúdos temáticos 

específicos, conjugados em uma agenda política pública e transparente.  O que caracteriza 

os espaços e estruturas da esfera pública são os seus modos e meios de comunicação. 

Trata-se uma instância de intermediação entre indivíduos e instituições de representação de 

interesses, de subordinação dos modos de integração sistêmica aos de integração social, 

numa dimensão distinta daquelas típicas do  Estado e do Mercado. 

Na concepção habermasiana, a dinâmica naturalizada da objetividade 

organizacional e social,  deve estar subordinada aos conteúdos propositivos e ações 

intencionais dos agentes sociais conscientes. Deve haver uma tematização constante e 

permanente sobre os modos de (inter)ação social que determinam relações de poder e 

margens de autonomia nas organizações da sociedade, assim como, sobre a suas 

respectivas modalidades de integração e regulação. A obstrução desta tematização sobre 

os fundamentos das relações de poder e de autonomia que permeiam as dinâmicas 

relacionais dos espaços e processos de decisão sobre as políticas públicas, pode ser um dos 

meios mais eficazes para a naturalização e internalização dos modos de integração 

sistêmica auto-regulada. 

Na configuração do ato lingüístico e de seus enunciados, pode-se distinguir as 

várias racionalidades imbricadas que se reportam a um reservatório de evidências 
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compartilhadas, onde existe uma linguagem usual e cotidiana, denominada de fala; e uma 

linguagem avaliadora ou propositiva denominada de discurso (Habermas, 1987). 

Existe um discurso teórico, que intenta fundamentar a pretensão das ações 

cognitivas ou os proferimentos de constatação lógica e de natureza normativa, regulatória. 

Quando se trata de discursos teóricos, todas as expectativas de validade ficam suspensas 

até que suas afirmações problematizadas sejam confirmadas, legitimadas ou refutadas.  

Existe também um discurso prático, que busca comprovar tais proferimentos 

regulativos, em razão de sua aplicabilidade no mundo real, nas relações cotidianas44. O 

discurso prático conduz a uma validação consensual, a um compartilhamento da norma 

problematizada, produzindo então uma norma consensuada e legitimada.  

Sendo assim, para analisar as ações e os comportamentos dos agentes envolvidos 

em espaços e processos decisórios, não basta só evidenciar a reflexividade de seus 

discursos e falas, mas também a sua capacidade crítica, a sua capacidade de tematização 

sobre as questões inerentes às condições objetivas em que se dão as suas relações de poder 

e autonomia. O que implica na elaboração de um discurso prático de reconhecimento e 

validação da situação e processo em curso.   

Para Habermas (1987), toda ideologia45 tem como função obstruir, interditar a 

abertura dos discursos práticos e impedir a tematização dos fundamentos do poder. 

Algumas normas institucionais, por exemplo, podem ser objeto de pseudo-legitimação 

quando cumprem a dupla função de impedir que elas próprias e seus propósitos, sejam 

tematizadas discursivamente. Particularmente a ideologia tecnocrática busca substituir as 

normas sociais por regras técnicas. Se os fundamentos do poder não precisam ser 

tematizados, não é porque repousam sobre a normatividade legítima, mas porque a lógica 

das coisas passa a ser preponderante (Freitag & Rouanet, 1993). 

 

                                                        
44 Assim sendo, a eficácia das normas técnicas ou administrativa depende da validade das sentenças empírica 
ou analiticamente corretas, enquanto a validade das normas sociais se baseia no reconhecimento 
intersubjetivo derivado do entendimento a respeito dos valores em questão. 
45 A ideologia pode ter um sentido mais abrangente, pois além se referir a uma produção de significados e 
valores em função de uma conjuntura de discurso e poder, define também a visão de mundo de agentes 
conscientes (Eagleton, 1997).  
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Sobre o poder, autonomia e regulação social 

Em todo e qualquer processo e arranjo de decisão ambientado em espaços e 

organizações governamentais, estão configurados princípios e relações de representação de 

autoridade, prerrogativas de poder e de autonomia decisória.  

Ao tratar particularmente das relações e dinâmicas interativas envolvidas na 

constituição, compartilhamento e produção de decisões intergovernamentais, podemos 

considerar fundamentalmente, quais as prerrogativas, os recursos, os tipos, os interesses e 

os propósitos de poder ou autonomia estão em jogo.  

Nos entroncamentos onde agentes governamentais interagem e lançam mão de suas 

habilidades e recursos para produzir negociações e consensos normativos, o substrato é o 

poder que podem disponibilizar ou utilizar e a margem de manobras que possuem. Mesmo 

em se tratando de qualquer instância acessória de decisão com pouco peso no contexto ou 

conjuntura governamentais, o que contam realmente são as diversas relações de poder que 

se estabelecem em razão e em função dos interesses e propósitos de pessoas ou de grupos 

envolvidos na trama e no drama de poder. 

Existe uma ampla genealogia e uma abrangente configuração que trata da discussão 

teórica sobre o poder social. Freqüentemente esta discussão está referida aos espaços 

sociais mais abrangentes (todas as formas de agrupamento de pessoas com interesses 

comuns) ou mais específicos, como nos variados tipos de organização formais.  

Os significados da categoria teórica que versa sobre o poder são fluídos e 

multiformes. Segundo Stoppino (1992), sua designação mais geral trata da capacidade ou 

possibilidade de agir, de produzir efeitos (entre grupos humanos, objetos, fenômenos 

naturais etc.). No sentido especificamente social,  trata da capacidade do homem em 

determinar o comportamento de outros, sendo o homem  tanto sujeito como objeto do 

poder social (Weber, 1994).  

O poder social não é uma coisa ou uma posse, mas uma relação entre pessoas, que 

sugere assimetrias e desequilíbrios no aspecto de ação e (não)reação, dominações 

eventuais, margens de liberdade e possibilidades proativas46. O poder contém uma ação, o 

uso de um instrumento ou recurso, a razão que legitima esta ação (ou a norma que deve ser 
                                                        
46 Uma distinção importante se refere ao poder que passa da possibilidade (potencial, relação entre atitudes 
para o agir) para a ação efetivamente exercida, constituindo um certo tipo de causalidade social, de nexo 
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cumprida para tal) e seus objetivos (Testa, 1995).  

No âmbito das instituições de Estado por exemplo, a delegação de prerrogativas e 

atribuições de poder decisório, pode ser conferida por tempo limitado ou ilimitado, de 

forma direta (através de sufrágios, indicações etc.) ou indireta (formas de mobilidade 

organizacional hierárquica, delegações etc.) e com uma maior ou menor autonomia 

política.  

As conceituações sobre autonomia política47 também são múltiplas de significados, 

tratando basicamente de uma condição em que indivíduos, grupos, unidades sociais etc. 

determinam eles próprios a regras ou leis às quais obedecem (Durozoi &  Roussel, 1996). 

Por exemplo, quando se trata de relações governamentais federativas, geralmente utiliza-se 

o conceito de autonomia relativa para designar uma covalência de poderes institucionais 

(formais e informais) e de direitos públicos autônomos, sendo estes organicamente 

vinculados e interdependentes numa relação de interação e mútuo constrangimento. O 

autor Evans (1971), sugere o termo autonomia inserida para definir um conceito referido 

ao Estado, que combina a sua coerência interna e suas conexões externas, com sua 

capacidade de decisão e de resultados políticos para se ajustar às transformações 

demandadas por necessidades estratégicas e estruturais. 

Segundo Santos (2000), pode-se falar de regulação social quando se trata dos 

meios, utilizados principalmente pelo Estado, pelos quais os indivíduos e grupos sociais 

têm a suas autonomias constrangidas e moduladas pela ordem do poder. Não apenas pela 

abolição de condutas consideradas inaceitáveis, mas sobretudo, pela produção de novas 

características comportamentais e sociais. Existe assim, uma permanente tensão entre o 

poder de regulação exercido a partir do Estado, do mercado e das diversas comunidades, 

frente às demandas de autonomia ou emancipação48 dos indivíduos e grupos sociais. 

A regulação normalmente é exercida a partir de dispositivos formais ou informais, 

denominados de normas49, que tanto podem servir para a regulamentação de diretivas 

                                                                                                                                                                        
causal entre comportamentos e ações. 
47 Segundo Cammeli (1992), a origem do termo autonomia política provém da tradição anglo-saxônica e 
deriva do termo communal autonomy, que era utilizado para definir as relações entre o aparelho central de 
governo e os poderes locais. 
48 Segundo Santos (2000), emancipação de natureza estético-expressiva na arte e na literatura,  cognitivo-
intrumental na ciência e na técnica e  moral-prática na ética e no direito 
49 É imprescindível não confundir o significado de norma, enquanto um dispositivo de regulação (conjunto 
de regras, prescrições, disposições,  condutas de autoridade etc.), como usado neste parágrafo; com o seu 
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legais a partir de um conjunto de regulamentos e regras, como também para a 

determinação de condutas e comportamentos sociais.  

Para Costa (1979), a ordem jurídica, na forma da lei, impõe-se por meio da coerção 

e da repressão, sendo teoricamente fundada na concepção jurídico-discursiva do poder; 

enquanto a norma, tem sua compreensão teórica explicitada pela noção de dispositivos 

formados pelos conjuntos de práticas discursivas e não-discursivas que agem, à margem 

da lei, contra ou a favor dela, mas de qualquer modo empregando uma tecnologia de 

sujeição própria50. Estas  práticas discursivas compõe-se dos elementos teóricos que são 

criados a partir dos saberes disponíveis - enunciados científicos, doutrinas filosóficas etc. - 

e articulados segundo as estratégias e objetivos de poder. Estas práticas não-discursivas 

são formadas pelo conjunto de instrumentos que materializam o dispositivo, como técnicas 

de controle organizacional e administrativo (regulamentos, regras de conduta etc.) e 

técnicas de criação de necessidades físicas e emocionais (estabilidade, perspectiva de 

futuro etc.). Da combinação destes discursos técnicos e destas regras de ação prática a 

norma extrai o seu poder racionalizador; tendo a regulação como o seu mecanismo 

primordial de controle. 

Segundo Costa et. al. (2001), o conceito de regulação pode estar referido a um 

conjunto diverso de instrumentos, através dos quais os governos definem regras de conduta 

para os cidadãos e o mercado. As atividades regulatórias envolvem leis, portarias, 

regulamentos formais e informais oriundas das instâncias governamentais e não-

governamentais (para as quais o Estado delega o status  regulatório). Sendo que a política 

pública regulatória pode ser:  

! Social, com intervenção nas áreas e setores de políticas sociais para o incentivo e a 

provisão direta de bens públicos e a proteção do interesse (supra)nacional; 

! Administrativa, com procedimentos de controle burocrático e intervenção sobre as 

decisões econômicas de indivíduos e firmas; 

! Econômica, com intervenção direta nas decisões de setores econômicos (formação 

de preços, competição, entrada e saída do mercado etc.). 

                                                                                                                                                                        
sentido filosófico clássico e mais abrangente de �situação ideal�. 
50 Para Costa (1979), no Estado moderno aqueles que detém o poder institucional procuraram implantar seus 
interesses servindo-se predominantemente das normas, criadas e utilizadas de acordo com as suas 
conveniências ou com as suas necessidades de solucionar urgências. 
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No que se refere aos modos de regulação econômica e social, as chamadas �falhas 

de mercado� (ações de monopólios, externalidades negativas, assimetrias de domínio de 

informações entre produtores e consumidores etc.) tem sido a principal motivação para o 

incremento de atividades regulatórias (Costa et. al., 2001). 

No que se refere às ações regulatórias sobre a economia, de acordo com Melo 

(2001), podem ser classificados quatro tipos modais diferenciadas pelo regime de 

propriedade: 

! Regulação estatal indireta, a partir da propriedade e atuação dos setores produtivos 

próprios do Estado (Ex. empresas estatais); 

! Regulação estatal direta de setores econômicos com regime de propriedade privada, 

a partir da intervenção de órgãos governamentais (da burocracia executiva); 

! Auto-regulação de setores com regime de propriedade pública ou privada, a partir 

de arranjos (inter)corporativos; 

! Regulação pública e não-estatal, de setores econômicos com regime de propriedade 

privada, baseada em agencias regulatórias com alto grau de autonomia. 

Quando se trata da articulação entre diferentes atividades de controle sobre ações 

governamentais e de mercado, Ribeiro, Costa & Silva (2000) definem a regulação como 

um conjunto de políticas formuladas para obter resultados superiores do ponto de vista 

social nas relações internas às estruturas de governo e em sua relação com os agentes de 

mercado. Em tal perspectiva, por exemplo, esses autores denominam e caracterizam os 

modelos regulatórios estabelecidos de forma combinada no setor de Saúde brasileiro no 

decorrer da década de 1990, como: 

! Estatal normativo e escalonado - estabelecido a partir de autorizações para o 

funcionamento de serviços, intervenções, auditorias, penalizações (multas, suspensões 

etc.), processos judiciais. Esta modalidade de regulação estatal opera principalmente a 

partir de uma escala progressiva de intervenções que vai desde a persuasão e dissuasão até 

o uso de medidas punitivas institucionais ou judiciais. Mais comumente aplicada às 

industrias e serviços privados, embora também seja observado nas próprias transferências 

intergovernamentais  (Ex. Depto. de Saúde Suplementar do Ministério da Saúde, Agência 

de Vigilância Sanitária, Sistema Nacional de Auditoria); 
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! Tripartismo � estabelecido a partir de resoluções acordadas entre grupos de 

representações de interesses. Esta modalidade de regulação opera principalmente a partir 

da delegação de funções regulatórias a grupos com interesses públicos51. Mais comumente 

aplicado nas relações intergovernamentais, embora também seja observado nas relações 

com os setores privados (Ex. Câmara de Saúde Suplementar, Comissão Intergestores 

Tripartite, Conselho Nacional de Saúde); 

! Auto-regulação contratada � estabelecido a partir da certificação de qualidade. 

Mais comumente aplicada na acreditação hospitalar. Esta é uma outra forma de delegação 

na política regulatória, embora haja eventualmente a utilização da intervenção estatal 

escalonada em casos de extrapolações aos códigos de conduta preestabelecidos (Ex. 

Organização Nacional de Acreditação); 

! Auto-regulação � estabelecida a partir da elaboração de códigos de normas e 

processos éticos das corporações profissionais (Ex. Conselho Federal de Medicina) 

Para Costa et. al. (2001), a política pública regulatória no Brasil está associada ao 

processo de privatização dos serviços de utilidade pública e a característica mais 

importante do processo de reforma regulatória em curso, tem sido a delegação de 

expressivo poder decisório a instituições independentes (agencias) para o controle das 

empresas de provisão de serviços de utilidade pública. Tais modificações não resultaram 

das preferências do mercado ou de grupos de interesse, mas sim da maneira como as 

instituições executivas de governo mediaram as suas relações com os interesses 

organizados ou buscaram corrigir as chamadas �falhas de mercado�.  Particularmente no 

setor governamental de Saúde, as inovações da função regulatória tem sido adotadas e 

difundidas como uma boa norma de gestão para a defesa dos interesses públicos e correção 

das falhas do mercado. 

Por sua vez, o regime regulatório tripartite vem se consolidando no país, sendo que 

os seus maiores obstáculos se referem ao domínio técnico especializado pelos seus 

membros (dependente da difusão de informações) e à dinâmica interna das organizações 

que afetam a disposição de seus representantes ao comportamento cooperativo 

(dependente da dinâmica política e da formação de coalizões) (Ribeiro, 2001) 

                                                        
51 As condições prévias para assegurar resultado ao espaços tripartites grupos são: todos devem acesso às 
mesmas informações disponíveis; os grupos devem ter assento garantido à mesa de negociações; e os grupos 
devem ter o mesmo poder de denúncia (Ribeiro, Costa & Silva, 2000). 
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Espaço social, campo de poder e habitus.  

De qualquer modo, em se tratando do exercício do poder social é sempre relacional 

e se expressa nos espaços sociais, em configurações simbólicas, em esferas de atividade. O 

espaço social representa a configuração de posições distintas e coexistentes, definidas 

relacionalmente por suas exterioridades mútuas e por suas relações de proximidade e 

ordenação; espaços de diferenças entre estruturas substanciais e disposições dos agentes; 

espaço de decisão (Bourdieu, 1996).  

Nos espaços sociais interagem os agentes detentores de diversas espécies de capital 

(econômico, político, cultural, social, simbólico).O  poder é uma resultante dessas diversas 

espécies de capital que se  expressa na relação entre agentes. As práticas dos agentes, por 

sua vez, são mediadas  a partir de suas distintas disposições (estruturas internalizadas52), 

posições e movimentos nos diversos  campos constitutivos do espaço social (Bourdieu, 

2000).   

O conceito de campo, proposto por Bourdieu (1996; 2000), trata essencialmente de 

relações interativas em um determinado grupo social, fundamentadas na questão da 

comunicação e mediação entre os agentes sociais e a sociedade. A noção de poder deriva 

da constatação de que um agente social se defronta com outro numa relação que reproduz a 

distribuição desigual de poderes agenciados ao nível da sociedade global. As ações sociais 

são efetivadas pelos indivíduos, mas as condições de concretizá-las se encontram 

objetivamente estruturadas no interior da sociedade global. Assim, o agente social é 

sempre considerado em função das relações objetivas que regem a estruturação da 

sociedade.  

É no campo que as posições dos agentes se encontram previamente definidas, onde 

são realizadas as disputas entre os agentes em função de seus propósitos e interesses 

específicos, onde são manifestadas as relações de poder a partir da distribuição desigual de 

capitais entre os agentes. A estrutura do campo pode ser considerada tomando-se como 

referência as relações de dominação em função do uso e mobilização dos capitais 

disponíveis. Um campo pode ser considerado como uma rede de relações de dominação, 

subordinação e de homologia. 

                                                        
52 Os agentes são dotados de estruturas cognitivas, de princípios de visão, de preferências, de senso prático e 
de esquemas de ação que orientam a sua percepção e resposta para cada situação. 



 94
 

A caracterização de um campo não é somente estrutural ou funcional, mas 

essencialmente relacional e pode abranger várias conformações sociais e esferas de 

relações e atividades que se interpõem e entrecruzam, como por exemplo: a esfera de 

relações e atividades políticas, burocráticas, profissionais, científicas53 etc. É no campo que 

se trava uma disputa concorrencial pela hegemonia do capital simbólico54, sendo que as 

suas relações intrínsecas definem-se objetivamente, a partir de uma hierarquia de posições, 

tradições, instituições e história (Bourdieu, 2000).  

O campo de poder é uma configuração relacional que permeia os demais campos 

onde ocorrem os jogos de disputa pelo domínio sobre diferentes tipos de capital e também 

sobre a sua reprodução. A sua concepção expressa uma configuração de relações 

socialmente distribuídas, onde os agentes envolvidos estão munidos de capitais, 

habilidades e capacidades necessárias ao desempenho das funções e disputas que o 

permeiam. O que pode determinar o consenso entre os agentes num campo de poder é a 

concordância e conivência a respeito da situação em foco, ou seja, sobre o que deve ou não 

ser levado em consideração. O consenso acontece muitas vezes porque os agentes 

�desconhecem� que o mundo social é um espaço sobreposto de conflitos, de concorrências 

entre grupos com interesses distintos e diversos. Tal �desconhecimento� se baseia numa 

crença comum que integra, no interior do campo, agentes que ocupam posições diferentes 

e assimétricas de poder (Bourdieu, 2000). 

O espaço de posições dos agentes envolvidos num campo de poder, geralmente se 

retraduz em espaço de tomada de decisões pela intermediação das disposições dos 

mesmos, sendo que as construções coletivas de conflito ou de cooperação se dão a partir da 

interação entre estas disposições e posições (Bourdieu, 1996). 

A disputa por hegemonia proporciona uma dinâmica interna ao campo ou entre este 

e outros campos que interagem; o que demanda uma constante regulação, de modo a 

garantir-se formas de integração, alguma estabilidade e a preservação do estatuto social 

vigente. O que se busca regular além dos recursos, tipos, volumes ou gradientes de poder 

disponíveis e distribuídos de forma assimétrica, são os índices e limites de autonomia 

                                                        
53 Por exemplo, as atividades da ciência constituem um campo científico, onde se disputa o monopólio da 
autoridade e da competência científica definidas ao mesmo tempo como capacidade técnica e poder social. A 
disputa se dá pelas instâncias legitimadoras do poder e distribuidoras do seu capital social.  
54 O Capital simbólico é uma propriedade qualquer  percebida e valorizada pelos agentes sociais (Bourdieu, 
1996) 
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política dos agentes e do próprio campo em relação a outros agentes e campos. É a partir 

da delimitação de margens de autonomia sobre o uso dos recursos disponíveis de poder, 

que se estabelecem as condições para uma estabilidade dinâmica no âmbito interno dos 

campos e entre os mesmos. 

De acordo com Bourdieu (1996), é precisamente no domínio da produção 

simbólica que particularmente se faz sentir a influência do Estado. O Estado funciona 

como um banco de capital simbólico, que garante atos de autoridade reconhecida. Os seus 

agentes mobilizam essencialmente este capital simbólico acumulado em toda a rede de 

relações de reconhecimento constitutivas do universo burocrático. Os agentes institucionais 

do Estado estão diferenciados por possuírem um meta-capital de poder, de autoridade 

reconhecida e legitimada, que lhes permite regular os outros espaços sociais por meio de 

intervenções de várias naturezas, através do controle burocrático e administrativo sobre as 

variáveis de intercâmbio entre os diferentes tipos de capital; ou pelo controle sobre normas 

e comportamentos sociais.  

Na medida que este meta-capital político é objetivado em instituições permanentes 

e materializado em aparelhos de dominação mediata, independentes de sanção eleitoral, 

consolida um corpo e um campo burocráticos responsáveis por sua condução 

administrativa e por formas específicas de dominação.  

O Estado, com o seu campo, seu corpo e instrumentos burocráticos, regula as 

autonomias e o funcionamento de diferentes espaços sociais. Trata-se na verdade de uma 

meta-regulação55. O Estado em si, como um espaço social diferenciado que expressa 

inúmeras contradições intrínsecas, também carece de auto-regulação para preservar a sua 

própria integridade, seus recursos e prerrogativas de poder e a sua funcionalidade.   

Outras formas de dominação são exercidas nas estruturas sociais, como também nas 

estruturas mentais, adaptadas a estas estruturas sociais. Quando as relações de poder 

impõem e legitimam determinadas significações sociais, determinados símbolos, que são 

internalizados e naturalizados pelas pessoas; se torna possível falar então, de um poder 

simbólico que proporciona modos de  dominação que requerem a aceitação de uma ordem 

(pre)estabelecida,  por parte do dominado (Bourdieu, 2000).   

                                                        
55 A chamada meta-regulação é a prerrogativa e capacidade do Estado de regular outras formas de regulação 
não-estatais (Santos, 2001). 
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Em resumo, o campo de poder no âmbito do Estado, tem características próprias e 

um estatuto diferenciado que lhe permite estabelecer modos de integração e regulação em 

situação de constante e permanente tensionamento político. Tensionamento provocado, não 

somente por diferenciações funcionais autoreguladas por uma ordem racional e sistêmica, 

mas essencialmente por distinções e contradições inerentes aos agentes que atuam 

politicamente, que buscam sempre ampliar as suas margens de autonomia em razão de 

necessidades e desejos, interesses e propósitos e posições de poder, na sua interação 

recíproca e nas suas relações com a objetividade do mundo.  

O que Bourdieu (1996) caracteriza como campo de poder estatal tem como 

atribuição primordial, além da regulação sobre os outros campos (meta-regulação), a 

construção de um transcendental histórico comum imanente aos seus agentes, a 

orquestração de um habitus, que é o fundamento do consenso sobre um conjunto de 

evidências compartilhadas e constitutivas do seu senso comum. A submissão à ordem 

estabelecida é produto da eficácia dos sistemas simbólicos, na medida em que estes 

aparentam coerência e consonância com as estruturas objetivas do mundo social e as 

estruturas cognitivas dos agentes.  

Quando um determinado grupo social estabelece unidades de perfil de identidade 

no modo de pensar e agir, no estilo e nos interesses, quando desenvolve um senso prático 

em comum, podemos caracterizá-lo por este perfil de identidades. O que Bourdieu (1996) 

define como um habitus, um princípio gerador que identifica as características intrínsecas e 

relacionais de uma posição, de práticas distintas e distintivas. Neste caso, a comunicação 

ocorre numa interação em que as posições dos agentes da fala se encontram socialmente 

estruturadas, ou seja, existe o reconhecimento mútuo de representatividade e capacidade de 

interlocução. A noção de habitus é caracterizada como um sistema de disposições duráveis, 

princípios geradores e estruturantes de práticas e de representações que podem ser 

objetivamente reguladas.  

Sendo assim, se cada agente social dispõe de uma estrutura mental, uma vivência 

com percepções e representações únicas, um estilo de vida singular e opiniões próprias que 

lhes definem predisposições e unidades de estilo; quando essas características conformam 

um modo comum de pensar e agir (politicamente, tecnicamente, em razão de um 

referencial de �classe social�), engendram um habitus.   
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Em um campo de poder, os agentes, embora se reconheçam como interlocutores, 

não possuem os mesmos recursos (capitais) de poder e autonomia, encontram-se pois, em 

situações distintas. Sendo assim, a prática dos agentes pode ser definida a partir de uma 

relação entre a sua situação e o seu habitus, de modo que as interações entre vários agentes 

encerram possibilidades que ultrapassam sempre as intenções objetivas de cada um. 

Aqueles que recebem prerrogativas e atribuições de direção (política, técnica, 

administrativa) e as exercem em razão e em nome do Estado, formam individualidades e 

conformam grupos com identidades próprias, de acordo com sua formação social; seus 

interesses e propósitos; seus atributos, recursos e gradientes de poder; suas margens de 

autonomia; os modos e meios pelos quais se relacionam, produzem e conduzem as suas 

decisões políticas.  

Sobre a natureza dos gestores de saúde. 

É evidente que os agentes institucionais do Estado têm seus comportamentos 

racionais orientados por regras e normas formais, consolidadas num contexto de 

significações intersubjetivamente reconhecidas e validadas socialmente. Neste aspecto, a 

teoria de Weber (1994) demonstra como agentes institucionais estabelecem relações 

associativas no âmbito de suas organizações, com o propósito primordial de ajustar ou unir 

interesses racionalmente motivados, sendo seus comportamentos regulados por uma ordem 

administrativa e burocrática.  

Para se compreender as ações e relações intencionais, no âmbito das organizações 

formais, se torna necessária uma referência a esses comportamentos regulados em seu 

continente normativo (normas e regras institucionais). Continente de domínio e dominação 

legais da autoridade burocrática (Weber, 1994).   

Na perspectiva da sociologia compreensiva weberiana, muito tem sido formulado e 

produzido acerca da chamada burocracia estatal, suas razões ou modos de ser e suas 

características atávicas; considerando-se não somente as prerrogativas institucionais de 

poder, mas fundamentalmente o seu modo típico de dominação. 

No caso específico do setor governamental de Saúde por exemplo, as tipificações 

de seu corpo burocrático se reportam a requisitos e características de formação social e 

profissional, em que são conjugadas a capacidade técnica (pertinente ao campo disciplinar) 

e administrativa. Alguns autores, como Mintzberg (1995), classificam as estruturas das 
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organizações estatais de saúde como burocracias profissionais, afirmando que os seus 

administradores devem dispor de habilidades de persuasão e exercer o papel de 

negociadores políticos com vistas aos espaços e processos decisórios.  

Nesse sentido, há que se reporte a uma burocracia sanitária brasileira, com a 

argumentação de que ela é caracteristicamente pública, e fala em nome de interesses 

gerais, embora a sua heterogeneidade constitutiva dificulte uma melhor compreensão de 

seu comportamento global; havendo pois, que se considerar seus papéis preponderantes, a 

sua dinâmica interna e o seu desempenho (Labra, 1988). 

De fato, a análise sobre os agentes e as organizações da burocracia governamental 

de Saúde, tem sido muito úteis para a caracterização dos processos de produção de 

políticas setoriais (no sentido da policy), contudo, estão fundamentadas mais nos 

comportamentos regrados dos agentes e nos modos de ajuste sistêmico das organizações, 

do que propriamente nas (inter)ações intencionais relacionadas aos interesses e propósitos 

de poder e autonomia em jogo.  

É certo que agentes governamentais, que decidem e produzem políticas setoriais de 

Saúde, integram um corpo burocrático com características peculiares; mas as suas 

(inter)ações não estão contidas somente nesta configuração logística (o sistema burocrático 

que contém o sub-sistema profissional), pois elas transcendem um sentido de determinação 

unívoca. Esses agentes governamentais provém de vários campos (burocrático, 

profissional, acadêmico etc.) e transitam por eles. 

É o caso dos secretários e dirigentes governamentais de saúde, por exemplo, que 

não podem ser caracterizados como uma burocracia clássica, nem tampouco, somente 

como uma burocracia profissional (no sentido de detentores de uma racionalidade tecno-

burocrática, em razão da qual, passam a atuar politicamente). Eles são oriundos de vários 

campos, atuam num campo de poder e possuem disposições em comum. As prerrogativas 

de poder e autonomia institucionais desses gestores, seu capital político, provém de uma 

delegação indireta e de uma relação contratual (informal) de confiança para com aqueles 

que têm a autoridade política formal (ministros, governadores, prefeitos). Sendo assim, o 

seu arbítrio é sancionado por quem lhes delega o poder de decisão e delimita as sua 

margens de autonomia política.  
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Tendo em vista que, embora esses agentes provenham de diversos campos e atuem 

no entroncamento de um campo de poder (onde dispõem de diferentes recursos, tipos e 

gradientes de poder, diferentes margens de autonomia política); tenham ideologias, 

motivações, interesses e propósitos distintos e variados; eles possuem disposições em 

comum. O que torna razoável que busquem estabelecer formas de cooperação e de 

mediação política para as suas diferenças e conflitos, para além das expectativas de seus 

comportamentos regrados.  
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1.3. Algumas definições sobre a metodologia adotada para o estudo. 

Reconhecer os comportamentos regrados e as regularidades dos discursos práticos 

dos agentes governamentais que atuam nos espaços, processos e arranjos decisórios, não 

implica em desconsiderar ou sublimar possíveis contradições e conflitos de interesses entre 

os mesmos. Essas características não revelam, por si, a capacidade de ação política dos 

agentes ou a sua resistência de não sucumbir às condições objetivas e de potencializar as 

condições subjetivas (Demo, 1990). Além de compreender as motivações, as disposições, 

as razões e as pretensões de racionalidade e validade postas em discussão, importa não 

dissociá-las do contexto social mais abrangente e de sua historicidade. 

Sendo desta forma, no caso de uma análise sobre os espaços, processos e arranjos 

de decisão intergovernamental, também é importante considerar, se e como, as disposições 

em comum e as contradições (ou mesmo conflitos) na relação política permitem a 

conformação de estratégias (inter)institucionais (Testa, 1995) ou interativas (Matus, 1996) 

de decisão na busca de mediações políticas (Meszárós, 1989) ou de entendimentos 

(Habermas, 1987). 

Quando as ações estratégicas são predominantemente cooperativas, elas 

geralmente são engendradas a partir de cálculos que buscam um intercâmbio de problemas 

e compensações ou uma posição transitória em razão de uma correlação assimétrica de 

forças; daí então, elas podem produzir mediações políticas, expressas muitas vezes em 

normas consensuais.  Os consensos decorrentes de entendimentos geram normas legítimas 

e validadas pelos discursos práticos de seus participantes. Os consensos decorrentes das 

mediações políticas também geram normas válidas, que embora muitas vezes justificadas 

por alguns discursos práticos, podem ou não ser tematizadas em razão das relações 

estabelecidas de poder (uma vez que tal validade pode estar justificada em ideologias 

tecnocráticas e circunscritas a um entorno de referencia exclusivamente sistêmico). As 

normas geradas a partir de mediações políticas expressam uma determinada situação 

estabelecida no espaço decisório, decorrente das posições e dos recursos de poder 

disponibilizados pelos agentes governamentais envolvidos. 

Trata-se pois, de identificar e articular dialeticamente, as contradições inerentes a 

logística e dinâmica do sistema de representações políticas em seu contexto normativo e de 

ação, inerentes aos comportamentos, ações intencionais e discursos dos agentes 
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governamentais. A partir daí, estabelecer um sentido para a compreensão das unidades de 

significado e uma síntese dialética com o contexto social e histórico. 

Em se considerando as posições teóricas apresentadas e alinhadas neste capítulo, 

cabe então delinear um percurso modelo compatível para a abordagem dialética e análise 

estratégica sobre os espaços, processos e arranjos de decisão intergovernamental. 

Como afirmado anteriormente, esse percurso de análise estratégica sobre espaços 

de decisão intergovernamental busca combinar elementos específicos, considerados 

convergentes ou complementares, das teorias formuladas por Carlos Matus e Mário Testa.  

Ambos os autores, embora com enfoques diferenciados, dimensionam os espaços e 

processo de decisão intergovernamental como singularidades onde se constituem 

racionalizações, atuações, tramas e dramas estratégicos, fatos ou fenômenos que devem ser 

contextualizados em razão de outras constituições e determinações sociais mais 

abrangentes (organizacionais, políticas, históricas). Ambos os autores buscam na definição 

de estratégia, advogar a centralidade da tematização sobre o poder nas relações sociais e as 

suas relações permanentes de contradição e tensão. 

Carlos Matus se empenhou em analisar, detalhar e classificar as chamadas 

estratégias de interação, os seus meios e as suas mais diversas operações empregadas no 

âmbito dos espaços decisórios, como também em suas relações extrínsecas. Essa 

classificação é de grande valia para a análise da dinâmica intrínseca dos espaços 

decisórios. A sua perspectiva de contextualização social e de abstração teórica é complexa 

e se ancora numa sofisticada abordagem, desta feita essencialmente substancialista, que 

enfatiza as dinâmicas de (feno e geno)estruturas e sistemas sociais. Não se trata de uma 

abordagem que possa ser estereotipada como estruturalista ou sistêmica, mas quando se 

trata da contextualização e objetivação de contradições e conflitos entre atores sociais, na 

teoria da produção social matusiana as genoestruturas tendem a determinar uma função 

regulatória preponderante. 

Mário Testa também analisou as estratégias e os espaços de decisão no campo da 

Saúde, embora tenha enfatizado muito mais a discussão sobre a sua lógica e estratégias de 

programação. Conforme já demonstrado, esse autor também tem se empenhado em 

fundamentar uma forma de contextualização para espaços e processos de decisão em 

saúde, a partir de uma abordagem hermenêutica e dialética e com ênfase nas conexões 
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entre dimensões do espaço social e lógicas de integração analítica e discursiva. Em tal 

perspectiva, Testa (1997) situa como singularidades as ações e operações intrínsecas aos 

espaços, processos e arranjos decisórios do setor governamental de Saúde, havendo a 

necessidade de conexões de intermediação (com o espaço particular: processo 

organizativo, tempo de médio prazo) e de transversalidade (espaço geral: política e 

história). 

A opção por uma abordagem dialética conforme proposto por Testa (1997), 

presume tal configuração de nexos entre as dimensões de abrangência social (singular, 

particular, geral etc.) de modo a permitir uma integração sintética orientada por uma 

direção política e um sentido dado pela compreensão dos fenômenos, determinações e 

processos em questão. No percurso adotado nesse estudo há o intento de interpretar como 

os significados dos discursos dos atores governamentais engendram um sentido a partir da 

configuração e ordenamento de parcialidades, numa combinação de análise semântica e 

intertextual (discursos) com as relações identificadas como de determinação. 

Nesse percurso epistêmico, as dimensões de análise se reportam a uma 

singularidade (o caso), sua particularização e generalização: 

! Singularidade (o caso): o espaço e a esfera administrativa (tipo de organização, 

regras e procedimentos formais, relações de formalidade e informalidade, direcionalidades, 

transparências e opacidades), os discursos e representações dos atores, a descrição e 

interpretação das suas contradições e conflitos, as estratégias (institucionais, 

administrativas, programáticas) empregadas, o tempo de curto prazo; 

! Particularização (a estrutura e o processo): a sutura das contradições, a dimensão 

organizativa, as estratégias sociais empregadas e o tempo de médio prazo; 

! Generalização (as regularidades e a história): a síntese dialética, a direção política e 

o tempo de longo prazo. 

Evidentemente que tal configuração depende de cada �caso� considerado, uma vez 

que sua inserção numa perspectiva e contexto mais abrangentes, não implica na perda ou 

descaracterização de sua singularidade. No que se refere a singularidade considerada nesse 

estudo, a Comissão Tripartite do Sistema Único de Saúde (caso melhor caracterizado em 

capítulo adiante), as intermediações processuais e organizativas se dão com o espaço 

particular do Estado (mais especificamente: o governo e o setor organizativo de Saúde); as 
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conexões de transversalidade se dão com o sentido de direção política e de tendência 

histórica. 

Dadas as condições e características da Comissão Tripartite, esta é perpassada por 

um campo de poder onde os representantes dos gestores de saúde,  motivados e 

constrangidos por normas (estabelecidas a priori), possuidores e possuídos de ideologias, 

portadores de disposições próprias etc... atuam e empregam estratégias institucionais (ou 

na linguagem matusiana: interativas) orientadas para a cooperação e a constituição de 

acordos e pactos sobre a integração a regulação e a implementação de políticas 

governamentais de saúde.   

É certo que um espaço singular de decisões intergovernamentais no molde da 

Comissão Tripartite, não tem uma atuação determinante, ou mesmo de grande relevância, 

em termos de conformação das linhas-mestras que orientam as políticas governamentais de 

saúde. Antes, trata-se de uma iniciativa, de caráter subalterno e auxiliar, orientada mais 

para a integração e regulação dessas políticas governamentais setoriais. Em termos de sua 

finalidade normativa e funcional, a Comissão Tripartite sequer foi criada para examinar ou 

deliberar sobre as decisões governamentais mais importantes para a implantação e a 

implementação das políticas públicas de saúde. Existe especificamente para operar em 

termos de uma racionalidade normativa e de uma logística do sistema de saúde; embora 

tais referências normativas e sistêmicas estejam preestabelecidas em termos de princípios, 

propósitos finalísticos e estratégias de horizonte previstos na legislação vigente. Em tese, a 

razão e o modo de ser da Comissão Tripartite devem ser determinados pelos princípios e 

propósitos de legalidade que referenciam as suas normas e logística sistêmica.  

O que está em foco neste estudo são algumas das contradições identificadas a partir 

de conteúdos temáticos oriundos dos discursos práticos daqueles que atuam na Comissão 

Tripartite. Discursos práticos acerca da razão e modo de ser do espaço, processo e arranjos 

decisórios em questão, de suas posições e dos modos como dispõem e lançam mão de seus 

recursos de poder para constituir estratégias de cooperação visando estabelecer e 

formalizar acordos.   

As atuações dos representantes e representações na Comissão Tripartite estão 

permeadas de contradições que não se extinguem pelos consensos estabelecidos. 

Contradições que não podem ser sublimadas pelos propósitos normativos ou demandas 

sistêmicas. Contradições próprias da constituição dos atores governamentais, de suas 
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motivações, interesses e propósitos políticos distintos e referenciados essencialmente no 

espaço social geral.  São essas contradições o fulcro dos conteúdos temáticos postos em 

evidência nesse estudo. 

Para a identificação e o reconhecimento de tais contradições é importante se 

considerar em princípio, as características imanentes aos atores governamentais e inerentes 

às suas (inter)ações. Neste aspecto, tanto Matus (1996) quanto Testa (1995; 1997), 

identificam como principais características: 

! Ideologias e valores; 

! Interesses e motivações; 

! Objetivos individuais e propósitos institucionais; 

! Capacidades, habilidades e estilos pessoais; 

! Transparências e opacidades dos atores/atores; 

! Afinidades e divergências de posições; 

! Força e capacidade de ação; 

! Operações e meios estratégicos. 

Como afirmado antes, nesse estudo de caso são considerados os conteúdos 

temáticos identificados em discursos práticos, cujas unidades de significado são as 

representações de atores governamentais, membros da Comissão Tripartite, sobre a sua 

razão e modo de ser. São identificadas e analisadas também, as principais estratégias 

empregadas no arranjo de acordos e decisões.  

O espaço decisório propriamente dito, também possui características próprias 

relacionadas principalmente com a sua materialidade, suas formas de organização, suas 

regras e procedimentos de funcionamento (Testa, 1995):  

! Direcionalidades nos procedimentos de transmissão das decisões 

! Formalidade e informalidade 

! Transparências e opacidades do espaço de decisão 

A variável do tempo é outro elemento desta configuração singular, pois aqueles que 

o administram de forma mais eficaz, tendem a obter vantagens estratégicas em razão da 

construção de viabilidades, condições de efetivar seus objetivos, além de criar dificuldades 
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para os outros (Matus, 1996; Testa, 1995). Deste modo, são considerados principalmente 

os modos como as oportunidades de tempo são (pre)estabelecidas, em razão de interesses e 

conveniências estratégicas. A montagem de uma agenda de decisões por exemplo, implica 

na definição dos tempos e prazos em que cada assunto deve ser apresentado formalmente 

para apreciação, negociação e pactuação; quem controla a definição desta agenda 

estabelece uma relação vantajosa, pelo menos do ponto de vista estratégico,  para com os 

outros que podem eventualmente ter distintas necessidades e conveniências de tempo. 

Em outras configurações mais abrangentes (particular e geral), trata-se então de 

tempo com prazos médio (processual) e longo (histórico), analisados nesse estudo em 

termos de conjunturas e tendência histórica. 
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Na figura 2 estão situadas as perspectivas de enfoque desse estudo sobre a 

Comissão Tripartite: os seus propósitos normativos, as representações dos atores 

governamentais sobre a sua natureza e modo de ser, as características do espaço de decisão 

(suas formas organizativas, procedimentos formais, direcionalidades) e do tempo de curto 

prazo (a constituição da sua agenda decisória), as estratégias (institucionais) de decisão 

empregadas (foco do estudo). Do espaço e processo decisórios são constituídas e 

Figura 2. Representação gráfica dos elementos de análise relacionados ao espaço
singular da Comissão Intergestores Tripartite.  
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empregadas outras estratégias (administrativas, programáticas e sociais) cuja decorrência 

implica em outras conexões e intermediações com os espaços sociais particular e geral 

(Testa, 1995; 1997).  

No entorno do espaço particular (Estado, governo, setor organizativo) estão 

presentes os propósitos institucionais de governo (de permanente legitimação, de 

crescimento ou mudança) e as condições necessárias para a produção, implantação e 

implementação de políticas de governo56. Por fim, uma alusão ao espaço social geral como 

entorno mais abrangente. 

 

 

                                                        
56 Usando a definição de Matus (1996): projeto, governabilidade, condução e direção organizacionais (Matus, 
1996); usando o Postulado da Coerência de Testa (1992): propósitos, método e organização. 
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Capítulo 2.                                                                          
Representações e temas dos atores governamentais sobre o espaço, o 

processo e os arranjos de decisão da Comissão Intergestores Tripartite. 

2.1. Atores em cena: discursos e representações sobre a razão e o modo de ser           
da Comissão Intergestores Tripartite. 

Nas diversas entrevistas realizadas, os representantes governamentais discursam 

sobre como enxergam e entendem a natureza e os modos de atuação das Comissões 

Intergestores de Saúde em relação ao contexto das relações intergovernamentais e a 

perspectiva de descentralização das políticas governamentais de saúde. Estes discursos 

buscam muitas vezes, justificar suas posições com relação aos arranjos decisório 

intergestores.  

A partir da análise desses discursos, foram evidenciadas unidades de significados e 

contextos, geradoras de conteúdos temáticos e representações dos atores governamentais 

sobre o espaço, processo e arranjos decisórios. As principais contradições identificadas no 

estudo dizem respeito a temas como: 

! Interesses envolvidos no processo e arranjos decisórios; 

! Natureza dos consensos produzidos; 

! Competências das esferas de governo com relação ao sistema de saúde; 

! Posições sobre a precedência e preponderância do Ministério da Saúde na definição 

de políticas de saúde; 

! Relações das representações dos gestores para como o Ministério da Saúde; 

! Relações com as Comissões Intergestores Bipartites; 

! Representatividade das entidades de gestores; 

! �Profissionalização� de gestores de saúde; 

! Coalizões entre as representações de governo; 

! Competências e relações com o Conselho Nacional de Saúde; 

! Modo de regulação das políticas de saúde; 

Não se constatou uma uniformidade de posições dos atores governamentais 

entrevistados, em decorrência de suas vinculações com representações governamentais ou 
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de qualquer outro atributo funcional. Em se considerando os diversos temas em questão, 

existem posições divergentes dentro de uma mesma representação governamental e 

convergências de posições entre representantes de distintas representações. Sendo assim, 

os recortes de discursos são apresentados em função dos temas em foco, com uma 

identificação da representação de governo inerente ao entrevistado. 

Sobre a natureza do consenso, os interesses e os tipos de poder em jogo. 

Uma primeira temática evidenciada, diz respeito aos posicionamentos sobre os 

tipos e recursos de poder, disponibilizados e mobilizados no decorrer dos arranjos 

decisórios intergestores, ou mesmo, usados como critério preponderante para orientar o 

processo de decisões.  

Trata-se da tematização sobre a relação estabelecida entre o poder político, de 

mobilização de interesses e forças de diversas naturezas; o poder técnico baseado numa 

racionalidade teleológica de caráter mais operativo ou instrumental (busca de viabilidade 

técnica para as políticas pressupostas) ou mesmo normativa; e o poder administrativo 

centrado no domínio e controle sobre a distribuição de recursos diversos. 

Como afirmado anteriormente, as Comissões Intergestores do Sistema Único de 

Saúde são constituídas por dirigentes públicos que detêm cargos com delegação política, 

técnica e administrativa. Esses dirigentes lançam mão destes recursos de poder em função 

de suas motivações, interesses e propósitos diversos, atuando num espaço de decisão que é 

definido normativamente como um âmbito específico de decisões técnicas e 

administrativas de caráter operacional e auxiliar ao processo de implantação do Sistema 

Único de Saúde.  Dos discursos práticos sobre essa situação e condição ambivalente, 

emergem posições contraditórias e muitas vezes ambíguas. 

Um dos entrevistados, por exemplo, sustenta a posição de que no período inicial de 

atuação da Comissão Tripartite a representação dos gestores municipais tinha uma atuação 

mais �política� (ele qualifica esse termo como inerente a um �viés� sindical, corporativo); 

sendo que, segundo ele, depois se consolidou uma intervenção mais �técnica�, considerada 

então como algo positivo. Ele afirma também, que o gestor municipal é uma �figura� que 

têm uma atuação mais �política� quando em nível local e mais �técnica� quando na 

representação dos interesses de seus pares na Comissão Tripartite. 
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�Uma questão que eu queria registrar é que, voltando à intervenção dos municípios, eu acho 
que é uma coisa que algumas pessoas já citaram,.. a intervenção, ela têm sido muito uma 
intervenção que nunca vai no viés de uma intervenção política representando posição sindical 
do CONASEMS, sempre têm sido posições técnicas, ancoradas numa necessidade de gestão; o 
que faz a Tripartite ser esse instrumento poderoso. Nós não estamos trabalhando no cotidiano 
relações políticas e administrativas... a gente tenta, acho que a Tripartite têm conseguido... não 
têm por parte dos estados ou mesmo municípios posições sindicais ou corporativas. Eu acho 
que refletindo, isso é uma questão muito importante, ou seja, tanto o CONASS quanto o 
CONASEMS não são sindicatos de secretários estaduais e nem sindicatos de secretários 
municipais, são entidades de formular... Isso é uma coisa positiva ! Eu acho é que, 
principalmente o CONASEMS que é um movimento mais dinâmico e muito mais amplo 
também, faz mais recentemente uma intervenção diferente em relação a outros períodos que o 
CONASEMS teve, principalmente no início da sua construção onde esse viés sindical - no bom 
sentido da palavra, não é pejorativo - tinha um componente mais forte, pelo princípio da 
afirmação do poder político do secretário. Acho que hoje essa questão não está colocada, o 
secretário é só uma figura política no nível local. Há até problemas de ter uma expressão local 
de peso, gera conflitos com relação às outras secretarias... essa questão está sacramentada e 
isso têm ajudado até a criar o corpo técnico que o secretário impõe.� (Entrevista 02, dirigente 
ministerial). 

Outras definições equivalentes, sobre o que seria uma �interferência� mais 

�política� de gestores estaduais ou municipais, têm a ver com a representação de interesses 

�particulares� (interesses pessoais, corporativos, regionais, de prefeitos, de partidos 

políticos etc.), em detrimento dos interesses do sistema de saúde.  Nesses recortes a seguir, 

percebe-se uma idealização do Sistema Único de Saúde como instância supra-partidária, 

em que prevalece a adoção de critérios �técnicos� para a tomada de decisão. O secretário 

de saúde que não tem experiência, que não aprendeu com o sistema, seria mais susceptível 

às interferências �políticas�. 

 �...Às vezes o secretário municipal, ele centra muito no pensamento do prefeito, de levar um 
retorno para o prefeito, até para discutir mais um pouco, o sujeito vem com um recado, 
esquece, aí você têm que ser do lado do prefeito, agora, mostrar para o prefeito que há essa...  
talvez por falta de experiência de qualificação, de treinamento ou de uma visão social da 
questão, quer dizer, é um aprendizado, eu acho que esse sistema, quanto mais tempo você fica, 
tendo alguém aqui do lado, já aprende, porque o órgão colegiado ele é muito cansativo, às 
vezes...� (Entrevista 04, secretário estadual de saúde). 

 � Então, eu acho que têm um mal entendido, que têm gente que pensa o CONASEMS e o 
CONASS como sindicatos. Os secretários municipais, eles não são sindicalizados, eles têm um 
conceito, um conceito de cargos de confiança, que não votam, porque a Bipartite e a Tripartite 
não são instâncias de votação, são instâncias de pactuação em políticas intergestores. É natural 
que se você têm um ministério que é de um determinado partido, ele vai ter que encenar para a 
política, de acordo com o seu partido e você vai ter ali um município dos mais diversos que vão 
tentar partilhar. No dia que você partidarizar esse movimento - e podem partidarizar o SUS, é 
outra coisa que eu ia bater � o SUS não pode ser partidarizado, o SUS é uma das maiores 
políticas públicas em vigor nesse país, é uma política pública extremamente generosa, 
universalista, certo ? No dia que ela se partidarizar, ela...então, você pode até pintar uma cor se 
o partido for do PT, você pode botar um �roseozinho�; se ele for do PSDB, um �amarelozinho� 
lá; se for do PFL, a cor dele lá. Mas a estrutura dele têm que ser supra-partidária, então...e eu 
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acho que as entidades têm operado nesse sentido também�. (Entrevista 16, secretário municipal 
de saúde). 

�...Quer dizer, nós temos hoje, recebemos deputados, recebemos prefeitos que questionam 
alguns cortes, porque que perdeu isso, porque que perdeu aquilo, nós temos onde nós queremos 
chegar, esse ajuste ele é dado de uma forma muito clara, você dizer assim: ah, como é que 
chega esse prefeito? têm interferência nisso? De uma maneira geral, do que não têm algum 
pedido alguma coisa ou outra, é negar que não existe, é claro que as vezes têm o interesse de 
um deputado, de um prefeito, faz uma solicitação, e aquilo como cada dia mais a secretaria 
desempenha esse trabalho numa visão de gestão, de pactuação, até dentro do nosso município, 
então é cada vez mais a gente sai daqui com as propostas, vem com essas propostas, mas na 
visão técnica...� (Entrevista 03, secretário estadual de saúde). 

Existem discursos ambíguos que advogam o uso de critérios técnicos para nortear 

as decisões, mas admitem a legitimidade de determinadas demandas �políticas�, quando 

transparentes e abertas.  

�...Eu acho que têm Estado, não que tenha usado assim, mas acho que têm Estado por exemplo, 
hoje existem Estados que têm uma capacidade instalada maior e eu acho que esses Estados, em 
alguns momentos, eu não diria nem nesse momento, agora, tiveram algumas angústias e aqui 
fizeram pressões políticas por fora. O Estado de São Paulo, em vários momentos... O Estado do 
Rio Grande do Sul têm uma capacidade instalada monstruosa... Mas isso foi uma coisa, não foi 
aquela coisa feita por trás, foi uma pressão política aberta e o que aconteceu em alguns 
momentos, nós achamos até justo. Eu acho que durante esse período, o único estado que foi 
uma questão eminentemente política, foi a decisão naquele momento de colocar Alagoas na 
gestão plena... ali foi uma decisão puramente política, não foi uma decisão técnica; nós temos 
conhecimento que Alagoas não tinha a menor condição de entrar na gestão plena e foi o 
primeiro estado que entrou em gestão plena e foi uma decisão política� (Entrevista 04, 
secretário estadual de saúde). 

Ao Ministério da Saúde e estados, cabem críticas por fazer �interferência política� 

em razão de interesses eleitorais, numa alusão a conflitos de competências e mesmo de 

legitimidade na apropriação de determinadas iniciativas: 

 �O Ministério ele têm a mesma prática dos estados, né ? Eu não sei quem copia quem, o 
Ministério joga também essas campanhas sem discutir com os municípios, cria essas bolsas... 
sem debates nacionais mais aprofundados e joga, para que o município realize e aí está se 
criando uma coisa que é um agravante, você joga a campanha para o município passando por 
cima do estado, faz a propaganda principalmente nesse momento eleitoral, faz a divulgação 
como a ação fosse só do Ministério quando na verdade quem realiza é o município, por 
exemplo a campanha dos hipertensos  e diabéticos quem faz é o município quem executa é o 
município, do Ministério vem papel... O Programa Saúde da Família quem executa é o 
município, quem financia a maior parte é o município, mas na mídia só quem aparece é o 
Ministério... é uma desapropriação de competência que eles fazem na mídia agressivamente, na 
minha visão para gerar simplesmente propaganda política... Eu espero que em 2001 e 2002, 
acabada a eleição, se mude esse comportamento porque o Ministério atropela o município 
muitas vezes...� (Entrevista 08, secretário municipal de saúde). 

Um outro entrevistado, considera que a �questão política partidária e eleitoral� é 

mais comum nas Comissões Bipartites e advoga uma atuação mais firme da Comissão 
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Tripartite para coibir o que considera como a produção de decisões �absurdas� decorrentes 

desta excessiva �autonomia�. 

�A questão política na Bipartite... política, partidária e eleitoral... ela é muito mais forte. E eu 
acho que se comete um equívoco de achar que tudo que a Bipartite resolver está resolvido, que 
não têm  limites. A gente têm tentado fazer é dar limite para a Bipartite, para que a Bipartite 
resolva dentro daquele espaço. A experiência mostrou que as Bipartites decidiram coisas 
absurdas, quer dizer, foi feita divisão entre gestão plena do município, da capital e do estado... 
e ficou uma situação absurda... têm de tudo e eu acho que é um equívoco imaginar que porque 
é descentralizada, porque não é em Brasília e porque é paritária, tudo que ela resolver é uma 
coisa boa, certo?� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Há quem reconheça que o processo de decisões intergestores tende a ser mais 

�político�, embora não o devesse. Neste discurso, a questão da rotatividade de direções 

políticas nas administrações públicas é enfatizada como uma dificuldade para a 

consolidação das políticas de saúde, dadas as freqüentes alterações de dirigentes e políticas 

administrativas. 

�Eu gostaria que ele fosse mais técnico, mas na realidade o processo de decisão na Tripartite é 
ainda um tanto quanto político também. Na realidade, a política manda por enquanto no Brasil, 
acho que na parte técnica, na parte da saúde, ela não deveria ser vista dessa forma. Eu posso 
citar para você que alguns consórcios, por exemplo, modelos de consórcios que vinham 
evoluindo muito bem... as centrais de regulações, de marcação de consultas e internação etc. 
que vinham funcionando... nós observamos nessa virada de ano, que onde se mudou o prefeito 
e secretário, houve em alguns estados, houve uma queda, porque eram prefeitos que, quer 
dizer, não eram os pais da criança. No início se reuniam os prefeitos e secretários para criar o 
consórcio, as comissões etc., eles eram o pai da criança... e no momento que muda o partido, 
muda o político, mudam os gestores, às vezes existe uma certa rivalidade e isso atrapalha e têm 
atrapalhado em alguns estados. A gente têm visto que têm enfraquecido o�. movimento, isso é 
uma dificuldade que nós encontramos ainda no SUS, esse processo quando muda... porque no 
Brasil se têm a mania, quando muda o secretário muda até aquele rapaz que serve o café, ou o 
ascensorista ou não sei o que... eu acho que eles têm medo que a pessoa possa... quer dizer 
perde-se a memória do processo que estava evoluindo. Muda-se o auditor, muda-se aquele que 
controlava o controle de avaliação... olha que para se formar hoje um auditor é difícil... não é 
um ano que se forma  um auditor, leva-se tempo, dois, até três anos e no processo de mudanças 
você troca esses auditores, troca aquelas pessoas que trabalhavam na parte de controle, 
auditoria; o que realmente traz determinados prejuízos para o sistema� (Entrevista 05, 
secretário municipal de saúde). 

Todos os entrevistados representantes do nível federal e alguns entrevistados dos 

demais níveis de governo, entendem que a atuação mais �técnica e administrativa� da 

Comissão Tripartite é uma grande vantagem, no sentido de que suas decisões se 

fundamentam muito mais em critérios e propósitos de operacionalização das políticas do 

sistema de saúde.   

�...Até porque, mais uma vez como é um foro que apesar de entender que não é um foro 
político, mas é um foro técnico de aprofundamento, nós temos que ir com propostas até de 
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como nos apresentarmos, não poderíamos ir para uma discussão daquela onde a gente tivesse 
nem esse conhecimento do que nós estamos querendo, qual o nosso objetivo, qual o nosso 
objetivo como instituição pública, o que a gente tá defendendo, o que queremos construir nesse 
sistema....� (Entrevista 03, secretário estadual de saúde). 

�...Os gestores que quiserem realmente avançar, eles terão sempre que colocar a decisão no 
embasamento técnico, o que é muito importante. Não se avança de jeito nenhum se não têm 
sustentabilidade técnica; até porque, quando você não têm isso, o gestor sai e o processo 
desmancha todo. Eu acho que você deve permitir que o corpo técnico defina, claro que têm o 
componente político das decisões, mas o corpo técnico pode até decidir... por exemplo, no 
momento de questionamento, se você não têm o fortalecimento técnico, você fica totalmente 
fragilizado...� (Entrevista 04, secretário estadual de saúde). 

Um outro questionamento acerca da representação de interesses particulares em 

detrimento dos interesses do �sistema de saúde�, se refere a atuação do CONASS e 

CONASEMS como entidades. Alguns entrevistados alegam que somente os estados e 

municípios �mais organizados� têm seus interesses representados.   

"... as pessoas depositam nestes representantes a confiança de que eles vão fazer um trabalho 
de representatividade; mas eles se esquecem desta história de representatividade dos estados e 
municípios, dos segmentos de pequeno, médio e grande porte, priorizando na verdade as 
questões daqueles que avançaram mais... Estas coisas ficam num plano que têm que ser mais 
aprofundado..." (Entrevista 03, secretário estadual de saúde). 

 �...Geralmente os representantes da Tripartite do CONASEMS, eu diria que são de um modo 
geral, de municípios organizados, de municípios talvez que tenham de um modo geral bons 
indicadores na saúde, são municípios que talvez aloque recursos, é numa proporção que seja, a 
digamos assim, numa comparação de país talvez acima da média, é possível que surja, então na 
realidade o próprio...e são municípios que dentro dos estados, mesmo tendo as dificuldades 
inerentes às regiões, eles estão numa situação que eu considero diferenciada, se você pega, se 
em algum momento nós tivemos secretários nossos na Tripartite, são municípios que estão 
numa situação diferente, mesmo... acho também que querendo ou não existem algumas 
decisões que o próprio Ministério toma sem fazer uma análise de tudo que acontece no país e 
nos municípios, eu não posso tomar os municípios que estão na Tripartite e fazer uma 
extrapolação para o resto do país... ...Mas eu acho que os colegas do CONASEMS representam 
bem, mas às vezes esquecem talvez pela rotina o que eu posso fazer pelo município menos 
organizado, eu acho que essa discussão têm que estar nos Estados também, quer dizer, às vezes 
a gente deixa, sabe que não tá bem, mas a gente não faz nenhum esforço, que acho que essa é 
uma falha nossa, de órgão colegiado...� (Entrevista 04, secretário estadual de saúde). 

Nestes recortes de discursos descritos acima, a discussão e os critérios �políticos� 

para a tomada de decisões, adquirem um significado relacionado a interesses e razões 

�particulares� de vários tipos, mas sempre preponderantes aos interesses do �sistema de 

saúde�, ou mesmo divorciados destes. A discussão e os critérios �técnicos e 

administrativos� por sua vez estão identificados como coerentes com as demandas 

sistêmicas, sendo por está mesma razão, justificados e qualificados positivamente. A 

�interferência política� é tratada como uma perturbação a ser admitida e contornada, no 
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sentido de um enquadramento aos critérios técnicos e administrativos do processo da 

decisão. Esta ideação sobre o predomínio do poder técnico é considerada como típica dos 

chamados espaços setoriais, uma vez que seus atores detém pouco poder no espaço social 

global (Testa, 1995). 

Em tal perspectiva, os governadores, os prefeitos, os parlamentares e outros grupos 

de interesses, são os expoentes da dimensão �política� e particular. Do mesmo modo o são, 

os secretários e outros dirigentes de saúde, mas esses teriam a responsabilidade precípua de 

transitar para a dimensão técnica e sistêmica (de natureza pública) e submeter as demandas 

políticas ao crivo das viabilidades técnicas e administrativas, acordadas entre os seus pares. 

Se preparar e se qualificar �tecnicamente� para participar dos arranjos decisório; retornar a 

outra dimensão (a �política�), ao cenário local, e persuadir os seus demandantes da 

pertinência das decisões técnicas e administrativas adotadas, tal é a expectativa que se têm 

com relação ao bom gestor do Sistema Único de Saúde. 

Admite-se a representação de interesses políticos, mesmo que particulares e 

corporativos, desde que fora do espaço de representação e decisões intergestores. Mas se a 

questão da �competência técnica� dos secretários de saúde é ressaltada como necessária e 

positiva, quando implica na �profissionalização� do mesmo, ou seja, quando o gestor 

competente �faz carreira�; pode então ser entendida como inerente a uma perspectiva 

particular e contraproducente com a construção do sistema.  

�Eu acho que têm um viés muito complicado nessa discussão é que secretário municipal de 
saúde virou uma profissão. Têm um lado positivo; têm um lado positivo porque eu acho que a 
gente precisa profissionalizar as secretarias municipais... Até pouco tempo atrás, nenhum 
município tinha secretaria municipal e a situação era muito pior do que hoje e eu continuo 
achando que o caminho é descentralizar, é municipalizar é ter secretarias municipais de saúde... 
Estas secretarias devem ser estruturadas, secretário deve ter competência profissional para isso, 
mas a questão é que virou um mercado que, se eu trabalho muito bem  num município, eu vou 
ser secretário de um outro município, numa lógica que é... Uma coisa muito interessante é que 
o secretário estadual ele têm uma vinculação política partidária e eu não conheço nenhum caso 
de alguém  que tenha sido secretário de um estado e depois tenha sido secretário de um outro 
estado, porque as vinculações são muito maiores do ponto de vista político, partidário, esse 
monte de coisas... É difícil um estado aceitar um secretário que vem de outro estado, então... 
mas o município não, o município e o prefeito... que eu acho que, eu estou falando do lado 
positivo que é alguém que têm competência, se ele vem de outra cidade, de outro estado, não 
quero nem saber,  o cara vai administrando, então esse é o lado positivo... Do lado negativo é 
que um secretário municipal de um município pequeno e de médio porte, se ele fizer um bom 
serviço, ele vai ser convidado para um município maior e vai receber um salário melhor e vai 
se projetar mais... não do ponto de vista da projeção da vaidade humana que todos nós temos, 
não estou criticando porque eu também tenho, todo mundo têm vaidade em ocupar, fazer um 
bom trabalho e ser reconhecido: �Pô ! Fulano rendeu, está lá no ministério fazendo um bom 
trabalho, ou fulano está lá no município �xis� fazendo um bom trabalho na administração 
municipal e tal�... Então às vezes eu acho, que às vezes o secretário municipal têm essa 
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perspectiva profissional, de uma carreira profissional  inibe a perspectiva da verdadeira 
construção do SUS, quer dizer prevalece um pouco a perspectiva mais individual do que uma 
perspectiva mais, do processo como um todo...� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Fica evidente que os significados acerca dos �interesse particulares� e dos critérios 

�políticos� de decisão tem uma conotação negativa. Há uma identificação, uma coerência 

naturalizada, entre os interesses e motivações de natureza �técnica� ou �administrativa� 

para com as demandas do sistema de saúde; coerência justificada por uma racionalidade 

teleológica típica: o sistema de saúde deve funcionar em razão de sua própria logística, não 

pode ser perturbado por ingerências oriundas do ambiente da pequena política.  A 

alternativa sugerida para lidar com os problemas decorrentes das ingerências ou 

interferências políticas é a adoção e preponderância de critérios técnicos (de eficácia, por 

exemplo) e administrativos (de eficiência, por exemplo) para a tomada de decisões. 

A ideação e naturalização do poder e das razões técnicas e administrativas como o 

critério admissível e válido para as decisões, a obstrução da tematização sobre as razões e a 

natureza do poder político, seja por sua desqualificação ou por seu estranhamento em 

relação às demandas do sistema, conformam uma evidência do que Habermas (1987) 

caracteriza como ideologia tecnocrática. 

Há, porém, quem reconheça a impossibilidade de uma diferenciação entre tais 

dimensões, a �técnica� e a �política�, no aspecto de uma preponderância no processo 

decisório intergestores, preferindo uma caracterização ambivalente em que se predominam 

um ou outro modo no decorrer da formulação de propósitos e do processo de negociação e 

decisão. 

"É muito misturado e muito difícil, a tendência é misturar o técnico com o político... quando eu 
disse técnico é um pouco em função disto, porque o técnico se confunde todo o tempo... é um 
técnico não tão técnico assim.  Há uma nítida formulação técnica no momento da proposição, 
mas há momentos de negociação, de experimentar as propostas técnicas formuladas por outros 
atores e de tentar então, conformar uma proposta viável. Isto não é um trabalho técnico, mas 
essencialmente político... o que é realmente impreciso...� (Entrevista 15, assessor da 
representação municipal). 

Outro entrevistado se posiciona de modo diverso, argumentando que as decisões 

são definidas a partir de interesses e critérios essencialmente políticos, contando mais as 

coalizões de grupos com afinidades políticas (mesmo que partidárias), do que os critérios 

propriamente técnicos ou administrativos.  Mais uma vez existe a ênfase na questão de que, 
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embora de natureza política, as decisões devem estar motivadas e orientadas para o 

�sistema de saúde�. 

   �...Eu acho que a Tripartite não pode ser um foro técnico, ela é um foro político, eu acho as 
vezes, as discussões se arrastam muito, como se arrastam ... eu acho que isso é impossível, o 
ideal é que na realidade, cada um pudesse fazer uma reflexão e sair um pouco do particular, da 
minha parte, e pensar muito no sistema...� (Entrevista 04, secretário estadual de saúde). 

Um outro entrevistado aponta como uma evidência da preponderância do poder 

político nas relações intergestores, a interferência do Ministério da Saúde ou de secretarias 

estaduais de Saúde, nas eleições das diretorias do CONASS e CONASEMS.  

 �Apesar de tanto o CONASS quanto o CONASEMS serem órgãos que juntam secretários, eles 
juntam posições políticas, né ? E eu acho que houve uma pressão muito grande, né ? Tanto na 
eleição do CONASS quanto na eleição do CONASEMS. Elas são a manutenção da ligação das 
duas entidades com o Ministério da Saúde. Acho que, agora, a partir da nova direção do 
CONASEMS, tu volta a ver...porque, se tu pegar por exemplo, na época que eu fui do 
CONASEMS ... tinha uma coisa mais, mais do ético � partidário... e agora, tu não tens...� 
(Entrevista 09, secretário estadual de saúde). 

Segundo relatos registrados por esse autor, em pelo menos duas ocasiões de 

eleições para diretorias de Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS), houve interferência direta de representantes de governos estaduais, no sentido 

de, em ambos o casos, forçar a desistência de uma das candidaturas. Isto aconteceu em 

razão de demissões, determinadas pelos respectivos prefeitos, dos secretários municipais 

de saúde que eram candidatos a presidência de cada COSEMS, fatos ocorridos às vésperas 

das assembléias onde ocorreriam as votações. Também são comuns os relatos de 

mobilização e transporte massivo de secretários municipais de saúde, patrocinados por 

governos estaduais, por ocasião de disputas para os COSEMS. 

Tanto na concorrência pela presidência e diretorias do CONASEMS como do 

CONASS, prevalecem claramente as indicações e composições de caráter político-

partidário, embora não exista disputa, em termos de votação, pelos cargos. A regra tem 

sido a busca de acordos na composição das diretorias e representações regionais, em que se 

busca sempre contemplar os diferentes partidos políticos (com maior peso ou 

representação) e as diversas regiões do país. 

Em algumas entrevistas, é afirmado que algumas coalizões entre as representações 

ou representantes de gestores no âmbito da Comissão Tripartite, ou mesmo relações de 

subserviência, são motivadas por interesses político-partidários ou mesmo eleitorais. 
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�Eu acho que o CONASS, o CONASEMS voltaram a ter isso, já se sente uma diferença de 
posição, que é uma coisa tão, de concordar sempre. Porque que têm interesses diferentes, há 
uma... o Ministério ele têm uma posição absolutamente de ditar regras para o estado e para os 
municípios, é uma coisa, absolutamente, de cima para baixo e, muitas vezes, o CONASEMS 
não reage. Eu acho que esse é o grande problema. E no CONASS, têm todos os interesses, 
principalmente, como nós vamos entrar no ano eleitoral, fica mais complicado isso�. 
(Entrevista 09, secretário estadual de saúde). 

Nestes discursos relatados acima, é admitida uma ambivalência entre as dimensões 

em questão, mas com uma clara preponderância da �política�, do jogo de interesses 

partidários, eleitorais etc. Para esses gestores, a �política� é preponderante, mas deve ser 

�ética�, deve estar balizada pelo �sistema�. Embora essa tematização se refira ao �político� 

como algo inerente ao processo decisório, não como uma �interferência� indevida, não se 

reporta (salvo as exceções descritas abaixo) às questões e razões da política de governo ou 

de Estado.  

Existe um questionamento acerca da atuação de agências de regulação para 

determinadas políticas de saúde. Um entrevistado questiona o discurso de �neutralidade 

técnica� que, segundo ele, fundamenta a atuação destas agências, identificando uma 

intencionalidade de se desintegrar as políticas de saúde e de tirar do Ministério da Saúde e 

da Comissão Tripartite a sua prerrogativa de controle e regulação sobre o conjunto das 

políticas de saúde. 

�Eu acredito que há outra coisa que é a criação destas agencias de regulação... elas têm um 
discurso de neutralidade técnica... mas basicamente estão criando todas essas agencias antes do 
período da eleição presidencial... Isto é um absurdo, eu acho. Então, de repente, nós vamos ter 
um Ministério da Saúde e um montão de agencias que, independente de quem esteja no 
governo, não há como interferir em suas políticas... as políticas de saúde estarão 
completamente separadas... (Entrevista 09, secretário estadual de saúde). 

Somente um entrevistado questionou a grande dependência por parte do Ministério 

da Saúde, com relação a agenda política do governo federal.  Ele argumenta que a posição 

da representação do Ministério de Saúde é muito débil frente ao setor econômico do 

governo federal, o que dificultaria a confiança mútua entre as representações de governo e 

a autonomia de decisão da Comissão Tripartite. 

�Houve uma grande dúvida, não dúvida, mas um grande receio, um grande temor de que ao se 
propor a Emenda 29, o Ministério estivesse querendo se eximir de uma responsabilidade de 
agregação de mais recursos federais e que fosse, então, se debruçar sobre estados e municípios, 
forçando a barra para que eles colocassem mais dinheiro. Do ponto de vista do Ministério da 
Saúde, eu até acho que não têm tanto fundamento esse temor, mas do ponto de vista do 
Governo Federal como um todo, eu acho que ele é procedente e aí, eu cito um exemplo 
concreto que foi esse calote que a Saúde levou na questão da destinação dos recursos da 
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emenda constitucional 29 da área federal.� (Entrevista 10, secretário estadual de saúde). 

Outra questão relacionada com a preponderância da dimensão �técnica� e �política� 

no processo decisório, têm a haver com a definição de prerrogativas e competências entre a 

Comissão Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde. Existe uma convergência de 

posições entre os entrevistados, na consideração de que os limites de competências e 

prerrogativas de decisão entre os Conselhos de Saúde e as Comissões Intergestores não 

estão claramente definidos. 

"Há uma dúvida muito grande com relação ao papel real da Tripartite em relação com as 
atribuições do Conselho Nacional de Saúde... e isto se reflete nos estados... Há conflitos onde 
as Bipartites e os Conselhos Estaduais de Saúde não têm a noção do que é administrar ou 
discutir a política de saúde, nem sobre a operacionalização do sistema " (Entrevista  05, 
assessor técnico da representação municipal) 

� Pois é. Existe uma dúvida muito grande na cabeça de alguns em relação ao real papel da 
Tripartite, existe para alguns dubiedade na atribuição da Tripartite se chocando com atribuições 
que seriam do Conselho Nacional de Saúde e isso se desdobra nos estados também. Existe 
conflitos em alguns estados onde a Bipartite... ou o Conselho ou os dois não têm noção do que 
é administrar ou discutir a política de saúde o outro do que é discutir a operacionalização do 
sistema e isso realmente gerou alguns conflitos. Graças a Deus, na Tripartite amadureceu. Hoje 
o Conselho Nacional cobra relatos da Tripartite e conseguiu se delimitar níveis de atuação, mas 
os estados ainda têm conflitos. Os estados ainda... até pela renovação que têm dos atores, cada 
renovação se têm trabalho da compreensão legítima... já foi muito importante, continua sendo, 
já foi mais importante as Bipartites na análise de... no processo de descentralização, hoje 
praticamente com o processo se aperfeiçoando virou muito mais um foro de ajustes do 
processo de descentralização, dos embates, principalmente os embates da reorganização desse 
sistema dando poder ao município, a conquista do poder do município de poder administrar  a 
saúde dos seus cidadãos, a Bipartite e a Tripartite tiveram papel fundamentais de delimitar bem 
o que cada um deveria fazer e como isso deveria acontecer, hoje está mais na fase de ajuste.� 
(Entrevista 13, dirigente do Ministério da Saúde) 

Para alguns dos entrevistados (entre eles nenhum do nível federal), a Comissão 

Tripartite tem extrapolado as suas prerrogativas e competências, tomando decisões sobre 

políticas de Saúde que caberiam ao Conselho Nacional de Saúde. Inclusive, em algumas 

atas de reuniões do Conselho Nacional de Saúde estão registradas várias queixas de 

conselheiros sobre essa questão e sobre a falta de comunicação entre as duas instâncias de 

decisão. 

 �O conselheiro ___ considerou que a Tripartite deveria ter um informe sistemático, junto ao 
Conselho, para que não saísse do controle do mesmo...� (Ata da 69ª reunião ordinária do 
Conselho Nacional de Saúde). 

�O conselheiro ___ declarou que votou a favor da proposta naquela ocasião mais que agora se 
preocupa com a autonomia dos membros da Comissão Tripartite e propõe a análise por parte 
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do Conselho Nacional de Saúde da sugestão feita pela Conselheira W, reiterando todos os 
pontos por ela abordados...� (Ata da 70ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde). 

 �O conselheiro ___ discorreu sobre a real finalidade da Tripartite, estabelecida em legislação 
pertinente, enfatizando, no entanto que em sendo aquela comissão um órgão de assessoramento 
do Ministério da Saúde, ainda assim, suas decisões devem ser submetidas à análise do 
Conselho Nacional de Saúde...� (Ata da 70ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde). 

�O conselheiro ___  disse não estar convencido sobre a pertinência da ida de uma comissão do 
Conselho, à reunião da Tripartite Ainda assim, se for decidido pela formação da Comissão, 
opina que as propostas devem vir em última instância, ao Conselho Nacional de Saúde, pois as 
decisões da Tripartite, ao invés de serem encaminhadas diretamente à apreciação do Ministro, 
o que em alguns casos vem acontecendo, devem ser antes submetidas a apreciação do plenário 
do Conselho Nacional de Saúde� (Ata da 70ª reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Saúde). 

 �O conselheiro ___, embora admitindo que a Tripartite não tenha sido tão produtiva quanto se 
esperava, ressaltou que a reunião em questão, não deveria ser tomada como base do clima de 
interlocução do CONASS e CONASEMS com o MS por ter sido impositiva e antidemocrática.  
No seu ponto de vista, o que considerou grave é o fato da Tripartite estar trabalhando sem 
prazo político para sociedade e fez crítica no sentido de o MS não ter mobilizado recursos 
suficientes para implantar a NOB/96 em um processo de pactuação, tendo recursos 
concentrados em rubricas próprias mais do que teria no processo de descentralização do 
sistema�. � (Ata da 70ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde). 

 �O conselheiro ___ levantou duas questões:  A relação conflitiva da Tripartite com o Conselho 
Nacional de Saúde e as Portarias assinadas pelo Senhor Ministro, sem consulta prévia ao 
Conselho Nacional de Saúde�. � (Ata da 77ª reunião ordinária do Conselho Nacional de 
Saúde). 

 �O conselheiro ___ manifestou a sua discordância quanto à expressão "discussão e decisão 
transparente, na Comissão Intergestores Tripartite, dos critérios de alocações de recursos", 
constante nos itens 2.1-A e 2.1-B, por entender que o estabelecimento desses critérios deverá 
ser efetuado pelo Conselho Nacional de Saúde. O Dr. ___ ponderou que o item 2.2 estabelecia 
que o previsto no item 2.1 fosse submetido ao Conselho. Decidiram, então, substituir a palavra 
"decisão" por "formulação transparente de propostas a serem submetidas ao respectivo 
Conselho de Saúde"....� (Ata da 91ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Saúde). 

Sobre essa afirmação de que a Comissão Tripartite extrapola as suas prerrogativas, 

há divergências. Outros entrevistados crêem que a mesma tem se  limitado a exercer seu 

papel estabelecido normativamente. O que se afirma, é que existe pouca integração e 

comunicação entre as Comissões Intergestores Bipartites e Tripartite, entre essas e os 

Conselhos de Saúde, o que geraria todas essas dificuldades. 

 �Existe uma certa confusão. Não se senta numa mesa, nós nunca sentamos, membros da 
Tripartite, sentar com os representantes do Conselho Nacional para eles pactuarem, discutir 
aqueles assuntos que vão entrar em pauta, eu acho que eles deveriam participar juntos, ter 
assento até, no meu ponto de vista, até assento na Tripartite... afinal eles são representantes de 
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classe, que na realidade ficam mais à distância no meu ver, porque eles representam a classe, 
mas não têm o poder público na mão... E se juntasse isso, né ? Questão de força, mais teria 
mais argumentos, sentiria... você poderia ouvir mais o eco da voz das necessidades das classes, 
acho que isso seria uma somatória muito boa, do que fazer isolado, quer dizer, têm reunião do 
Conselho, você as vezes não vem para reunião da Tripartite você não sabe nada do que se 
discutiu as vezes no Conselho, não é passado para nós, como nós vamos para Bipartite, mas eu 
não sei nem o que tá sendo discutido no Conselho Estadual...� (Entrevista 05, secretário 
municipal de saúde).  

�Eu acho que a relação da Tripartite com o Conselho Nacional de Saúde deveria ser mais 
próxima, porque existe um elo muito distante do Conselho com os elementos da Tripartite, que 
deveriam sentar, porque o Conselho é, federal, estadual, municipal é o que têm muita força 
também, eu vejo com força, principalmente no município e no estado e não vejo ação, 
principalmente no estadual e nos municipais, muitos deles a gente não vê, alguns com 
atuações, outros não... outros são manipulados pelo próprio prefeito, pelo próprio gestor eu 
acho que eles deveriam participar mais ativamente, deveria ter fala e deveriam ter um 
intercâmbio maior com os membros da Bipartite  e da Tripartite, até, até umas reuniões prévias 
às reuniões da Tripartite para discutir, e deve, porque são representantes dos usuários, na 
maioria das vezes e das classes que representam a sociedade, então eu acho que isso 
fortaleceria, entendeu, esse movimento, essas pactuações.� (Entrevista 05, secretário municipal 
de saúde). 

Há ainda um entendimento, de que muitas das demandas políticas que poderiam ser 

resolvidas no âmbito das Comissões Intergestores, são encaminhadas ou submetidas aos 

Conselhos de Saúde mais no intuito de fortalecer essas instâncias de decisão. 

 �...Muitas coisas que nem era necessário passar pelo Conselho, mas no entendimento político 
de fortalecimento dessa instância, nós colocamos, acho que você  presenciou muito bem isso, e 
no começo acho que foi muito difícil, teve alguns momentos assim, que eu acho o Conselho 
não entendia bem o papel dele com relação a Tripartite. Eu acho que hoje a coisa já está 
melhor, até porque eu acho que, cá para nós, foi muito mais um crescimento da Tripartite como 
instância intergestores, nesse crescimento de fortalecer o Conselho, do que propriamente 
mérito do Conselho...� (Entrevista 03, secretário estadual de saúde). 

Esta prerrogativa ministerial de formular e publicar normas (portarias) atinentes aos 

outros dois níveis governamentais de saúde, no que se refere a regulamentar a organização 

e operacionalização do sistema nacional de saúde, corresponde a uma expressão formal de 

poder técnico e administrativo. Em tese, as secretarias estaduais e municipais de saúde 

deveriam possuir e exercer um poder correspondente nos seus respectivos âmbitos. No 

entanto, o que geralmente acontece é que a produção de normas se restringe mais ao 

Ministério da Saúde, sendo que os gestores estaduais e municipais afirmam ter dificuldades 

até mesmo para acompanhar esse ritmo.  

Eis um exemplo de consentimento para o exercício do poder (técnico e 

administrativo) por parte daqueles que detém a tecnologia para faze-lo. Um entrevistado 
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revela, ficar às vezes �encantado� com a capacidade de formulação de normas por parte 

dos técnicos do Ministério da Saúde: 

�... que o Ministério hoje é um órgão cada vez mais normativo, uma visão... de portaria, de 
tudo. Então não deve ser fácil e eu admiro, às vezes eu fico olhando aquelas portarias do 
Ministério, e eu fico assim.... Puxa vida !! Como deve ter gente para escrever , escrever. Hoje 
eu vi aquela portaria e me encantei... Puxa vida !! Você passa, páginas e mais páginas...� 
(Entrevista 03, secretário estadual de saúde). 

O modo como essas normas ministeriais são produzidas, é muitas vezes 

questionado em razão de uma postura considerada unidirecional e em função de seu 

volume considerado excessivo. Este assunto é tematizado a seguir, tendo como referência 

as decisões sobre a regulação do processo de descentralização das políticas governamentais 

de saúde. 

No entanto, existem argumentações justificativas para essa postura normativa 

unidirecional, em se considerando os recursos de poder administrativo, particularmente de 

financiamento para o setor. Como o Ministério concentra e dispõe da maior parte de 

recursos financeiros, técnicos e de informações, para alguns é aceitável então, que possa 

exercer tal poder administrativo e técnico. Como os estados entram com poucos recursos 

financeiros, têm menos legitimidade para o exercício de tal poder administrativo e 

regulador: 

� Se você for para disputa de poder, claro que o nível federal têm um poder de fogo maior que 
o Estadual e o municipal Por que? Porque 70% do financiamento do sistema sai do Ministério 
da Saúde, isso é poder, segundo ele têm o poder de ... ele é um concentrador de informações do 
país inteiro, ele é formulador de políticas nacionais, ele têm um conjunto de técnicos 
concentrados praticamente no espaço físico dele, então ele têm uma visão e um conjunto de 
informações que falta a nós. Segundo, os estados também têm um grande poder, embora não 
corresponda à questão do financiamento, até porque a gente têm uma percepção de que o 
Estado se retrai no financiamento, a gente vê a expansão do nível de financiamento no nível 
federal, isso é muito claro, a gente vê a expansão da participação proporcional dos municípios, 
mas do Estado não, para mim eu acho que todos têm falhas, têm seus pecados, mas o Estado 
dentro desse processo talvez seja mais omisso do ponto de vista da constituição e da 
consolidação do seu sistema. (Entrevista 11, secretário municipal de saúde). 

Em suma, as referencias aos recursos e ao exercício do poder político, técnico e 

administrativo se imbricam nos discursos, revelando às vezes posições ambivalentes, às 

vezes ambíguas; a depender dos significados dados para a política. Denotam-se discursos 

que identificam um significado reduzido para o conteúdo da política: a política de saúde é 

a política do �sistema de saúde�, a outra é a política menor57 que deve ser conformada ao 
                                                        
57 No sentido gramsciano do termo. 
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continente da �técnica� e submetida às razões sistêmicas. As razões políticas de Estado e 

de governo também são às vezes tematizadas, mas não como preponderantes. 

Preponderantes são as motivações e razões sistêmicas.  

A referencia ao sistema de saúde é o elemento de síntese e agregação que identifica 

a quase todos, servindo ao mesmo tempo para justificar posições francamente 

contraditórias. Gestores e militantes do Sistema Único de Saúde, do �Partido Sanitário�, 

discordam entre si sobre como se conduzir politicamente, sobre estratégias de viabilidade, 

mas sem abrir mão da eficácia simbólica inerente ao conjunto de premissas normativas que 

compõem esse entorno sistêmico. 

As leis, os dispositivos normativos e o processo de descentralização                             
do Sistema Único de Saúde. 

Na tematização sobre o modo como é conduzido e regulado o processo de 

descentralização de políticas intergovernamentais de saúde, são identificadas duas posições 

predominantes entre os representantes dos gestores na Comissão Tripartite. Uma considera 

que a implementação do Sistema Único de Saúde requer comando unificado a partir do 

Ministério de Saúde e outra que reivindica maior autonomia  para os municípios. Ambas se 

referem ao preceito da municipalização como estratégia para a descentralização; como 

também, a uma preponderância das leis ou das normas como meio de regulação mais 

adequado para as relações intergestores e para a implantação ou implementação das 

políticas do sistema de saúde.  

Um entrevistado sugere em tom de brincadeira, uma diferenciação caricatural, de 

um lado os �fundamentalistas�, do outro os �revisionistas� do Sistema Único de Saúde: 

"Olha, eu acho que as coisas são muito dinâmicas. Houve um momento na história sanitária 
brasileira em que todas as correntes se uniram em torno de um só objetivo e então houve uma 
convergência de direita, de centro e de esquerda, em função da construção do sistema público 
de Saúde com tais e tais características. Hoje, eu poderia dizer a você, até jocosamente, que eu 
creio que nós temos duas grandes vertentes na Saúde brasileira: uma, a dos fundamentalistas do 
Sistema Único de Saúde, aqueles que acreditam que o que foi definido pela Constituição 
Federal de 1988, pela Lei Orgânica da Saúde, são coisas imutáveis, como se o mundo não 
tivesse sofrido contínuas transformações; a segunda, aqueles que têm o espírito mais 
revisionista..." (Entrevista 10, secretário estadual de saúde). 

De um lado se postam aqueles que argumentam que existe um excesso de normas 

ministeriais (a maioria editada unilateralmente e outras aprovadas na Comissão Tripartite), 

que segundo eles, alteram substancialmente determinações legais. Eles alegam que, em 
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razão desta regulação excessiva, a legislação vigente não é observada e nem cumprida, 

principalmente no que se refere ao comando único por esfera de governo. Consideram 

insuficiente o grau de descentralização política entre os níveis governamentais e defendem 

a municipalização com regionalização ascendente como estratégia de viabilidade para a 

descentralização. Nesta disposição, é destacada a idéia de que existe uma grande tutela e 

controle normativo por parte do Ministério de Saúde e dos governos estaduais sobre os 

municípios.  

Para esses entrevistados, essa condução excessivamente �normativa�, facilita mais 

um processo de desconcentração de responsabilidades e tarefas, enquanto promove uma 

�recentralização� política em nível federal. Esta tendência de �recentralização� é 

identificada como uma reação dos governos federal e estaduais aos preceitos das Normas 

Operacionais (NOB�s) de 1993 e 1996. 

 �Quando houve o processo de municipalização, final de 97 para 98, os últimos anos da década 
de 90, houve uma forte movimentação nos Estados e no próprio Ministério da Saúde, no 
sentido assim de recentralizar a decisão�. (Entrevista 11, secretário municipal de saúde). 

�...A portaria do PAB ampliado é um exemplo, havia um processo de discussão, na última 
Tripartite, um processo de discussão difícil com toda a certeza, porque exige discussão de 
recursos, de coisas que inclusive extrapolam a competência do Ministério da Saúde e 
combinado uma forma conjunta de reunião, de reunião conjunta, dos limites, das 
possibilidades... Aí então o Ministério publicou uma portaria sem consultar nenhum membro, 
isso é, uma definição de um valor para o PAB ampliado sem discussão com ninguém.� 
(Entrevista 08, secretário municipal de saúde) 

�...Mas a história foi essa, a edição de medidas normativas do ministério, sem consulta, sem 
passar por um acordo, por um consenso, têm uma arena e têm três lados que estão tentando 
pactuar num processo de descentralização que têm que ser pactuado, porque é construído 
mesmo, em processo de construção e um dos três lados resolve tomar uma iniciativa isolada e 
que exige dos outros resposta e ela não responder vai gerar sempre, é um racha, ela rompeu na 
verdade a visão do CONASS e do CONASEMS na época era isso, o ministério estava 
rompendo com o processo de construção na arena de pactuação com a própria Bipartite, né... 
como assim, tomou decisões na verdade pra todos o sistema no país inteiro, com o poder 
normativo que têm o ministério, com publicação de portarias que não passaram pela Bipartite, 
tratos que não passaram e têm ouvido inclusive demandas que estavam sendo colocados pelos 
mesmos fatores, está acontecendo algo. têm acontecido de vez em quando, volta sempre esse 
tipo de situação e é quando, volta sempre esse tipo de situação e é isso que tá aí...� (Entrevista 
15, assessor da representação municipal)  

�Eu acho assim. Eu tenho muitas críticas, o Ministério tá muito assim de portarias, de 
normatização. Eu acho assim, em alguns momentos ele amarra um pouco, mas acho que esse 
momento agora do Ministério, eu tenho algumas, críticas, eu faço algumas críticas, mas de uma 
maneira geral acho que é um grupo muito competente. O ministro... né ? O ministro têm toda 
uma determinação, um homem político, têm toda essa visão, eu acho que mesmo não sendo da 
eu acho que ele não seja da área específica, mas ele têm entendimento, enquanto homem 
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político ele têm essa visão do que ele quer para a população, para a comunidade e têm buscado 
instrumentalizar isso, na forma mais concreta paras as diversas áreas e diversos locais. Eu acho 
que têm um avanço. Você deve ter presenciado isso, o que era o Ministério antes, e nós 
tivemos um momento mais difícil com o Ministério, hoje tá mais claro, até também porque as 
normas, você vai se adequando, vai achando o sistema mais claro.� (Entrevista 04, secretário 
estadual de saúde) 

�...O ministério ele têm uma posição absolutamente de ditar regras para o estado e para os 
municípios, é uma coisa, absolutamente, de cima pra baixo... e muitas vezes, o CONASEMS 
não reage. Eu acho que esse é o grande problema. E no CONASS, têm todos os interesses, 
principalmente, como nós vamos entrar no ano eleitoral, fica mais complicado isso...� 
(Entrevista 09, secretário estadual de saúde) 

"Veja bem, de vez em quando em algumas falas, em algumas palestras que eu venho 
ministrando, eu tenho dito o seguinte: a gente nunca teve um, nunca teve num sistema ditatorial 
do ponto de vista da legislação do SUS quanto agora... Então existe uma total garantia 
constitucional de que você tem direitos e que você têm deveres e que você têm que ofertar 
essas ações porque é a autoridade do município, mas essas amarras, as amarras impostas por 
portarias e resoluções que chegam a um nível de detalhamento que as vezes é absurdo, têm  
atrapalhado. E aí, é de uma forma muito simples o que a gente diz é que o dinheiro é 
transferido porque é dever constitucional e conquista de lutas, conquista de batalhas, então é 
transferido... Em compensação eles conseguem armar esquema pra dizer aonde têm que ser 
gasto: �Então é direito seu, você quer você vai fazer, você é o responsável, mas vai fazer o que 
a gente determina." (Entrevista 07, assessor técnico da representação municipal). 

Alega-se inclusive, que a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS) 

foi produzida com o intuito de descaracterizar o processo de municipalização, conforme 

previsto nas NOB�s anteriores. 

Existem também queixas de que essa unidirecionalidade normativa, além de não 

considerar as demandas oriundas das Comissões Bipartites, geram discussões consideradas 

improdutivas e têm pouca efetividade.  

"...O que ocorre é que o Ministério da Saúde determina uma norma  isoladamente... e eles 
acham que os estados e municípios não  dão vida a essa norma... Eles não se preocupam com 
as reivindicações feitas pelas Comissões Intergestores Bipartites que possam ser objeto de 
discussão e adequação a essa norma... Então  você acaba fazendo algumas discussões de 
propostas que não resolvem nada concretamente..." (Entrevista 03, secretário estadual de 
saúde). 

Há quem, apesar de concordar que existe um atropelo de normas determinadas 

unilateralmente pelo Ministério da Saúde, entenda que esse problema é decorrente da 

necessidade de rapidez nas decisões normativas, embora contornável pela discussão e 

negociação posterior entre os gestores: 

�... Muitas vezes você é levado a tomar uma decisão sem uma discussão mais aprofundada e 
rapidamente se vê atropelado por publicações de portarias, assuntos relevantes que não tiveram 
discussão suficiente, mas acontece que as coisas acontecem com tanta rapidez que ... Agora 
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não é também raro que portarias que se constrói dessa forma que atropelam a discussão, têm 
muitas aqui, elas são revogadas, por argumentações posteriores onde a gente teve reuniões, 
algumas bastante tensas... mas as portarias são revogadas, não existe nenhum ato que não possa 
ser repensado, republicado, eu acho que isso têm que ser construído na força da argumentação� 
(Entrevista 11, secretário municipal de saúde). 

Em outra disposição, estão aqueles que consideram que houve uma excessiva 

descentralização política e administrativa para os municípios, gerando uma fragmentação 

do sistema de saúde e a descaracterização do papel dos governos estaduais. Esses destacam 

equívocos ou a insuficiência na legislação sanitária, defendendo a aplicação de normas 

pactuadas entre os três níveis de governo para viabilizar as adaptações necessárias para 

garantir a viabilidade do sistema de saúde.  

�Eu creio que principalmente na primeira metade da década de 1990, a tendência foi �todo o 
poder para os municípios, todo o poder para os Sistemas Locais de Saúde, Sistemas Municipais 
de Saúde�... como se isto automaticamente gerasse Sistemas Estaduais e um Sistema Nacional 
de Saúde... Talvez haja - não sei se houve intencionalidade nisto - descentralizado para depois 
remontar o sistema de Saúde... Então algumas pessoas estimularam essa expectativa de que 
criar o Sistema Único de Saúde significava radicalizar na descentralização... Alguns entendem 
que a tendência atual é de uma recentralização, mas não é assim ! A questão é tentar criar um 
Sistema Nacional de Saúde... Então eu acho que não há excesso de normatização, eu acho que 
num determinado período eu diria que no primeiro ano da nossa administração do Ministério 
eu acho que tinha tanta coisa atrasada que  houve realmente um grande volume de textos de 
normativas  e portarias, resoluções, uma série de coisas e acho que foi, era uma necessidade pra 
tentar organizar minimamente as coisas� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Esse mesmo entrevistado prossegue em sua argumentação, fazendo considerações 

sobre as impropriedades de se aplicar a legislação de modo imediato ou sem 

intermediações: 

 �Eu acho que  a Lei 8.080 tem um furo imenso, que é, é como se fosse possível aquela lei de 
um dia para um lugar no outro dia ela estivesse instalada, eu acho que ela tinha que ter tido é, 
alguma coisa transitória, alguma é... para se organizar porque não dava... Por que o que nós 
tínhamos ? Nós tínhamos o INAMPS e o INAMPS não era universal, era completamente 
diferente, só que o INAMPS estava no Ministério, então a base que a gente teve no dia 
seguinte, quer dizer, no primeiro dia da promulgação da lei... o que a gente tinha era a 
experiência, a lógica e a base do INAMPS... Então alguém pode dizer: �Ah, mas começaram a 
inventar normas que eu não inventei ! Eu acompanhei a NOB 91, a 93, a 96 e a lei não prevê 
nada disso�. É verdade, a lei não prevê mas, como é que arranja isso? Dava para fazer tudo de 
uma vez ? Não dava...� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Muitos dos entrevistados procuram justificar a necessidade da edição de normas 

ministeriais, mesmo aquelas não pactuadas na Comissão Tripartite, em razão de 

argumentos, como por exemplo, a necessidade de uma configuração nacional para o 

sistema de saúde, de modo a impedir a sua fragmentação; o que para alguns, seria 

decorrente da municipalização vista como um modo de descentralização excessiva . 
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 �Essa verticalização, ela existe, ela é real. Agora, eu te pergunto: qual é a outra alternativa? 
Talvez, seja muito mais lógico, produtivo, você, a partir de uma definição de um gestor que 
têm a visão do conjunto do país, ao propor determinada estratégia, implantar, definir, você ir 
adequando essa estratégia, modificando, e enriquecendo, né ? Para que você atinja um objetivo 
que é comum, que têm que ser comum às três esferas de gestão, ou então você fica naquela 
discussão pulverizada de que cada município vire uma cidade - estado, achando que, ali, ele 
têm a melhor concepção do mundo para resolver aquele problema. Na verdade, nós sabemos 
que na história sanitária brasileira a estruturação do nível local de gestão de saúde, ela é muito 
recente. Em alguns municípios, aliás, em muitos municípios, ela sequer aconteceu ainda. 
Então, eu acho que essa é uma necessidade que cabe dentro do processo histórico. Eu não 
tenho esse prurido de achar que porque o Ministério tá definindo isso, o Ministério é sempre do 
mal - embora, entre nós a gente diga assim, que o CONASEMS é sempre do bem, o CONASS 
pode ser do bem ou do mal e o Ministério da Saúde  é sempre do mal, mas não é assim, não é 
assim... Eu acho que, em determinado momento, é preciso ter sim definição, critério, firmeza 
na proposição, agora, ter também a inteligência de não ser intransigente em alguma coisa que 
você percebe; que a contribuição de gestores estaduais e municipais pode aportar um 
enriquecimento e um aperfeiçoamento muito grande� (Entrevista 10, secretário estadual de 
saúde). 

A questão de diferenças regionais também é usada como argumento para justificar a 

necessidade de uma regulação ministerial mais forte: 

�...Porque descentralizar poder nas suas diversas formas, não só de recursos financeiros, mas 
para outras coisas, descentralizar poder é extremamente difícil, então talvez não tenha um 
caminho lógico que você possa descentralizar construindo já um sistema nacional, talvez o que 
tenha sido feito, não sei se houve intencionalidade com relação a isso, foi quebrar, 
descentralizar para vir remontando, construindo  o sistema de nacional de saúde, então eu acho 
que nesse primeiro momento algumas pessoas criaram muito essa, essa expectativa de criar um 
sistema nacional de saúde, construir o SUS era radicalizar na descentralização que acho que 
também foi fundamental em um determinado momento, mas acho que construir um sistema 
nacional de saúde, não dá para ter um sistema nacional e saúde sem ter um papel forte e  
presente  do Ministério da Saúde naquilo que cabe... O que não significa recentralizar. Como 
também das Secretarias Estaduais de Saúde, quer dizer, se não houvesse necessidade, fosse só 
município, não precisaria do Estado, a coisa estava resolvida, só que na verdade  não é assim ! 
No nordeste os município são muito frágeis, muito pobres. O norte, nordeste e centro-oeste é 
diferente do sul e sudeste. Os municípios são muito pobres, são muito dependentes do Estado, 
então essa comissão paritária passa a ser a vontade do estado. Então eu acho que a gente 
precisa ter essa normatização, nessa normatização e a gente sempre têm feito, têm discutido na 
Tripartite porque você sereniza um pouco do ponto de vista político, eleitoral, partidário. Na 
Tripartite não têm essa lógica e você dá limites no sentido de preservar o avanço na construção 
do sistema. Por que? Algumas divisões e algumas composições que são feitas não constróem 
coisa nenhuma, de jeito nenhum...� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Outro argumento utilizado para justificar a edição de normas ministeriais, é a 

premência de prazos em razão das necessidades de administração federal do sistema de 

saúde: 

�Bem, a queixa dos níveis estadual e municipal de um excessivo comportamento normativo do 
Ministério da Saúde, uma questão que têm que ser balanceada porque há prazos normativos, 
então muitas vezes há uma necessidade de correr, de se avançar na definição de parâmetros, de 
normas que oriente, que fortaleçam a capacidade do exercício da gestão descentralizada para 
você não provocar anarquia, então eu não acho que... nós podemos discutir até o processo 
disso, o Ministério não têm o hábito é uma coisa passível de uma crítica... não acho que é uma 
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questão de fundo, especial; muitas vezes não tá levando essas questões do ponto de vista 
mais... nos seus detalhes para, para leitura ou para pacto na Tripartite, tanto que a gente têm 
que valorizar a Tripartite, têm momentos mais macro, não micro, não discutir se é portaria tal 
ou qual, em algumas situações têm gerado, algumas portarias têm gerado a necessidade de 
voltar essas portarias para Tripartite que o Ministério têm feito.� (Entrevista 02, dirigente 
ministerial). 

Um dos entrevistados, justifica a excessiva produção de normas em razão de uma 

presumida homogeneidade  das posições do Ministério da Saúde ante a heterogeneidade 

nas representações dos diversos interesses e posições de estados e municípios. Mas no 

mesmo discurso também  reconhece a existência de posições distintas no interior do 

Ministério:  

�A velocidade que o Ministério opera hoje é muito superior àquela, por exemplo, do 
estado. Até porque eu acho que o Ministério já resolveu seu problema de entidade e 
muitos estados não resolveram ainda. O que Ministério tem feito então, é ir logo de 
portaria. Então, há uma, um processo de normatização, que é importante, né ? Para 
quê prorrogar, prolongar as coisas ? É um problema complexo ! Num país continental 
como o Brasil, federativo, isto constitui coerência interna da política, onde diferentes 
níveis de governo têm uma complexidade de capacitação técnica... não sei o quê. Não 
é uma coisa fácil. Agora, por outro lado, eu acho que essa quantidade enorme de 
portarias que o Ministério faz atropela algumas coisas, então eu acho que isso é 
alguma coisa.... E também o próprio Ministério não tem, digamos, os setores não tem, 
a atitude de coerência interna, às vezes, o que atrapalha o próprio processo de jogo, de 
união...� (Entrevista 16, secretário municipal de saúde). 

Existem aqueles que reforçam essa idéia de o Ministério da Saúde ter dificuldades 

de comunicação ou mesmo divisões internas que dificultam o processo de decisão 

intergestores: 

�Tem vários Ministérios dentro do Ministério. Em vez de falar eu vou tentar exemplificar o que 
acontece: a NOAS... a construção da NOAS, que está com um ano e meio, na construção da 
NOAS o principal impedimento para que ela deslanchasse há muito mais tempo é de que se 
tentou construir um instrumento de vários setores do Ministério conversando com o CONASS 
e o CONASEMS e eles não conversavam entre eles e aí dava para notar qual era o nível de 
interesse de cada setor desse de cada secretaria de cada grupo desse, dentro do Ministério... E 
que muitas vezes a gente não têm um conhecimento muito profundo das rivalidades, assim 
como das estratégias que utilizam para continuar no poder, mas enquanto o CONASS e o 
CONASEMS chegavam com uma idéia muito mais forte e muito mais firme, fechada, muito 
mais coesa, o Ministério sempre vinha de forma fragmentada e a gente toda vida teve 
dificuldades nisso em alguns momentos eles até que se uniam num ou noutros pontos, mas a 
grande maioria eram setores  de forma separada discutindo com o CONASS e o CONASEMS 
e ... isso é terrível porque as vezes quando se avançavam em uns de atrapalhavam em outros 
como a NOAS ela têm um conjunto atrapalhava porque havia recuos,  avanços e recuos dentro 
dos setores do próprio Ministério.� (Entrevista 07, assessor técnico da representação 
municipal). 

Existem aqueles que entendem que o atropelo do processo de discussão e decisão 
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intergestores pela contínua edição de normas ministeriais decorre do próprio momento do 

processo de descentralização, sendo essa dificuldade suplantada na medida em que 

aumenta a interdependência entre as esferas governamentais e a disposição para o diálogo 

e o entendimento. 

�Olha, eu acho que nós temos caminhado muito no sentido de estabelecer um diálogo de 
parceria efetiva. Eu acho que, quanto mais esse diálogo se aprofunda e se torna muito franco, 
isso faz com que as três partes se tornem interdependentes. Na medida em que a gente for 
capaz de tornar essa interdependência ainda mais profunda, isso vai deixar de existir, o fato, 
por exemplo, de uma das partes, no caso o Ministério da Saúde, atropelar o processo da 
discussão e editar algum tipo de norma sem uma discussão prévia, sem um debate prévio, né. ? 
Isso depende muito da capacidade de abertura das pessoas para o entendimento�. (Entrevista 
10, secretário estadual de saúde). 

As próprias Comissões Intergestores, também criadas por portarias ministeriais, 

têm a sua forma de regulamentação questionada. Para a maior parte dos entrevistados, a 

ausência de uma legislação específica regulamentando a existência e o funcionamento das 

Comissões Intergestores é um obstáculo para uma melhor definição de suas prerrogativas e 

atribuições. Eles acreditam que somente a regulamentação por portaria ministerial não é 

suficiente para definir as atribuições que as Comissões Intergestores têm no processo de 

descentralização em saúde. 

� A Tripartite não existe legalmente, não existe uma lei que regulamente o seu funcionamento, 
então eu acho que ela... mas existe um projeto no Congresso Nacional para que ela tenha 
amparo legal... tanto que nos conflitos que nós passamos, ela correu o risco de ser extinta. 
Existiu um movimento de algumas pessoas, que diziam que ela não era necessária para a 
construção do processo, o que seria um grande equívoco e um grande prejuízo� (Entrevista 11, 
secretário municipal de saúde). 

A regulamentação por lei, na opinião do entrevistado, visa a garantia de 

permanência e de uma definição mais clara das prerrogativas destes espaços decisórios. 

Está claro que os referidos discursos evidenciam distintas compreensões e 

justificativas acerca da condução política e normativa do Ministério da Saúde, em relação 

aos movimentos de centralização ou descentralização do poder decisório de regulação das 

políticas intergovernamentais de saúde.  

Não existem questionamentos quanto a pertinência do princípio de ação (ou 

estratégia de horizonte) da descentralização política e administrativa, conforme 

estabelecido na legislação do Sistema Único de Saúde, mas sim quanto a sua aplicabilidade 

prática e suas estratégias de viabilização.  
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Em princípio, também não existe uma contraposição entre as estratégias de 

municipalização e de regionalização para a descentralização das políticas de saúde. Ambas 

as estratégias, previstas na legislação sanitária, são entendidas como complementares. O 

que ocorre, é que de um lado se postam aqueles que defendem a municipalização como 

premissa para uma regionalização ascendente e afirmam que tal empreendimento não se 

deu em razão de uma série de imposições normativas unilaterais. Do outro lado, se postam 

aqueles que consideram que a municipalização levou a uma fragmentação do sistema de 

saúde e defendem a regionalização, conforme prevista na NOAS-SUS, como a correção 

estratégica mais adequada para garantir a acessibilidade, funcionalidade, eficácia e 

eficiência do sistema de serviços de saúde. 

O preceito constitucional da descentralização do sistema de saúde é ressaltado por 

alguns representantes de gestores como um princípio orientador da redistribuição de 

autonomia e poder políticos entre as esferas governamentais, de um novo pacto federativo. 

Para outros, esse preceito é entendido tão somente como uma estratégia organizativa do 

sistema de saúde, devendo deste modo ser destituído de sua carga ideológica e orientado 

para garantir o acesso aos serviços de saúde e a sua funcionalidade. 

O uso corrente de normas ministeriais (considerado por muitos como abusivo), em 

consonância ou apesar da legislação sanitária vigente, é inequivocamente o meio 

preponderante para a regulação das relações intergovernamentais, no que se refere a 

integração das políticas relativas ao  sistema de saúde. 

 A Comissão Intergestores Tripartite como espaço de negociação permanente. 

No âmbito da Comissão Tripartite, a definição prévia de critérios e requisitos para o 

processo de decisões, é evidenciada como fator positivo e importante para o fortalecimento 

das relações federativas.   

� Eu acho que esse processo de decisão é o grande mérito do processo de municipalização do 
Brasil: um Estado, como o Estado brasileiro que é um Estado patrimonialista, um Estado que 
tem praticamente, tem 400 anos de colonização escravocrata, temos cem anos de uma república 
capenga e só de 98 para cá você têm um processo democrático, um federalismo mais ou menos 
fortalecido.... E a gente consegue fazer uma reforma de Estado onde o processo de 
municipalização se dá por trabalhos com critérios, prerrogativas e pré-requisitos e tal... Então, 
esse é um processo muito transparente.� (Entrevista 16, secretário municipal de saúde). 

No entanto, existem questionamentos acerca da disponibilização e da disposição, de 

modo transparente, das informações consideradas estratégicas para os arranjos decisórios 
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intergestores. Principalmente no que se refere aos recursos financeiros e gastos dos 

governos estaduais. 

 �Hoje nós temos três fontes de investimento que é o governo federal, o estadual e o 
municipal... a gente tem observado que a transparência maior a gente tem do governo federal, o 
estadual  nos deixa dúvidas as vezes da forma que é feito, o que ele investe realmente, de que 
forma ele investe realmente para os municípios; porque ele tem ainda seus funcionários, suas 
unidades etc., então fica mais fácil, na maioria das vezes as coisas não serem muito 
transparentes de você saber quanto realmente... Eu ouvia ele falando as vezes que é 10 %, que 
é 15 %, que ele está colocando; mas na realidade quando você observa, quando você faz a 
avaliação do que tá sendo colocado para saúde, às vezes você chega a 3%,  4% no  máximo... É 
o que a gente têm observado que os estados têm colocado...� (Entrevista 05, secretário 
municipal de saúde). 

 � Eu acho que não é admissível se fazer uma Programação Pactuada e Integrada somente com 
recursos financeiros federais...Isto não é um Sistema Único de Saúde. Se eu tenho que fazer 
uma programação integrada, devo colocar no mesmo caldeirão o dinheiro federal, estadual e 
municipal...  mas deve haver transparência principalmente na utilização dos recursos estaduais 
... Eu creio que essa é uma questão que deve ser superada." (Entrevista 06, dirigente 
ministerial). 

De fato, os estados são muito questionados por não apresentarem de forma 

transparente os seus recursos financeiros e gastos em Saúde, mas os municípios tampouco 

o fazem. As discussões e decisões sobre recursos e gastos financeiros na Comissão 

Tripartite se resumem praticamente ao que é apresentado pelo Ministério da Saúde. 

�Eu acho que tem muita a lógica de achar que nós estamos trabalhando no SUS e que o SUS só 
tem dinheiro federal e não é assim... a primeira coisa é isso. A segunda coisa, eu acho que pra 
fazer justiça, os municípios, não todos mas um número muito significativo, realmente esses 
municípios estão colocando mais recursos e têm mais disponibilidade de ter transparência, em 
demonstrar isso, na discussão para PPI e para NOAS... Eu fiz a primeira minuta de portaria e 
tomei porrada de todo lado porque eu queria que a PPI fosse com um total de recursos dos três 
níveis de governo. Eu acho inadmissível fazer uma PPI com recursos federais, isso é Ações 
Integradas de Saúde, isso não é SUS!� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Existem aqueles que buscam explicar ou justificar essa dificuldade de estados e 

municípios apresentarem de forma transparente os seus recursos e gastos financeiros para o 

setor, se referindo a uma ausência de regulamentação sobre o assunto, questão que deve ser 

resolvida com a aprovação da Emenda Constitucional n° 29: 

 �Se nós lembrarmos que o advento da definição de recursos é muito recente. Com a Emenda 
Constitucional 29, a partir dela, nós temos, então a obrigação de deixar claro, clara qual é a 
destinação e qual é o montante de recursos dos orçamentos estaduais e municipais. Muitos 
estados e municípios ainda não estão fazendo de maneira adequada, porque não têm condições 
de fazer, não sabem como fazer e isso nós estamos trabalhando� (Entrevista 10, secretário 
estadual de saúde). 



 130
 

�É, essa é uma questão crítica, essa é uma herança do centralismo federal, de uma conjuntura 
passada, apesar da gente estar num alto grau de descentralização... Ë a discussão do 
financiamento, ela esteve centrada num viés agregando pactos explícitos dos recursos do nível 
local e do nível regional, ou seja, dos municípios ou Estados... esse é um viés, é uma 
dificuldade. Acho que com a Emenda Constitucional 29, com a NOAS... como a NOAS está 
pensada, não está havendo nenhum questionamento político quanto à necessidade de se fazer 
isso... Até porque a gente aprovou a Emenda Constitucional 29. Essa questão eu acho que 
tende nos próximos anos ser superada, a gente passa a trabalhar com financiamento mais global 
de sistema, não só financiamento federal� (Entrevista 14, secretário municipal de saúde). 

Existem também aqueles que colocam em dúvida a transparência do Ministério da 

Saúde na disponibilização de informações sobre os recursos transferidos para as outras 

esferas de governo: 

�Eu é que faço a pergunta: Esse dinheiro que chega é o mais correto ? Essa quantidade que está 
chegando aos estados, que realmente contribui, é esse mesmo que deveria chegar? A primeira 
coisa que eu pergunto, quer dizer, no meu pensamento, o governo federal, o SUS, eles têm a 
base forte de financiamento do governo federal, mas o governo federal recolhe e repassa o que 
é de direito ? Quer dizer, agora eu fico me perguntando: o que chega aqui é o que é pra chegar 
? Ou se chega uma parte, que na verdade a outra parte fica lá e ninguém sabe ?� (Entrevista 03, 
secretário estadual de saúde). 

Fala-se também em �acesso privilegiado�, por parte de alguns estados e municípios, 

a determinadas informações relativas a oportunidades de investimentos. Não se trata de 

uma opacidade propriamente dita, mas de um acesso antecipado a essas informações, 

principalmente por parte dos municípios que têm representação nas Comissões 

Intergestores (ou a sua divulgação tardia para o conjunto de municípios representados). 

Esta assertiva é enfaticamente negada por um dos entrevistados: 

� Eu acho que não. tem se construído muito mito em torno dessa coisa de falta de 
transparência. têm muito mito. Eu acho que têm muito mito! Na realidade, as pessoas que estão 
nesse movimento, elas estão por conjunturas, por participação, pessoas que estão sensibilizadas 
para ter tempo com o movimento. Mas eu não acho que isso seja uma coisa que, que motive as 
pessoas para ele ter informação privilegiada não. Isso é muito mais conseqüência do que causa. 
Agora, hoje inclusive, com a quantidade de informação que tem na própria Internet, por 
exemplo, você têm essas informações tudo discutido na porta da Tripartite, está na, têm os 
boletins que chegam, quer dizer, as portarias são todas on-line o tempo todo. Então, eu acho 
que um secretário, se o objetivo dele é pegar informação, ele pega independente de estar lá. 
Como também eu não tenho visto, ao longo dessa minha participação, nenhum tipo de 
privilégio. Tanto aqui na Secretária de Saúde do Estado como, tanto na Tripartite como na 
Bipartite, nenhum tipo de privilégio de que o fato de você ser da Comissão o seu município é 
beneficiado e tal... Até porque não é um processo, digamos, por baixo dos panos, é um 
processo, digamos, transparente, é publicado, até feito normatização, portaria, em cima de 
critérios.� (Entrevista 16, secretário municipal de saúde). 

A falta de transparência na disponibilização e disposição de algumas informações 

consideradas estratégicas para os arranjos decisórios intergestores, questão que poderia 

comprometer as relações de confiança e cooperação mútuas, é considerada muito mais 
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como uma limitação própria do contexto interinstitucional e contornável na medida em que 

se consolida a prática de negociações e decisões conjuntas. Trata-se na verdade, da 

definição processual de graduações e margens do que pode ser admitido como aceitável em 

termos de transparências e opacidades no processo e arranjos de decisão.  

Conforme descrito, existe uma ênfase, em termos estratégicos, no que se refere 

àquelas informações relativas aos recursos financeiros. Como o Ministério da Saúde 

detém, controla e disponibiliza a maior parte dos recursos financeiros do sistema de saúde, 

naturalmente se torna o foco das maiores atenções, quando se trata da disponibilização das 

informações concernentes aos arranjos decisórios. 

Uma outra questão que é evidenciada como problemática pelos representantes dos 

gestores municipais e estaduais, tem a ver com a dependência financeira do CONASEMS e 

CONASS com relação ao Ministério da Saúde, no que se refere ao custeio de parte dos 

gastos de manutenção destas entidades e também das reuniões da Comissão Tripartite 

(viagens e estadias dos representantes municipais e estaduais). Existe uma constatação da 

parte de alguns gestores municipais e estaduais, de que essa dependência financeira gera 

constrangimentos, que o poder econômico concentrado no Ministério cria uma relação de 

subordinação e dependência dos municípios e estados em relação ao Governo Federal: 

 �Para mim, para mim que tenho que todo mês ir buscar dinheiro...  que é um convênio que nós 
temos, que é uma grande ilusão... é constrangedor! Porque você defende os segmentos dos 
municípios, não é que você esteja armando contra os estados e o Ministério, mas na hora que 
você faz o convênio já dá uma impressão que está dependendo do outro lado com quem está 
negociando... e aí vem aquela sensação de fragilidade... quer dizer, nós tínhamos que estar no 
mesmo patamar, teoricamente é para ser assim, mas quando você faz o convênio e depende  de 
recursos do outro, fica aquela sensação que você depende do outro, você não pode falar porque 
você não tem voz ativa, embora você ache que você conduza dessa maneira. No caso 
Ministério da Saúde nós vemos o seguinte: o CONASS e CONASEMS usam as salas do 
Ministério da Saúde, eles têm repasse financeiro do Ministério... eu não sei quanto, deve ser 
uma soma até boa do Ministério da Saúde. Ocupam toda a estrutura do Ministério da Saúde e 
estão sendo pautados pelo Ministério da Saúde... essa é a minha preocupação. Eu acho que se 
eles conseguirem sair ali de dentro, com certeza eles teriam uma  maior liberdade, e um poder 
de força, politicamente falando, para negociar com o Ministério... aquilo é ruim é danoso para 
o CONASEMS.� (Entrevista 08, secretário municipal de saúde). 

Percebe-se que ao mesmo tempo em que há o reconhecimento de uma relação de 

subordinação entre estados e municípios na relação com o Ministério da Saúde, há o desejo 

da equivalência. 

 � Um ponto fraco que eu acho e que é motivo até de... foi motivo até de conversa ontem... é 
que, hoje, a Tripartite é vista muito assim, até mesmo por nós, nesse sentido assim: são os 
estados e os municípios que estão chegando para conversar com o Ministério. Até a própria 
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distribuição física do CONASS e CONASEMS no anexo do Ministério condiciona um pouco 
essa visão. Quer dizer, estado de um lado, município de outro como se nós tivéssemos numa 
rinha, né ? E o Ministério no meio para apartar a briga, né ? Ou então como se fosse os dois 
suplicantes indo até aquele que é o Mecenas. E até houve uma proposta muito interessante que 
foi feita pelo X, de que a gente pudesse estar assumindo a Tripartite, primeiro, deslocando-a de 
Brasília para ser realizada de maneira centralizada nos estados e, cada vez, sob a 
responsabilidade de um dos membros; uma vez de responsabilidade do Ministério, outra vez de 
responsabilidade do Estado e outra vez de responsabilidade do Município. Porque, na verdade, 
ali não há patrão, né ? O patrão é o povo, tá entendendo ? Nós, as três partes que estão sentadas 
ali, estamos em absoluta igualdade de condições, de prerrogativas e de responsabilidades.� 
(Entrevista 10, secretário estadual de saúde). 

A idéia de que �estados e municípios se aliam contra o Ministério da Saúde, para 

conseguir arrancar mais dinheiro�... é uma caricatura das lutas travadas na Comissão 

Tripartite. 

�Eu acho que na Tripartite eu tenho feito uma crítica, inclusive acho que a Tripartite tem sido 
usada muito como espaço prático de financiamento  exclusivamente ou coisas mais 
burocráticas, eu acho que a Tripartite devia ter um outro perfil. Inclusive têm um viés nisso aí, 
que é o fato da Tripartite se reunir sempre no Ministério da Saúde, quando a coordenação é o 
Ministério da Saúde... eu sou contra ! Eu já falei isso várias vezes, eu acho que a Tripartite,  ela 
tinha que ter uma coordenação de rodízio uma no Ministério da Saúde, uma numa secretaria 
estadual de saúde e o CONASS coordena, outra é numa secretaria municipal de saúde e o 
CONASEMS coordena,... para que seja igualitária, para que não tenha  uma hierarquia, porque 
senão fica sempre assim: estados e municípios aliados contra o Ministério da Saúde, para 
conseguir arrancar mais dinheiro. Eu acho que é empobrecer muito, usar de forma muito 
empobrecida esse espaço; esse espaço eu acho que é uma experiência única no mundo� 
(Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Apesar das distintas posições dos atores envolvidos nos arranjos de decisão 

intergestores acerca de várias questões relacionadas aos modos de integração e regulação 

do processo de descentralização das políticas de saúde, existem opiniões convergentes 

sobre o papel positivo e relevante que as Comissões Intergestores têm exercido em tal 

perspectiva, principalmente em razão da prática de negociação permanente. A negociação 

permanente é entendida como um requisito fundamental para garantir a constituição de 

consensos políticos baseados na intermediação de interesses diversos; como também, para 

melhorar os resultados na implementação de políticas e estratégias programáticas.  

 �Eu acho que o ponto maior das Comissões Intergestores é o fato de você ser forçado a um 
debate permanente, isso enriquece todas as partes, isso aprofunda os conhecimentos sobre o 
sistema, isso expõe as nossas fragilidades, cada um dos três gestores tem pontos vulneráveis e 
também coloca em relevo algumas das, digamos assim, fortalezas, né ? Os pontos fortes que a 
gente possa ter... isso é uma questão muito importante !�. (Entrevista 10, secretário estadual de 
saúde). 

"Eu creio que o ponto forte de a atuação das Comissões Intergestores é justamente a constante 
busca de consenso, a negociação, a necessidade de se negociar sempre, a capacidade de se 
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abandonar os interesses locais e específicos por uma visão nacional, uma visão de conjunto..." 
(Entrevista 02, dirigente ministerial). 

"A negociação permanente têm muito mais alcance, muito mais impacto na implementação de 
ações, no somente por a disseminação que isto provoca mas também facilita, abre consensos e 
facilita a implantação de uma política ou um programa, de um projeto... Eu creio que essa é a 
vantagem de uma arena de decisão." (Entrevista 16, secretário municipal de saúde) 

Há que fale de uma �santíssima trindade�, no sentido de especificar uma integração 

sem hierarquia entre as esferas de governo.  

" �As Comissões Intergestores de Saúde cumprem um papel fundamental no processo de 
implantação do Sistema Único de Saúde. Pode ser que depois elas não tenham razão de existir, 
mas no processo de implantação do sistema de saúde elas devem funcionar. Porque não é uma 
coisa que... como não há hierarquia, eu como representante do Ministério não posso dar ordens 
para o secretário estadual ou municipal de Saúde, eu tenho que me sentar e negociar.... A única 
imagem que eu consegui encontrar para tentar dizer o que era o SUS, do ponto de vista do 
federal, estadual e municipal e santíssima trindade, porque eu acho, quer dizer, é três em um, é 
uma coisa difícil de entender, quer dizer, não têm hierarquia, o Ministério da Saúde não está 
acima do estado, a secretaria estadual acima da secretaria municipal, não é uma coisa da 
sociedade que seja definido, a lei nos diz quanto cada um vai botar, mas o SUS é a junção dos 
três, o SUS  ele existe em cada município, então no município ele é a junção da administração 
municipal, estadual e federal...� (Entrevista 06, dirigente ministerial). 

Indistintamente para todos os entrevistados, não existem dúvidas sobre a 

importância de uma integração e regulação intergovernamentais baseadas em negociações 

permanentes, transparência e motivações orientadas para a constituição de mediações e 

consensos políticos.  
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Quadro 9. Descrição das principais contradições entre os atores governamentais 
entrevistados, identificadas em seus discursos e relacionadas a conteúdos temáticos . 

Temas identificados Contradições encontradas 
1. Interesses envolvidos nos arranjos decisórios �Particulares� X �públicos� orientados para o sistema de 

saúde. 
2. Preponderância de tipos de poder no âmbito 

da  Comissão Tripartite 
Preponderância do poder técnico-administrativo X 
político 

3. Competências das esferas de governo com 
relação ao sistema de saúde 

 

Harmonia e complementaridade X interferências e 
extrapolações  
Coordenação e complementaridade X  hierarquia 

4. Relações das representações dos gestores 
para como o Ministério da Saúde 

Parceria X subserviência (subordinação X dominação) 

5. Posições sobre a precedência e 
preponderância do Ministério da Saúde na 
definição de políticas 

  

Consentimento X questionamento  
Definição unificada da política para o país x 
fragmentação nos estados e municípios 

6. Concepção sobre as estratégias de 
descentralização do SUS  

Regionalização X Municipalização 
Re-centralização X Fragmentação 

7. Representatividade das entidades de gestores Representatividade legítima X ilegítima (corporativismo 
de conotação negativa e �partidarismo�) 

8. �Profissionalização� de gestores de saúde Mais vantagens X Mais desvantagens 
9. Coalizões entre as representações de governo Interesses do sistema de saúde X político-partidários 
10. Competências e relações com o Conselho 

Nacional de Saúde 
Subordinação, interdependência e harmonia X 
dissociação, interferências e extrapolações 

11. Volume de normas ministeriais Adequado  X excessivo 
12. Modo de regulação das políticas de saúde Preponderância da legislação X de normas ad hoc 
13. Posição sobre a legislação sanitária Necessidade de cumprir a lei X de revisá-la 
14. Acesso às informações consideradas 

imprescindíveis para a tomada de decisão 
Prevalecem transparências X Prevalecem opacidades 

15. Necessidade do funcionamento da Comissão 
Tripartite 

Permanente X temporária 
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2.2. Definição da agenda de decisão intergestores. 

Todos os atores e grupos mobilizados em torno das políticas públicas de saúde têm 

motivações e proposições para definir as agendas decisórias governamentais. Uma agenda 

decisória configura a dimensão e o fluxo de tempos para deliberações formais. Tempos 

dimensionados em função de prazos delimitados e das relações estabelecidas entre os 

atores enredados no campo de poder.  

Numa agenda decisória é realizado o gerenciamento de oportunidades e riscos para 

encaminhar os interesses dos agentes ou grupos nos arranjos decisórios. Existe uma relação 

entre os assuntos submetidos à negociação e as oportunidades de tempos de decisão, 

quando predominam aspectos de viabilidade relacionados ao encaminhamento destes 

assuntos.  

No caso em questão, importa considerar que assuntos são pertinentes a agenda 

decisória da Comissão Tripartite, quem define e pauta destes assuntos, que critérios são 

utilizados para a sua seleção e como são definidos os seus tempos de decisão.   

Segundo a legislação de saúde vigente no país, existe uma ampla variedade de 

assuntos relacionados com a implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde 

que, em tese, poderiam ser incluídos na agenda decisória intergestores. Questões 

relacionadas com a programação, financiamento, modelagem da rede assistencial, controle 

e avaliação dos serviços públicos, relação com a rede privada e conveniada que presta 

serviços para o setor público etc. 

Embora exista tal variedade de temas e assuntos inerentes ao Sistema Único de 

Saúde, alguns destes, como aqueles relacionados com as políticas e estratégias de 

regulação dos serviços privados não conveniados (Planos privados de Saúde, Seguros de 

Saúde etc.) ou com as políticas e estratégias de Vigilância Sanitária, normalmente não 

fazem parte da agenda decisória da Comissão Tripartite. Em ambos os exemplos, esses 

assuntos têm sido tratados e decididos no âmbito das agências de regulação criadas 

especificamente tais finalidades. 

Conforme já demonstrado, existem assuntos administrativos rotineiros tratados nas 

pautas de reuniões da Comissão Tripartite, relacionados com a aprovação de pareceres 

técnicos sobre demandas de habilitação ou credenciamento de municípios e estados a 

diversas formas de gestão do Sistema Único de Saúde ou de programações específicas. 
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Praticamente em todas as reuniões ordinárias da Comissão Tripartite, esses assuntos são 

rapidamente aprovados; sendo que, eventualmente surgem questões relacionadas com 

recursos contestatórios sobre tais decisões, que demandam análises e discussões mais 

apuradas.  

Os assuntos que não se referem a essas rotinas administrativas, estão relacionados 

com vários outros aspectos do Sistema Único de Saúde, sendo a questão do financiamento 

a mais recorrente. Mais especificamente, os assuntos relacionados aos repasses financeiros 

federais para determinadas estratégias e ações programáticas. 

Segundo o Regimento Interno da Comissão Tripartite, existem definições de prazos 

prévios e fluxos de informação que permitem a apresentação de propostas de assuntos para 

a agenda decisória por parte de todas as representações governamentais. Entretanto, o que 

ocorre na prática, é que a definição das agendas decisórias na Comissão Tripartite é 

determinada preponderantemente pelo Ministério da Saúde. Esta predominância das 

demandas oriundas do Ministério da Saúde fica evidente na revisão dos registros de pautas 

das reuniões formais realizadas. 

Segundo um dos entrevistados que trabalha no Ministério da Saúde e também na 

assessoria da Comissão Tripartite: 

�Na verdade, as pautas das reuniões geralmente são definidas em reuniões do primeiro escalão 
do MS. Nestas ocasiões, são consideradas as solicitações ou sugestões de pauta oriundas do 
CONASS ou CONASEMS� (Entrevista 01, assessor técnico da representação federal).  

Uma revisão das atas de reuniões da Comissão Tripartite realizadas entre 1997 e 

2002 demonstrou que os assuntos relacionados com o financiamento e programação de 

proposições oriundas  da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério, responsável pela 

coordenação da chamada Atenção Básica e de vários programas normativos, 

predominaram na pauta de discussões. 

Alguns dos representantes municipais entrevistados relatam dificuldades para 

inserir assuntos próprios nas agendas decisórias por encontrá-las saturadas de assuntos 

previamente encaminhados pelo Ministério da Saúde. O mesmo ocorre com relação às 

agendas das Comissões Bipartites nos estados, que têm o maior volume de assuntos da 

agenda decisória pautados por encaminhamentos (geralmente normas) do Ministério da 

Saúde. As dificuldades das representações estaduais e municipais para inserir assuntos 
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próprios na agenda de decisão, muitas vezes são entendidas como decorrentes da falta de 

articulação ou até mesmo de omissão por parte das mesmas. 

�Olha, faz um tempo na verdade que quem vem montando a agenda é o próprio ministério, tem 
um bom tempo... Hoje inclusive, teve uma reunião, foi discutido isso, existe uma série de pauta 
de agendas também dos secretários municipais e estaduais, mas que efetivamente, os 
municípios e os estados não pautaram essa discussão. Por omissão mesmo, é por omissão, por 
falta de articulação, talvez por incapacidade dos próprios municípios ou estados, não que não 
exista, que não tenha sido formulada, nós temos hoje uma série de questões e de pontos que são 
parte de uma agenda que deveria estar entregue a Tripartite, algumas cobradas, sem resposta, 
várias cobradas... em nome do avançar num processo central, numa discussão central hoje é a 
NOAS, vai se abrindo mão na verdade de algumas questões, entendendo que existe uma 
centralidade na discussão e as outras têm de ser resolvidas em seus impasses, só que têm limite, 
quer dizer, um processo de avaliação de limite de cada um e têm coisas que estão�. chegando já 
no extremo do limite que vão começar a ser trabalhadas, só que o CONASS vem como o 
CONASEMS vem repetidamente pautando essa... mencionando pelo menos, marcando essas 
demandas, pra que a gente trabalhe isso numa agenda". (Entrevista 15, assessor da 
representação municipal). 

Há quem afirme que muitas vezes o Ministério da Saúde desconsidera as discussões 

em andamento na agenda decisória da Comissão Tripartite e determina unilateralmente, 

por portaria, as decisões. 

"Eu penso que o CONASEMS também está sendo atropelado pelo Ministério da Saúde a pauta 
é do Ministério os assuntos são do Ministério... onde... tá aí um exemplo claro, do PAB (Piso 
Assistencial Básico) foi discutido, discutido à exaustão e depois o Ministério baixa uma 
portaria, estipula um preço determinando que se  pague R$ 10,50... e a discussão anterior, de 
que valeu? De nada, né ? Ficou amarrada no que eles queriam o que aparentemente dispensava 
a discussão anterior então essa pauta da Tripartite é feita pelo Ministério e eu estou achando  o 
CONASEMS hoje enfraquecido para colocar suas pautas e seus pontos de vista com mais 
substância e com mais força." (Entrevista 08, secretário municipal de saúde) 

�...Tem a outra instância, que é o Ministério, que demanda encaminhamentos, de modo que na 
verdade é muito atropelado. O que a gente vê é assim: o Ministério,  têm épocas que eu acho 
que ele toma aquilo e ele começa, parece que ele quer correr.. pelo tempo perdido e que às 
vezes essas agendas elas são muito atropeladas...� (Entrevista 12, assessor da representação 
estadual) 

Houve pelo menos duas ocasiões, entre 1997 e 2002, em que chegou a ocorrer 

conflitos entre as representações dos municípios e do Ministério da Saúde em razão do 

protelamento seguido de assuntos agendados pelo CONASEMS para a discussão 

intergestores. A representação dos municípios registrou protestos formais contra a maneira 

como a Coordenação da Comissão Tripartite, pertencente ao Ministério da Saúde, 

reiterademente ignorou a demanda de alguns assuntos considerados relevantes e 

apresentados para a inclusão na pauta das reuniões. Eis o relato de uma ocasião em que 

uma reunião ordinária da Comissão Tripartite chegou a ser suspensa em razão de protestos 



 138
 

da representação municipal sobre o que foi considerado como imposição normativa por 

parte do Ministério da Saúde: 

" Em 1998 foi a única vez em toda a história que eu me lembre em que se suspendeu uma  
reunião da Tripartite porque, quer dizer, uma posição muito séria do Ministério da Saúde, uma 
coisa absolutamente maluca, tanto é que estava com dificuldade de fazer a gestão. Hoje 
inclusive, a gente nota esse movimento novamente, agora uma coisa de subdividir teto e mais 
recentemente essa portaria em que você divide em certos níveis de alta complexidade, onde 
você forma uma coisa estranha onde você permite a transferência de recursos financeiros do 
teto livre para a alta complexidade, mas não pode ser da alta para o teto livre. Então acho que 
saúde é uma coisa muito complexa e ela não se repete, todo mês a mesma história. Então de 
certa forma pra mim é uma ingerência na gestão municipal". (Entrevista 11, secretário 
municipal de saúde). 

Eis mais um discurso que denota a unidirecionalidade ministerial na definição da 

agenda decisória ou mesmo na tomada de decisões unilaterais sem uma prévia discussão 

no âmbito da Comissão Tripartite: 

"Tanto o CONASS e o CONASEMS, têm pauta de que a gente estaria há muito tempo 
demandando, hoje a gente listou aí questões que são cruciais. Se não tiver uma reação rápida o 
estrago já tá feito, a reforma em si é complicada pra vida institucional do SUS e aí... mas a 
história foi essa, a edição de medidas normativas do ministério, sem consulta, sem passar por 
um acordo, por um consenso, têm uma arena e têm três lados que estão tentando pactuar num 
processo de descentralização que têm que ser pactuado, porque é construído mesmo, em 
processo de construção e um dos três lados resolve tomar uma iniciativa isolada e que exige 
dos outros resposta e se ela não responder vai gerar sempre um racha... na época, o Ministério 
estava rompendo com o processo de construção na arena de pactuação com a própria Tripartite, 
né ? Tomou decisões na verdade pra todos o sistema no país inteiro, com o poder normativo 
que têm o Ministério, com publicação de portarias que não passaram pela Tripartite, tratos que 
não passaram e têm ouvido inclusive demandas que estavam sendo colocados pelos mesmos 
fatores, está acontecendo algo. têm acontecido de vez em quando, volta sempre esse tipo de 
situação e é quando, volta sempre esse tipo de situação e é isso que tá aí..." (Entrevista 15, 
assessor da representação municipal). 

Há assuntos demandados que seguidamente provocaram tensionamentos e mesmo 

conflitos entre as representações de estados e municípios com relação a representação 

ministerial, pelo fato de sua constante postergação nas pautas da agenda de decisões: 

! Assuntos relativos a política de pessoal do Sistema Único de Saúde, 

particularmente o problema da reposição de servidores federais e estaduais aposentados e 

até então, cedidos para trabalhar em serviços municipais de saúde; 

! Assuntos relativos a definição do comando único na gestão de sistemas de serviços 

de saúde, particularmente os problemas na transferência de comando da rede de serviços 

estaduais para os municípios (principalmente em capitais); 
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! Assuntos relativos ao processo e sistemática de auditorias e fiscalizações 

ministeriais nos estados e municípios, particularmente os problemas decorrentes da falta de 

uma definição intergovernamental de critérios para avaliação e auditoria.  

O que ocorre sistematicamente, é que muitos dos assuntos não previstos 

formalmente nas pautas das reuniões ordinárias, são apresentados pelas representações 

estaduais ou municipais e discutidos no momento dos "informes", logo no início das 

reuniões. A utilização sistemática deste momento específico para a apresentação e 

discussão de assuntos muitas vezes polêmicos revela a dificuldade de sua inserção na 

agenda decisória e o tratamento de informalidade conferido aos mesmos.   

Os representantes estaduais e municipais também se queixam dos tempos e prazos 

finais estabelecidos para a decisão de assuntos encaminhados pelo Ministério da Saúde 

para a Comissão Tripartite e Bipartites. Segundo alguns entrevistados, a maior parte das 

vezes não existe tempo suficiente para analisar e discutir apropriadamente esses assuntos, 

em  razão da premência dos prazos preestabelecidos.   

Sobre esse problema existem diversas  opiniões que buscam criticar ou justificar o 

fluxo de tempos e a definição de prazos para as decisões. No caso das Comissões 

Bipartites, a delimitação de prazos exíguos para a tomada de decisões, é considerado um 

problema mais relevante: 

"Nas Comissões Intergestores Bipartites existe menos tempo para a construção progressiva de 
consensos em  função da urgência de prazos... ou se decide agora ou pode haver danos para 
todos." (Entrevista 04). 

"... No nível nacional, a construção de consenso progressivo ela é mais praticada no cotidiano, 
nas Bipartites eu acredito isso é menos. Na Bipartite as vezes há muita coisa de premência ou 
decide agora, até porque têm prazos que são estipulados, isso têm fragilizado as Bipartites, do 
ponto de vista delas serem instrumento de construção de consenso progressivo, no nível federal 
não, essa coisa é bem mais exercitada, até porque pela dinâmica de ausculta permanente que se 
têm nas câmaras técnicas do CONASEMS e do próprio CONASS, quer dizer, a Tripartite tá 
servindo também como momento de coroamento e de explicitação simbólica de acordos 
também, até porque a gente têm procurado preparar essas reuniões com reuniões anteriores, 
com diálogos, com visitas, com audiências, essa coisa têm fluido bem." (Entrevista 02, 
dirigente ministerial). 

"... O Ministério apresenta tudo para decisões imediatas... Seria como você colocar as coisas de 
última hora como faz o governo com a assembléia, o presidente com o congresso  e o prefeito 
com a câmara municipal, colocar tudo de última hora para não dar tempo ao usuário para 
refletir, discutir e ver alguma coisa do seu interesse e que passa tudo do estado; sem ter  o 
mínimo debate por conta de você não ter tido tempo para ver a matéria com mais cuidado... 
Nós temos um órgão político e técnico, né ? O técnico com engarrafamento de assuntos  e o 



 140
 

político com a vontade pura de se acomodar algumas matérias que vão ser do interesse deles, 
que faz com que a gente se aprofunde menos...". (Entrevista 08, secretário municipal de saúde) 

Exemplo de justificativa apresentada por um representante ministerial para a 

exigüidade de prazos para as decisões, tendo em vista a abrangência e complexidade do 

sistema de saúde: 

"... A gente tem que entender que não se vive num mundo ideal, mas sim real, então  nós temos 
que entender que a grande maioria das decisões não pode esperar enquanto eu estou deitado 
numa rede bebendo whisky com água de coco... todas as semanas temos que tomar decisões 
que envolvem milhões de atores ... e a maioria destas decisões implica em  dinheiro ... os 
prazos nunca são definidos no sentido de penalizar os estados  e municípios.. É claro que 
algumas vezes o prazo é muito curto, exige uma agilidade muito maior e isto incomoda a vida 
de muita gente, a questão é que nós estamos construindo um sistema que é muito grande, muito 
complexo..." (Entrevista 06).    

 Existem aqueles que estão convencidos de que a demora na construção dos 

consensos é positiva, pois possibilita a constituição de propostas mais consistentes. 

" Um grande exemplo de exercício dessa capacidade de acomodação é o processo de 
participação da NOAS. Se você pegar o documento publicado NOAS e pegar os primeiros 
esboços, são coisas absolutamente diferentes. E o que é que aconteceu? Nós fomos construindo 
pactos, construindo consensos; esse é o papel da Comissão. Agora, muitas vezes, lá atrás, 
quando essa interlocução não era suficientemente estimulada ou bastante objetiva, muitas 
vezes, o Ministério atropelava essa questão, porque ficava naquela: " Não, mas se a gente 
coloca em discussão, né ? Vai demorar tanto tempo". E aí, a gente se convenceu que, às vezes, 
é interessante demorar, mas que saia alguma coisa que seja com responsabilidade e aí, com 
muito mais chances de ser abordado em seguida." (Entrevista 10, secretário estadual de saúde). 

É comum que assuntos considerados muito polêmicos sejam seguidamente adiados 

na agenda, até que possam ser mais bem analisados e formalmente inseridos na pauta de 

reuniões ordinárias. 

Em resumo, a agenda decisória das Comissões Intergestores exclui alguns assuntos 

relacionados com a gestão e a operacionalização do Sistema Único de Saúde, sendo na 

maior parte das vezes pautada unidirecionalmente pelo Ministério da Saúde. 
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2.3. As estratégias de interação  e os arranjos decisórios. 

O Regimento Interno da Comissão Tripartite estabelece formalmente seus modos 

de funcionamento e deliberação. No entanto, o que foi observado é que nos arranjos 

decisórios intergestores, predominam as negociações informais.   

 Para as reuniões das Comissões Intergestores existe o regimento que prevê regras 

definindo funções de coordenação das reuniões, a sua dinâmica e modos de formalização 

das decisões, etc. Conforme afirmado anteriormente, para tais reuniões ordinárias são 

selecionadas somente aquelas demandas em que já existe um acordo prévio, de tal modo 

que se possa estabelecer a sua formalização através de acordos. 

 As entidades de representação dos gestores municipais e estaduais de saúde têm 

suas sedes localizadas no próprio Ministério da Saúde, onde trabalham assessores e pessoal 

de apoio administrativo. Geralmente são os assessores destas entidades que permanecem 

em Brasília, aqueles que estabelecem os contatos preliminares acerca dos assuntos em 

pauta na agenda decisória, para então, às vésperas das reuniões ordinárias da Comissão 

Tripartite, os próprios representantes do CONASEMS, CONASS e Ministério da Saúde 

entabularem as discussões e negociações propriamente ditas. Fala-se de reuniões oficiais e 

oficiosas e de um processo de preparação e afunilamento técnico da discussão em pauta. 

 �Durante o mês todo sempre tem a troca de informações, a conversa informal com as 
conversas técnicas. Existem as reuniões técnicas e isso de uma forma afunila para que quando 
chegue à reunião sejam pontos que de certa forma sejam pontos contemporâneos, que seja do 
momento, com discussões que estejam acontecendo no momento. De alguma forma a pauta 
contempla essas discussões paralelas, quando isso não acontece, normalmente tanto o 
CONASS como o CONASEMS são pegos de surpresa, então normalmente é sugerido de que 
se dê mais um tempo e, se for o caso, a portaria, a resolução, coisas desse tipo, devem ser 
adiadas por mais uma reunião da Tripartite para que todos tenham mais conhecimento e 
discutam mais internamente. Quando não, quando todos têm conhecimento por conta dessas 
reuniões, ou oficiais ou oficiosas, já chega mais ou menos mastigado, com um entendimento do 
que pode acontecer e cada um se prepara para dar o encaminhamento como acha que deve ser 
feito. Normalmente não têm embates e nem votações... não é esse o espírito. Cada um já vai 
com argumentos fortes, sabendo já, que pactos têm que ser dados e então tentam convencer os 
parceiros. Quando não têm esse convencimento, adia-se mais um tempo até que se chegue a 
uma definição. Às vezes, caso não se tenha esse entendimento, é aprovado na hora e cria-se 
uma comissão para se dar prosseguimento a discussão." (Entrevista 07, assessor técnico da 
representação municipal). 

Em muitas das ocasiões, ocorrem divergências internas de posições no âmbito das 

representações do CONASEMS, do CONASS ou do próprio Ministério da Saúde, no que 

se refere a determinadas questões em pauta. Sendo assim, em reuniões internas 

preliminares, essas representações definem uma posição majoritária a ser defendida no 
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processo de negociações intergestores. Muitas vezes definem também margens de 

negociação, para a orientar o processo em curso. 

Algumas vezes, as posições internas majoritárias das representações municipais e 

estaduais de governo, são estabelecidas por votação entre os representantes presentes. 

Portanto, muitas vezes não existe o consenso entre os representantes de uma esfera de 

governo, mas a subordinação da minoria ante a maioria. 

"É difícil! Nós tivemos que passar a manhã toda num ponto de pauta e saímos às duas da tarde 
para o almoço... e aí, o segmento dos municípios teve que chamar o representante de X,  para 
mostrar a ele da posição complicada dele. Quer dizer, a posição dele era a posição de um 
município e ela geraria prejuízo para os outros. Então ele, com esse argumento a gente teria 
infelizmente que enquadrá-lo dentro do nosso segmento. Se ele não aceitasse a nossa 
argumentação, nós tínhamos que fazer a votação dentro do nosso segmento, e aí seria a opinião 
da maioria, né ? Você não podia emparedar o processo e parar ali. Então dentro do nosso 
segmento haveria eleição, e aí a parte vencida teria que fazer acordo com a parte, teria que 
aceitar a opinião da maioria. Foi o que aconteceu. mas não precisou chegar a isso, ele foi por 
nós convencido, embora a contragosto... mas aceitou. Chegou a levantar-se e dizer que 
concordava, pediu uma declaração de voto de protesto, mais concordava com nossa a posição." 
(Entrevista 08, secretário municipal de saúde) 

Estas votações não garantiam um posicionamento uniforme de cada representação 

de governo no decorrer das reuniões da Comissão Tripartite. Era comum que os 

posicionamentos divergentes no âmbito de uma representação (principalmente a 

municipal), fossem retomados e expostos durante a reunião ordinária; o que gerava 

celeumas e a necessidade de novas reuniões informais (ocorridas paralelamente à reunião 

ordinária). Nestes casos, o ponto da pauta era suspenso e adiado para o fim da reunião 

ordinária, enquanto aconteciam as chamadas discussões de corredor (porque ocorrem no 

corredor que dá acesso à sala de reuniões da Comissão Tripartite). Quando neste meio 

tempo não existia uma mediação possível acerca das divergências internas em questão, 

podia ocorrer dois desdobramentos: 

! Devido ao impasse persistente, o ponto de pauta era retirado e a decisão adiada para 

reuniões ordinárias posteriores; ou 

! O presidente das entidades de representação assumia uma das posições e a definia 

como única, retomando o ponto de pauta e procedendo a pactuação (sob protestos de 

alguns, o que normalmente não era registrado em ata). 

No caso dos representantes do Ministério da Saúde, quando existia alguma 

divergência explicitada no decorrer da reunião ordinária, normalmente valia a posição do 

titular da Secretaria Executiva. As divergências internas entre a representação do 
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Ministério da Saúde, dificilmente eram demonstradas abertamente.  

Nas negociações informais estabelecem-se coalizões eventuais e variáveis entre as 

representações dos três níveis de governo, dependendo das suas posições sobre os assuntos 

em pauta. O que foi observado é que esses alinhamentos e coalizões variam de acordo com 

cada conjuntura política e em razão de demandas específicas das representações estaduais e 

municipais, assim como, das diversas composições de natureza político-partidária. 

 " E aí, é muito engraçado essa coisa, ela... ela é uma pactuação tripartite que ela funciona 
também com um arco de aliança. Então, têm horas que o CONASS e o CONASEMS têm feito 
um esforço enorme de nunca brigarem, de estar sempre unidos, mas têm horas que o Ministério 
está mais com o CONASS e o CONASEMS fica isolado; têm horas que o CONASEMS está 
mais com o CONASS e contra o Ministério; têm horas que o CONASEMS se une com o 
Ministério, contra o CONASS. Então é isso aí, nas alianças, essa coisa é muita relativa. Então, 
têm uma...é a coisa sanfona que eu falo mesmo, eu acho que na Tripartite, o CONASS e o 
CONASEMS funcionam como uma sanfona, né ?" (Entrevista 16, secretário municipal de 
saúde). 

Quando ocorre a mediação entre posições e a constituição de acordos informais 

prévios, o assunto em questão é prontamente decidido na reunião formal. Quando o acordo 

informal prévio não é possível, a decisão do assunto polêmico é adiada, mas esse assunto é 

mantido na pauta da reunião formal. A tática de adiamento de decisões polêmicas 

geralmente se efetiva com a criação de um grupo tripartite de assessoria técnica. Este 

grupo analisa o assunto, apresentando uma nova proposta de mediação em determinado 

prazo. O assunto polêmico somente volta à agenda de decisão quando um acordo informal 

está estabelecido. 

 "... A gente constrói um processo de negociação pra que se chegue no momento de 
formalização com algum consenso possível de ter uma deliberação. Aí, é um processo muito 
diverso e que cada um dos atores têm suas próprias reuniões, acontecem reuniões técnicas entre 
aspas, do CONASEMS com o CONASS até porque a gente é vizinho, facilita... com a área 
técnica do ministério, visando construção de uma proposta formalizada de ir então 
experimentando as propostas, quais são as resistências, quais são os acúmulos, quais são as 
concorrências, vamos dizer assim, quais são... o que favorece, o que dificulta...� (Entrevista 15, 
assessor da representação municipal). 

"...Quando existe um impasse, a decisão é prorrogada até uma nova reunião para discutir  os 
assuntos pendentes... neste momento se ganha tempo, nestes intervalos realmente ocorrem os 
acordos... Nunca se vota, sempre se prorroga para uma próxima reunião, para ganhar tempo, 
para se discutir, com isto os municípios têm vantagens em  algumas coisas, mas sempre quem 
ganha mais é o próprio Ministério na maioria das vezes...". (Entrevista 05, secretário municipal 
de saúde). 

Uma questão evidenciada nos discursos de alguns representantes estaduais e 

municipais tem a ver com as discussões sobre as justificativas e pertinências de 
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determinadas proposições submetidas à negociação intergestores. Estes representantes 

argumentam que muitas das proposições do Ministério da Saúde não são encaminhadas 

para a discussão  sobre os seus méritos ou justificativas, mas tão somente para a discussão 

sobre os  seus modos de encaminhamento, implantação ou implementação.  A decisão 

sobre tais proposições já estariam previamente estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que 

as apresenta muito mais com o intuito de legitimá-las. 

 � Na realidade, as decisões...o que é que o Ministério faz ? Algumas coisas não traz para a 
Tripartite e leva ao Conselho Nacional: as discussões das políticas gerais, etc. e tal, pá, pá, pá, 
pá, pá...Agora, o que significa recursos, o que significa...execução mesmo, ele traz para cá. Ele 
traz para cá numa tentativa de legitimação, basicamente, uma legitimação da sua proposta. Eu 
acho que é um pouco isso que vem acontecendo e, principalmente, o que deixa o Conselho 
Nacional sem o acompanhamento das coisas, né. ? Eu acho que o Conselho Nacional perdeu, 
ao menos no ano passado, tinha perdido completamente qualquer espaço de discutir qualquer, 
de decidir, ele era, ele era...eu acho que isso ocorreu com a Tripartite também. Tu vinha aqui, o 
Ministério apresentava as suas propostas e ia cedo todo mundo embora e está aprovado, a 
portaria já saiu ou a resolução já saiu, etc. e tal.� (Entrevista 09, secretário estadual de saúde). 

Alguns dos atores governamentais envolvidos nestes arranjos decisórios, afirmam 

agir de modo pragmático no processo de negociações intergestores ao consentir 

voluntariamente com a unidirecionalidade ministerial. Eles buscam constituir os acordos 

possíveis em razão das questões em pauta; tendo em vista, que acreditam existir um 

imperativo ministerial no sentido de que as decisões são efetivadas de qualquer maneira, 

com ou sem a participação tripartite. Sendo assim, esses atores buscam negociar e 

constituir consensos sobre os assuntos apresentados pelo Ministério da Saúde, sem 

questionar a sua pertinência ou justificativa. 

"Temos de ser pragmáticos. Eu acho que a decisão é tomada pelo Ministério da Saúde. Você 
faz uma coisa tentando chegar a um consenso.. se não chegou, o Ministério da Saúde larga a 
norma,  independentemente se houve o consenso ou não... . Mas o peso do dinheiro que está na 
mão do Ministérios da Saúde que é encarado como, como,  como poder do governo federal. 
Eles decidem. A decisão aparece mas, enfim, pelo conjunto eu me subordino". (Entrevista 09, 
secretário estadual de saúde). 

Há quem encontre uma justificativa para essa aceitação tácita da referida 

unidirecionalidade ministerial, não numa racionalidade estratégica ou senso de 

pragmatismo, ou concepção sobre a gestão mas numa subserviência típica da latinidade, 

um reconhecimento e consentimento do modo de dominação carismática (usando a 

tipologia weberiana), a admissão tácita do poder simbólico do  ministero da Saúde. 

�...Muitas das vezes, nós que somos latino americanos, nós somos muito humildes... e muitas 
das vezes a gente não quer se expressar, a gente têm vergonha de falar. Se eu te perguntar, você 
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já almoçou ? jantou ? dormiu bem ? está num bom hotel ? Então você vai chegar pra mim e 
dizer: �Pô, estou  bem, e tal... às vezes o cara não almoçou, não jantou e tá dormindo debaixo 
duma ponte, mas vai falar que está bem.� �...Se o ministro chegar aqui e a gente tiver batendo 
esse papo é capaz da gente falar: �Está tudo bem, tudo certo, tudo legal, está ótimo�... Então, 
Pô ! Nós vamos desafiar o ministro ??!! Afinal de contas, é um ministro, pô.!!!� (Entrevista 05, 
secretário municipal de saúde). 

Efetivamente, em muitas ocasiões o Ministério da Saúde submeteu à apreciação da 

Comissão Tripartite nacional normas já editadas e vigentes. Em outras ocasiões editou 

normas de interesse mútuo às representações governamentais, sem submetê-las 

previamente à negociação. 

Em algumas das pautas observadas, quando não houve acordo na Comissão 

Tripartite, o Ministério da Saúde decidiu unilateralmente sobre o assunto em questão. Estes 

casos geralmente estavam relacionados ao financiamento federal para o pagamento de 

valores de custo de determinadas políticas ou ações de saúde. 

Como exemplos: a decisão sobre a pertinência e justificativa de determinadas ações 

de saúde (campanhas nacionais de cirurgias eletivas, vacinas de idosos etc.) ou de 

programas específicos (distribuição de bolsas de ajuda financeira para a compra de 

alimentos etc.) foi unidirecional, sendo que na Tripartite foram negociados e decididos 

somente os seus modos de operacionalização.  

�A própria questão do que a gente estava discutindo hoje: o que é que é essa coisa do cartão - 
alimentação? Quer dizer, você está terminando um cadastro universal e sabendo que há um 
conjunto de prefeituras e um conjunto de municípios, que partem do princípio de que o acesso 
ao SUS não deve ser universal. Então há um problema, extremamente, problema de ética e de 
forma de fazer política... Mas eu acho que essas discussões são mais para constar, pois o 
Ministério fará como bem entende.. Aí você faz portaria por cima de portaria e de portaria, e 
tudo em pedacinhos...� ". (Entrevista 09, secretário estadual de saúde). 

�Eu questiono e afirmo que não foi bom o modo como foram encaminhadas essas coisas como 
o �Bolsa Alimentação�, �Hanseníase�, �Hipertensão�... e que nada disso foi favorável... 
Recebemos muita pressão por todas essas demandas encaminhadas sem uma melhor 
discussão... Não sei como o CONASEMS aprovou isto. Entendo que o CONASEMS aprovou 
todas as políticas do governo atual sem questionar se era importante ou necessário, mais as 
demandas dos municípios e estados, menos necessidades dentro da equidade".  (Entrevista 8, 
representante municipal) 

Em raras ocasiões houve uma resistência por parte dos representantes estaduais e 

municipais, que rechaçaram a aprovação de determinadas proposições ministeriais, como 

por exemplo, um programa em 2001, para a distribuição domiciliar de medicamentos 

específicos para hipertensos e diabéticos. Neste exemplo, devido a uma forte recusa dos 

representantes do CONASEMS e CONASS na Comissão Tripartite, o Ministério da Saúde 
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desistiu da programação nacional, mas implantou um �programa-piloto� nas cidades do 

Rio de Janeiro/RJ e de Palmas/TO. O que pode ser descrito como um exemplo de um 

poder real da Comissão Tripartite: o veto a determinadas iniciativas unilaterais, 

consideradas como contraproducentes, em relação às margens de consentimento 

estabelecidas mutuamente.  

Os representantes do Ministério da Saúde valorizam e buscam estabelecer um 

diálogo e negociação permanente com as outras representações de governo nos arranjos de 

decisão da Comissão Tripartite, contudo não dissimulam o seu poder e não hesitam, 

quando consideram necessário, em lançar mão de suas prerrogativas e recursos. Um 

representante ministerial justifica essa dinâmica como uma estratégia natural da parte de 

quem disponibiliza mais recursos financeiros para o sistema de saúde. Há nesse discurso 

uma clara alusão e justificativa ao meio estratégico da premiação com o objetivo de 

intercâmbiar recursos financeiros por adesão política: 

�... É claro que aí cada um usa suas armas, o Ministério da Saúde é quem banca a maior parcela 
do financiamento e têm que usar isso aí, como estratégia de convencimento e de pressão... e 
com mais tempo têm que ser uma coisa negociada, então eu acho que isso é uma coisa 
fundamental. (Entrevista 06, dirigente ministerial) 

Está claro que o objetivo primordial da busca de consenso é a mediação política, a 

constituição de um acerto entre as partes envolvidas nos arranjos decisórios, de modo que 

todos cedam em suas posições iniciais para consensuar uma proposta intermediária. 

" Algumas vezes dificulta porque nem sempre esse consenso é o projeto de uma das partes, 
várias vezes não é de nenhuma das partes... é um acerto, é um consenso e muitas das vezes, a 
adesão a essa decisão não é automática, ela talvez demande de um tempo maior, pra negociar, 
pra pactuar e até pra quem vai aderir a essa decisão pactuada". (Entrevista 15, assessor da 
representação municipal). 

Dada a reconhecida assimetria entre as esferas de governo no domínio e uso de 

recursos de poder; os arranjos de decisão intergestores caracterizam-se pelo uso de uma 

estratégia, por parte dos representantes municipais e estaduais, de se tentar exaustivamente 

o diálogo e o convencimento mútuo, a negociação permanente e a mediação política. 

 �Não existe a situação assim, às escondidas. Não, não é a tal ponto de conspiração, não chega 
a ser isso... mas precisamos fazer articulações prévias para construir uma idéia, construir uma 
estratégia de se convencer o outro de que não é daquela forma, ou muitas vezes não é de 
convencer... é de mostrar o porque de não estar aceitando.� (Entrevista 08, secretário municipal 
de saúde). 
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Em resumo, nos espaços e dinâmicas de decisão das Comissões Intergestores 

analisadas, predominam relações informais e um senso prático orientado pelo sentido de 

oportunidades e viabilidades de mediação política, frente a uma situação de assimetria e 

desproporção em relação ao domínio sobre os recursos de poder político, técnico e 

notadamente, administrativo. Prevalecem as estratégias de intercâmbio (meio estratégico 

de premiação, troca de recursos financeiros por adesão) e de negociação permanente: na 

maioria das vezes negociação cooperativa de soma positiva, algumas vezes negociação 

cooperativa de soma zero e raramente negociações conflitivas. 
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Capítulo 3.                                                                         
Singularidade do caso: a dimensão administrativa,                                       

as relações intra-operatórias e os tempos de curto prazo. 

3.1. Regras e procedimentos formais. 

Em sua organização interna a Comissão Tripartite possui um Plenário com os 15 

membros titulares (5 representantes de cada esfera de governo) e uma secretaria composta 

por funcionários lotados na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde58 e responsáveis 

pelo apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento da Comissão Tripartite  

(registro de atas, tramitação de documentos etc.). Na estrutura da Comissão Tripartite 

existem ainda as câmaras técnicas, formadas por técnicos indicados pelas representações 

de governo (geralmente também com divisão paritária) e com a finalidade de realizar 

assessorias e estudos específicos59 sobre determinados assuntos demandados pelo Plenário.  

As reuniões ordinárias são mensais60 e agendadas anualmente, ocorrendo nas 

dependências do Conselho Nacional de Saúde. Quando existem reuniões extraordinárias, 

essas são convocadas pelo Coordenador da Comissão Tripartite.  

Normalmente as versões preliminares das pautas de reuniões são elaboradas pela 

Coordenação da Comissão Tripartite, devendo receber sugestões das entidades integrantes 

do plenário, sendo que as pautas finais devem ser encaminhadas com antecedência para 

todos os integrantes do Plenário.  

De acordo com o seu Regimento Interno (aprovado em 27/08/1998), as principais 

competências normativas da Comissão Tripartite são: 

! Discutir, elaborar propostas e definir diretrizes e estratégias para implantação e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde; 

! Promover a articulação entre as três esferas de governo, de forma a otimizar a 

execução das ações e garantir a direção única em cada instância; 

                                                        
58 Não trabalham exclusivamente para a Comissão Intergestores Tripartite. 
59 A Comissão Tripartite pode constituir, grupos de trabalho vinculados às câmaras técnicas para assessorar 
seu Plenário em assuntos especializados que exijam um maior aprofundamento. 
60 As despesas com o deslocamento e estadia dos membros representantes do CONASS e CONASEMS para 
as reuniões da Comissão Tripartite são pagas pelo Ministério da Saúde (justificadas por instrumentos 
conveniais). 
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! Atuar como foro de aprovação dos instrumentos, parâmetros, mecanismos de 

implementação e regulamentação complementares às Normas Operacionais Básicas, nos 

aspectos comuns à atuação das três esferas de governo; 

! Exercer as competências definidas nas Normas Operacionais Básicas editadas pelo 

Ministério da Saúde; 

! Aprovar alterações nas Normas Operacionais Básicas ou em outros instrumentos de 

regulamentação do Sistema Único de Saúde. 

Além destas competências, também estão definidas outras atribuições para a  

Comissão Tripartite, conforme a NOB-SUS 01/96 (Brasil, 1996): 

! Atuar como instância de recurso para estados e municípios nos temas nos quais não 

tenha havido decisão consensual nas Comissões Intergestores Bipartites;  

! Propor valores de financiamento de ações e serviços de saúde, além de fixar os 

valores de tetos financeiros estaduais;. 

! Negociar o elenco de alguns procedimentos ambulatoriais especializados  de média 

e alta complexidades;  

! Definir a programação e os critérios para a transferência por convênio de recursos 

oriundos da Fundação Nacional de Saúde para algumas ações específicas de Vigilância 

Epidemiológica; 

! Definir critérios e parâmetros para a elaboração de Programações Pactuadas e 

Integradas entre os gestores municipais e estaduais; 

! Estabelecer critérios para o processo permanente de acompanhamento e avaliação 

realizado pelas Secretarias Estaduais de Saúde e pelo Ministério da Saúde para a 

permanência do município na condição de gestão a que for habilitado; 

! Analisar e aprovar os pleitos de habilitação ao Sistema Único de Saúde oriundos de 

estados e municípios. 

Da mesma forma que a Comissão Tripartite, cada Comissão Bipartite possui um 

regimento próprio que define a quantidade de membros titulares por paridade 

(representação municipal-estadual); sendo que em todas elas, os secretários municipais de 

capitais são qualificados como membros natos.  

Segundo o Regimento Interno da Comissão Tripartite (Art. 12), somente podem 
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existir deliberações por consenso entre as representações de entidades de gestores 

integrantes do plenário. Quando não existir um acordo entre as representações, a questão 

em discussão deve ser remetida para a deliberação do Conselho Nacional de Saúde. Não se 

trata portanto, de um consenso estabelecido entre todos os representantes das reuniões 

plenárias, mas das representações de governo. Cada representação de governo decide ao 

seu modo, sobre que posicionamento tomar (mesmo que existam divergências internas). 

Do ponto de vista das atribuições e competência inerentes a Comissão Tripartite, 

pode-se tipificar o seu caráter como predominantemente regulatório e redistributivo 

(Lowi, 1992). 

Nos últimos 10 anos, os representantes governamentais na Comissão Tripartite têm 

discutido, (re)formulado, negociado e decidido sobre conjuntos articulados de Normas 

Operacionais Básicas (Brasil. 1993; 1996) e Norma Operacional de Assistência à Saúde 

(Brasil, 2001) relativas ao processo de implantação do Sistema Único de Saúde, como 

também sobre diversos assuntos ou instrumentos normativos específicos. As Normas 

Operacionais versam principalmente sobre as formas de financiamento, gestão e de 

organização do modelo assistencial, se constituindo em diretrizes intergovernamentais com 

instrumentos prescritivos para a integração sistêmica, a modelagem e a modulação de 

determinadas políticas e estratégias programáticas. 

Uma revisão das atas de reuniões ocorridas entre 1997 e 2002 (Quadro 10) 

demonstra que os assuntos tratados na Comissão Tripartite foram muito variados, sendo 

que predominaram aqueles assuntos rotineiros relacionados com a habilitação e 

certificação de estados e municípios para as modalidades de gestão e programação 

previstas no Sistema Único de Saúde e aqueles relacionados com o financiamento, 

organização e regulação dos sistemas, serviços e ações de saúde. 
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Quadro 10. Principais assuntos discutidos em reuniões ordinárias da Comissão Tripartite 
de acordo com os suas atribuições. Período de 1997 a 2002. 

Atribuições Exemplos de assuntos específicos 

Habilitação e certificação  Rotinas de habilitação e certificação de estados e municípios para as 
modalidades de gestão e programação previstas,  Planos e Relatórios 
de Gestão. 

Políticas de Financiamento Fundos para programações especiais e de investimentos 
(REFORSUS), financiamento da Atenção Básica, problemas de 
pagamentos aos prestadores contratados , valores das tabelas de 
procedimentos, valores dos Tetos Financeiros Municipais e 
Estaduais, Programações Pactuadas e Integradas (PPI�s), prestação 
de contas, recursos financeiros para procedimentos de Alta 
Complexidade e compra de medicamentos, problemas para o 
pagamento de pessoal. 

Políticas de organização do 
Modelo Assistencial 

Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, Programa Saúde da 
Família, regionalização dos sistemas de saúde, Urgência e 
Emergência, Saúde Indígena, Cartão SUS, Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica, Fundação Nacional de Saúde, 
Consórcios Intermunicipais de Saúde. 

Políticas de Regulação  Portarias do Ministério da Saúde, Controle, Avaliação, Auditorias, 
Fiscalizações, Planos de Saúde, penalidades a municípios e estados, 

Diversos Oferta  e solicitação de treinamentos, programas e campanhas  
nacionais, convênios de Cooperação Técnica, medicamentos 
excepcionais, gerenciamento hospitalar, gestão de pessoal, políticas 
para �deficientes físicos�, Registro Civil, relatórios do Tribunal de 
Contas da União, relatórios do Ministério Público, política de 
transplantes de órgãos, relatos de experiências estaduais e 
municipais, homenagens a personalidades. 

 



 152
 

3.2. Formas organizativas do espaço decisório. 

A análise do caso da Comissão Tripartite revela uma série de características 

próprias desse espaço decisório, relacionadas basicamente com a sua forma organizativa, a 

sua materialidade, as suas relações formais e informais, as direcionalidades dos 

procedimentos de transmissão das decisões (Testa, 1995).  

Em termos da materialidade do espaço, ao considerar-se que existe um lócus onde 

são constituídas e produzidas as decisões e uma organização formal de suporte para essa 

atividade (inclusive com um aparato burocrático próprio, embora não exclusivo), pode-se 

afirmar que se trata de um espaço real e não virtual. 

De acordo com as características de materialidade do espaço (real e formal) e a 

preponderância das relações de informalidade estabelecidas no âmbito da Comissão 

Tripartite, podemos caracterizar a seu tipo de organização como misto (Testa, 1995), 

embora atípico. Trata-se de uma organização formal, uma instituição intergovernamental; 

no entanto com um propósito finalístico diverso das organizações governamentais típicas 

(que além da direção, tem estrutura e funções que servem como um intermédio e fluxo de 

transmissão de decisões, meios e instrumentos para a sua execução). O propósito da 

Comissão Tripartite se esgota na atividade de formulação e direção, a transmissão e 

execução das decisões produzidas ficam a cargo das organizações governamentais típicas. 

Conforme já descrito anteriormente, a direcionalidade no procedimento de 

transmissão das decisões se refere ao fluxo na relação entre quem toma a decisão e quem 

tem que executa-la.  No caso analisado, o sentido de direcionalidade não poderia ser 

caracterizado de tal forma, uma vez que tal organização não contempla as atividades de 

intermediação e execução das decisões.  

Sendo assim, nesse caso adota-se o sentido de direcionalidade para caracterizar o 

fluxo em razão de quem formula e decide sobre a pertinência e oportunidade das políticas e 

estratégias (institucionais, administrativas e programáticas) e quem decide somente sobre 

os seus modos de operacionalização. O sentido de unidirecionalidade se refere a uma 

situação em que o emissor decide sobre qual política ou estratégia e o receptor decide 

somente sobre como operacionalizá-la; o sentido de multidirecionalidade se refere a uma 

situação em que há um intercâmbio e compartilhamento na decisão sobre a política ou 

estratégia e sobre a sua operacionalização. 
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O acompanhamento e a revisão sobre as principais políticas e estratégias 

(principalmente administrativas e programáticas) colocadas na pauta de discussão da 

Comissão Tripartite (assim como as referências de vários discursos, apresentadas no 

próximo capítulo), revela que preponderou um sentido de unidirecionalidade da parte do 

Ministério da Saúde, no encaminhamento de proposições (referentes a políticas e 

estratégias de saúde) cuja pertinência e oportunidade já estavam previamente decididas, 

restando à Comissão Tripartite a decisão sobre a adesão (da parte das outras representações 

de governo) e a sua operacionalização. Portanto, em tal espaço decisório preponderaram 

fluxos unidirecionais, no que se refere ao fato de que a maior parte das suas decisões tratou 

da implementação de políticas e estratégias administrativas e programáticas determinadas 

previamente no âmbito do Ministério da Saúde. 

O sentido de unidirecionalidade no processo de decisões se torna mais evidente na 

definição da agenda decisória. Na maioria das vezes, o Ministério da Saúde determinou a 

agenda de decisão intergestores e os fluxos e limites de tempo para o encaminhamento de 

assuntos em pauta. Essa unidirecionalidade pode ser atribuída a uma distribuição 

desproporcional do poder econômico, político e simbólico, mais concentrado na esfera 

federal de governo; o que é reconhecido pelos outros agentes.  

Apesar da unidirecionalidade o espaço tem sido permeável para alterações de fluxo, 

havendo momentos de exercício de poder real por parte da instância decisória da Comissão 

Tripartite. Por exemplo, com a alteração de algumas proposições oriundas do Ministério da 

Saúde, como foi o caso da distribuição domiciliar direta de medicamentos para diabetes e 

hipertensão. 

Também foram identificadas opacidades na definição da agenda de discussão 

intergestores, particularmente no que se refere a disponibilização de informações sobre os 

recursos e gastos governamentais por esfera de governo. Se o financiamento do sistema de 

saúde deve ser feito pelas três esferas de governo (vigência da Emenda Constitucional 29), 

o processo de negociação e de decisão tem se limitado a considerar somente os recursos 

federais. Houve pouca transparência na apresentação e discussão sobre o uso de recursos 

financeiros municipais e principalmente estaduais. Situação alegada por um dirigente 

federal entrevistado, para justificar o sentido de unidirecionalidade ministerial, com um 

argumento do tipo: �quem financia o sistema, deve então determinar o que vai ser 

agendado para a discussão intergestores�. 
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Houve uma grande mobilização e articulação políticas por parte de todas as 

representações governamentais para a aprovação da regulamentação legal e o 

contigenciamento de recursos financeiros para o setor (Emenda Constitucional n° 29). Mas 

a não observância dessa nova legislação, principalmente da parte dos gestores estaduais, 

tem sido um assunto-tabu em reuniões formais (as poucas vezes em que esse 

questionamento foi apresentado formalmente gerou fortes reações do CONASS).  

Em inúmeras ocasiões o Ministério da Saúde cobrou o preenchimento e o envio de 

dados municipais e estaduais para um sistema público de prestação de contas (o SIOPS), 

mas sem sucesso (tanto em termos de repercussão na discussão em pauta, como em termos 

de resultados: apesar do número crescente, até 2002 uma minoria de estados e municípios 

tinham disponibilizado esses dados61).  

Na definição da agenda de decisão pode ser identificada uma tática de constante 

postergação de assuntos considerados inconvenientes ou inoportunos por parte do gestor 

federal, ou aqueles considerados polêmicos e ainda sem um consenso informal entre as 

representações de governo.    

As relações estabelecidas entre os atores governamentais no espaço, processo e 

arranjos decisórios podem ser formais e informais. Na definição da agenda, na constituição 

de decisões e na produção de acordos intergestores preponderam as relações de 

informalidade. A formalidade praticamente está restrita ao momento das reuniões 

ordinárias e convencionais, onde ocorre a pactuação dos acordos produzidos. 

Conforme afirmado anteriormente, a informalidade é uma característica típica do 

modus operandi desse espaço e dos arrranjos decisórios. Em muitos casos essa 

informalidade teve o significado de improvisação criativa frente a uma situação de 

fragilidade e instabilidade institucionais; em outros, revelou a falta de transparência em 

algumas negociações e articulações entre atores governamentais.  

É claro que existiu sempre o momento de formalização das negociações e acordos 

entre as representações nas reuniões ordinárias. Momento em que muitas vezes se revelou 

o fato de que algumas articulações e negociações políticas se deram sem o conhecimento 

ou consentimento de alguns dos atores envolvidos na trama. Esse tipo de situação 

aconteceu raramente, mas sempre gerou conflitos entre os membros de uma mesma 

                                                        
61 Segundo relatório apresentado pelo SIOPS/DATASUS  (Brasil, 2001; 2002). 
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representação (na maior parte das vezes, a municipal), inclusive com queixas e 

questionamentos tornados públicos. 

Em resumo, a Comissão Tripartite é uma instância decisória intergovernamental 

com materialidade organizacional, onde existem relações de formalidade e informalidade, 

transparências e opacidades na disponibilização de informações imprescindíveis aos 

arranjos decisórios e fluxos unidirecionais e multidirecionais de decisões. Preponderam as 

relações informais no processo de constituição das decisões intergestores; a transparência 

na disponibilização de informações sobre os recursos financeiros federais; e um fluxo 

unidirecional entre quem decide sobre a pertinência e oportunidade de políticas e 

estratégias (institucionais, administrativas e programáticas) postas em discussão e quem 

decide sobre o seu modo de implementação. 
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3.3. Os atores governamentais envolvidos nos arranjos decisórios. 

Os representantes governamentais que atuam na Comissão Tripartite geralmente 

têm muito tempo de experiência na gestão pública em Saúde; alguns deles, em várias 

esferas de governo. São eles em sua maior parte, profissionais de saúde, principalmente 

médicos.  

Sugere-se até uma espécie de "profissionalização" e "carreira" para aqueles gestores 

públicos que exercem esta função há muito tempo, o que tem uma conotação positiva da 

parte de alguns dos entrevistados e negativa da parte de outros. O que se observa é fato da  

permanência de alguns dirigentes na gestão pública setorial, sendo que esses incorporam 

mais facilmente um conjunto de disposições em comum, adotam e dominam uma 

linguagem própria e desenvolvem um senso prático típico dessa sua atividade. Esses 

"gestores profissionais", em razão de sua experiência acumulada, competência ou 

capacidade de gestão são seguidamente convidados a exercer cargos de direção nas 

secretarias municipais, estaduais ou do próprio Ministério da Saúde. 

Não se trata de uma carreira burocrática típica (a dita burocracia sanitária), mas da 

"especialização" de dirigentes governamentais que, conforme já argumentado em capítulo 

anterior, tem uma natureza ambivalente e ao mesmo tempo ambígua. Eles são oriundos de 

diversos campos (burocrático, profissional, acadêmico) e por eles transitam e interagem, 

muitas vezes sem uma distinção mais clara sobre as interveniências dos mesmos, em 

relação ao campo de poder configurado a partir de suas interações políticas.  

Como representantes de seus pares nas entidades corporativas que atuam na 

Comissão Tripartite, esses atores governamentais possuem uma série de prerrogativas, 

responsabilidades e propósitos relacionados a essa representação. Em alguns discursos 

evidenciados no estudo, há um questionamento sobre tal representatividade, uma crítica de 

que somente os municípios e estados mais organizados (em termos de sistemas de saúde) e 

com as lideranças mais atuantes teriam as suas demandas contempladas nos arranjos 

decisórios intergestores. O que está colocado em questão é a contradição inerente a uma 

representação de interesses particulares (seja de uma corporação restrita de municípios ou 

estados com capacidade de vocalização de demandas particulares e de atuação política na 

Comissão Tripartite, seja de alianças de outra natureza) e de interesses próprios do sistema 

de saúde (identificados pela maioria como interesses públicos).  
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Cultiva-se muitas vezes, a idealização de um perfil de representante e 

representação: a que se orienta somente pelo interesse público e pelos propósitos 

normativos preestabelecidos na legislação sanitária. 

Entre a gênese ou finalidades normativas e a condução política cotidiana da 

Comissão Tripartite, entre as expectativas de comportamentos regrados e as ações 

intencionais de seus representantes, existem muitas contradições encobertas pelo jargão 

discursivo dos dirigentes que acreditam e se dizem comprometidos com a implantação de 

um projeto político em comum: o Sistema Único de Saúde.  

Não há dúvida sobre essa predisposição política e alinhamento estratégico em torno 

do Sistema Único de Saúde. Fala-se, até de forma jocosa, do chamado "Partido Sanitário" 

(Escorel, 1999), como uma expressão simbólica do caráter pluripartidário e da confluência 

de interesses em torno da implantação e consolidação do sistema. Em se tratando de seus 

princípios constitucionais, o Sistema Único de Saúde é ao mesmo tempo uma espécie de 

idéia-farol e um consenso normativo de estratégias de horizonte (Matus, 1996), admitidas 

e compartilhadas por quase todos os gestores de saúde.  

Quase todos os atores governamentais referenciam os seus discursos e posições em 

torno das estratégias de horizonte do Sistema Único de Saúde, como a de descentralização 

política e administrativa com comando único, constituindo uma espécie de senso comum 

estratégico onde as diferenciações se tornam difíceis ou imprecisas. No entanto, se útil 

para o propósito de legitimação, esse horizonte de referência normativa e estratégica , em 

si mesmo, não é suficiente para conciliar ou integrar os distintos interesses em jogo, ou 

mesmo para articular automaticamente as possíveis estratégias de trajeto (Matus, 1996) 

orientadas para a constituição de viabilidades concretas de mudança ou de crescimento.  

Conforme já referido, Elias (1996) identifica em sua tese de doutorado sobre o 

processo de descentralização do Sistema Único de Saúde, uma ênfase exagerada na ação 

política e uma carência na dimensão técnica da Reforma Sanitária, além do descompasso 

entre a idealização do sistema e a sua realização como política de saúde. Para esse autor, o 

modo de sua implementação do núcleo racionalizador do sistema de saúde tem colocado 

estreitos limites para a descentralização, entendida como uma estratégia para a 

democratização do setor do ponto de vista da integralidade/equidade  e da relação 

Estado-cidadão.  
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De fato há uma dissonância entre o ideário do Sistema Único de Saúde, a sua 

demarcação política idealizada na perspectiva democrática de reforma do Estado e 

governo; a constituição distintiva de sua práxis e a sua realização como política de saúde.  

Como decorrência lógica desta idealização em torno das expectativas de 

comportamentos regrados pelos princípios, diretrizes normativas e pelas estratégias de 

horizonte do Sistema Único de Saúde, surgem distintos discursos da parte dos atores 

governamentais entrevistados: 

! Um referenciado ainda nos princípios, diretrizes e na logística normativa da 

legislação sanitária: se há um consenso normativo estabelecido a priori, restaria então, a 

tarefa de se cumprir as suas determinações (a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei) e 

decidir sobre os seus modos de viabilização política, técnica e administrativa no trajeto 

visível em direção aos propósitos normativos e estratégias de horizonte do sistema de 

saúde (trajeto incerto, cheio de obstáculos e povoado de outros atores sociais com objetivos 

diversos); 

! Outro referenciado por um senso prático orientado para a viabilização tecnocrática 

e funcional do sistema: se o consenso normativo (a priori) estabeleceu previamente as 

políticas para o sistema de saúde, restaria então, se decidir tão somente sobre a sua 

operacionalização técnica e administrativa, as condições objetivas de sua factibilidade e 

adaptabilidade ante as mudanças ambientais e conjunturais. 

Mesmo que eventualmente haja o reconhecimento de que os princípios e propósitos 

normativos do sistema e do setor de saúde não estão auto-referenciados em sua própria 

logística, mas nas dimensões social e política mais abrangentes; em ambos os discursos 

práticos (Habermas, 1987), a dimensão da política está referenciada preponderantemente 

ao horizonte normativo e aos propósitos teleológicos do sistema e do setor de saúde, ou 

está subsumida neles.  

Em se considerando a Comissão Tripartite como um espaço de decisão de âmbito 

setorial (não um espaço setorial propriamente dito, mas onde interagem atores com 

interesses no setor governamental de Saúde); trata-se de uma instância com pouca força 

política em relação ao espaço global (Testa, 1995), um continente próprio de 

evidenciamento dos poderes técnico e administrativo, onde as tematizações e discursos 

desta natureza são predominantes e adquirem paradoxalmente uma maior eficácia política. 
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É portanto esperada, a valorização dada ao discurso mais técnico e administrativo por parte 

daqueles representantes governamentais que ali atuam; como em certa medida, a 

proeminência de uma ideologia tecnocrática (Habermas, 1987) que busca a legitimação de 

tal espaço de poder decisório a partir da deformação ou desqualificação do poder político.  

As decisões técnicas são freqüentemente decisões políticas e a formulação de 

políticas requer o aporte de saber técnico e o controle sobre a distribuição de recursos. A 

Comissão Tripartite é um espaço intergovernamental que faz parte de um campo de poder, 

portanto há uma preponderância da dimensão política sobre as outras dimensões técnica e 

administrativa. O deslocamento do poder político das três esferas de governo para uma 

comissão setorial de natureza mais �técnica�, só poderia ser difícil e contraditório; sendo 

então previsível a proeminência do caráter ideológico de legitimação da política, pelo 

discurso e decisão de natureza �técnica�. 

Muitos dos entrevistados entendem que no âmbito do sistema de saúde, a dimensão 

transcendente do poder político deve estar subordinada ao domínio de outras dimensões de 

poder técnico (conhecimento) e administrativo (manejo de recursos). Mas não se trata de 

uma afirmação que possa ser simplificada e explicada somente pela impregnação, embora 

evidente, da ideologia tecnocrática: quando eles se referem a uma dimensão política, falam 

do tipo de política menor e ligada a interesses particulares, conforme a denominou 

Gramsci (Coutinho, 1999). De qualquer modo há uma vulgarização e redução da dimensão 

política ao seu aspecto menor, mais evidente. Esse ponto de vista coexiste com uma outra 

concepção da política, mais positiva. A política enquanto forma de assegurar os objetivos 

do público. Essa dicotomia pode ser explicada pelas distintas inserções dos agentes, 

componentes da Tripartite nos campos político e burocrático. 

Os principais argumentos para justificar ideal da preponderância técnica nas 

decisões e consensos, se reportam ao conjunto de demandas do sistema de saúde e da 

prática cotidiana de gestão administrativa. O tempo urge, o sistema de saúde é complexo e 

abrangente, as suas políticas e estratégias de implementação estão sempre a requerer 

decisões práticas inadiáveis. O crescimento e a manutenção do sistema de saúde exigem 

todos os esforços dos dirigentes, principalmente aqueles que têm a prerrogativa de 

representar seus pares e o empenho declarado em estabelecer consensos normativos ad hoc 

que viabilizem as respostas administrativas para as demandas sistêmicas. Então são 

justificados, em função de uma racionalidade tipicamente teleológica e das inadiáveis 
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exigências da dinâmica sistêmica e da premência dos prazos, o volume e a constância na 

edição de dispositivos normativos,. 

Gestores de saúde que são, possuem disposições em comum. Preocupam-se em 

tomar decisões de curto prazo e dar respostas práticas para problemas concretos em seu 

raio de atuação política e administrativa. Estando eles numa condição naturalmente 

ambivalente e contraditória, quando na disponibilização e uso de recursos e formas de 

poder político, técnico e administrativo; agem pragmaticamente e buscam constituir 

mediações políticas orientadas para a garantia da estabilidade de seus domínios de poder e 

margens de autonomia no âmbito sistêmico de seu alcance (fluxos regulares de custeio, 

alguma estabilidade e flexibilidade de regras, possibilidades de investimento etc.). Em 

outras palavras, a dimensão da política é valorizada nesse âmbito, mesmo quando referida 

ao sistema e ao setor, quando útil para intermediar respostas às demandas institucionais. 

Tais atores governamentais - considerada a natureza contraditória de sua origem, de 

suas prerrogativas e recursos de poder, de seus interesses e propósitos, do campo de poder 

onde atuam - não se submetem inteiramente ao entorno gravitacional sistêmico e não são 

possuídos inteiramente por uma ideologia tecnocrática. Em seu senso prático eles também 

atuam - para além dos comportamentos regrados orientados para a (re)produção de 

consensos normativos, para além das mediações políticas subsidiárias a uma logística 

sistêmica - em razão de seus próprios interesses e propósitos e não hesitam em lançar mão 

dos meios e artifícios usuais da pequena política, quando a ocasião assim o exige. Admite-

se então o uso de influências político-partidárias, de informações privilegiadas, desde de 

que de modo transparente e orientado por e para o interesse público (conforme o discurso 

de um dos entrevistados). Não há aqui nenhum questionamento quanto ao uso legítimo de 

tais prerrogativas e meios de intervenção política (no que concerne à petit politique), 

apenas a constatação de uma contradição inerente à práxis de alguns dos atores 

governamentais em questão. 

Muitos dos atores governamentais entrevistados fazem questão de cultivar a aura 

tecnocrática nos momentos de formalidade e preferem expressá-la em seus discursos 

práticos, enquanto na informalidade fazem o jogo de acordo com as suas regras políticas. 

Essa ambivalência pode ser mais creditada a uma múltipla inserção desses atores 

governamentais em campos distintos, do que propriamente que a alguma característica 

pessoal de oportunismo político, má fé ou dissimulação. 
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Alguns dos representantes lidam de um modo peculiar com essa contradição entre a 

natureza "política" ou "técnica" dos espaços de decisão em que atuam. Para eles, como a 

Comissão Tripartite é um foro técnico e operacional, então a sua atuação e a natureza de 

suas decisões também assim devem ser. Nos outros espaços de decisão (executivo, 

parlamento, Conselhos de Saúde, etc.) pode então prevalecer a natureza "política" de 

atuação e na constituição de decisões.  

A Comissão Tripartite já foi criada sob esta égide da dissociação entre os tipos de 

poder político e técnico-administrativo. Embora a motivação para o seu surgimento tenha 

sido essencialmente política, uma vez que resultou de uma mobilização das representações 

de gestores estaduais e municipais, em uma conjuntura adversa, na busca da abertura de 

canais de interlocução e negociação intergovernamental, tendo em vista o cumprimento da 

diretriz legal de descentralização política e administrativa do sistema de saúde. O que os 

gestores estaduais e municipais de saúde demandavam na ocasião da criação da Comissão 

Tripartite era a constituição de um espaço provisório de interlocução e negociações 

políticas entre as esferas de governo visando, pela ordem, a descentralização administrativa 

(redistribuição de recursos financeiros), política (poder e autonomia de decisão) e 

operacional (desconcentração ou delegação de responsabilidades quanto aos serviços e 

ações de saúde). A idéia inicial do caráter provisório da Comissão Tripartite presumia que, 

com a efetiva implantação do Sistema Único de Saúde conforme os seus princípios 

constitucionais, uma vez estabelecidas as regras e os automatismos sistêmicos relativos ao 

processo de descentralização de políticas governamentais no setor, no futuro não seria 

necessário tal espaço de intermediação política (Entrevista 06, dirigente do Ministério da 

Saúde).. 

Na época, os membros do Conselho Nacional de Saúde fizeram a intermediação e a 

fiança política junto ao Ministério da Saúde, para a criação da Comissão Tripartite, 

estabelecendo ante ela uma posição subordinante baseada numa definição de papéis: o 

Conselho Nacional de Saúde como o espaço de Controle Social, das discussões e decisões 

políticas; a Comissão Tripartite como o espaço acessório das discussões e decisões técnicas 

e administrativas de caráter operacional. 

Numa perspectiva sistêmica essa diferenciação entre espaços de decisão política e 

técnico-administrativa não só é possível, como desejável: os espaços decisórios, assim 

como os seus modos de integração e regulação, devem ser distinguidos e 
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compartimentalizados em razão de uma objetividade teleológica e normativa intrínseca ao 

sistema; e uma outra objetividade de natureza política inerente aos ambientes interno e 

externo (como por exemplo, a idéia de Controle Social). Mas não é o que acontece 

realmente, na prática tal distinção ou dissociação só é possível em termos normativos, pois 

a natureza e a atuação políticas preponderam em ambos os espaços e processos decisórios, 

sendo que na Comissão Tripartite essa preponderância política é reconhecida, embora 

muitas vezes desqualificada.  

Os gestores de saúde estão representados tanto no Conselho Nacional de Saúde 

como na Comissão Tripartite, no entanto, muitas vezes não se comunicam eles próprios, 

não conseguem estabelecer nenhum tipo de integração em termos de sua atuação nos dois 

espaços. A rigor, eles valorizam muito mais o seu espaço corporativo de decisão62. 

Também quando se trata de tematizar as questões relacionadas com o sistema e as políticas 

governamentais de saúde existem posições distintas e mesmo contraditórias entre os atores 

governamentais da Comissão Tripartite. 

Se a metáfora do "Partido Sanitário" serve para ilustrar a idealização de uma  

confluência de posições em torno do ideário e das estratégias de horizonte  do Sistema 

Único de Saúde, a caricaturização de posições "fundamentalistas" e "revisionistas" sobre a 

legislação sanitária evidencia algumas das contradições existentes. 

Há os atores governamentais que afirmam que o sistema de saúde, conforme 

previsto em seu marco jurídico-normativo, não se realizou em razão das sucessivas 

conjunturas políticas adversas. Defendem a municipalização com regionalização 

ascendente, criticam os excessos do modo de regulação unilateral e ad hoc, criticam a falta 

de transparência na disponibilização de informações sobre recursos financeiros, mantém 

como dístico a necessidade de cumprir e fazer cumprir a lei. Para eles a legislação existe, 

mas não é cumprida; por não ser cumprida não se pode afirmar que é boa ou ruim, que 

precisa ser modificada (principalmente se estas modificações são efetuadas constantemente 
                                                        
62 Um episódio recente (junho de 2003), não reportado anteriormente porque aconteceu depois da fase de 
coleta de dados, ilustra bem essa assertiva: por ocasião de uma discussão polêmica sobre uma proposta 
ministerial de penalização do Distrito Federal por alegadas irregularidades, a representação estadual chegou a 
suspender uma reunião ordinária da Comissão Tripartite em protesto porque o Ministério da Saúde havia 
encaminhado a mesma demanda concomitantemente ao Conselho Nacional de Saúde. A representação 
estadual alegou que o assunto deveria ser "esgotado" no âmbito da Comissão Tripartite, porque teria um 
tratamento mais "técnico" do que no Conselho Nacional de Saúde. Na verdade as motivações de ambas as 
partes, o Ministério da Saúde em penalizar e o CONASS em defender a posição do governo do Distrito 
Federal, tinham evidente caráter político- partidário e mesmo corporativo (transparente nas "discussões de 
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por portarias ministeriais).  Esses atores tendem a valorizar as Comissões Intergestores por 

sua atuação orientada para garantir a interlocução política permanente entre os níveis 

assimétricos de poder governamental, com vistas principalmente  a uma viabilização 

política das diretrizes  e estratégias de horizonte do Sistema Único de Saúde.  

Há aqueles atores governamentais que consideram a legislação sanitária 

insuficiente ou defasada, defendem uma permanente regulação ad hoc como forma de 

adaptação necessária ou como uma resposta governamental mais adequada em função da 

premência dos prazos administrativos. Para eles, mudar as leis seria o preferível, mas como 

isto é difícil propõem-se a provocar as alterações necessárias a partir de normas 

consensuadas entre as três esferas de governo. Criticam a estratégia de uma 

"municipalização que fragmenta o sistema de saúde" e defendem a regionalização como 

um remédio para essa o que consideram uma "distorção" do sistema. Esses atores tendem a 

valorizar as Comissões Intergestores por sua atuação orientada para constituir estratégias 

de trajeto e garantir a viabilidade política, no âmbito estritamente sistêmico, para a 

implementação de medidas técnicas e administrativas necessárias para a consolidação do 

sistema de saúde.  

É claro que ambas as posições devem ser relativizadas, pois há um entendimento 

comum de que a regulação federal é imprescindível para a conformação de um sistema 

nacional de saúde. O que se questiona é a estratégia mais adequada para configurar a base 

operacional do sistema de saúde (o município, a região) e o modo de regulação sobre as 

margens de autonomia e interdependência entre estas dimensões logísticas. 

A Comissão Tripartite é um espaço onde estas contradições emergem 

constantemente, pois ali são discutidas e acordadas muitos dos dispositivos normativos ad 

hoc que regulam o sistema, em consonância ou à margem da lei. 

A precedência e a predominância das normas ad hoc em detrimento das leis, 

principalmente daquelas editadas unilateralmente e sem discussão intergestores, foi o 

motivo de grande parte dos conflitos (e negociações conflitivas) na Comissão Tripartite. 

Mesmo assim muitos dos atores, das três esferas de governo, buscaram justificar essa 

situação corrente, em razão das inúmeras demandas sistêmicas. 

De fato, a regulação por dispositivos normativos é muitas vezes dissonante da 

                                                                                                                                                                        
corredor", mas opaco na reunião formal). 
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regulação legal (Costa, 1979), o que compreende inclusive a possibilidade de uma inversão 

ad hoc de objetivos e sentido (direcionalidade) em razão dos interesses e conveniências em 

jogo e da necessidade de se construir viabilidades políticas. O que aconteceu em alguns 

momentos, como por exemplo, a sistemática não observância e alteração da lei que define 

os critérios para o repasse de recursos financeiros entre as esferas de governo (artigo 35 da 

lei 8.080 de 19 de setembro de 1990).  

Apesar do marco jurídico vigente, persiste a necessidade de regulação normativa 

dos tipos e dos limites de autonomia política e administrativa das instâncias de governo. 

Quem determina e decide sobre tais normas regulatórias, de acordo com os seus interesses, 

conveniências e demandas (particulares ou não) exerce o poder de controlar, mesmo à 

margem da lei, o limite de autonomia relativa das outras esferas e instâncias 

governamentais sobre as competências e prerrogativas institucionais em jogo.  

Se as diretrizes organizativas e regulamentares de programação, avaliação e 

controle dos sistemas de serviços e ações de saúde foram estabelecidos pelas Normas 

Operacionais Básicas do Sistema Único de Saúde; vale lembrar que quase todas só foram 

realmente discutidas em detalhes no âmbito corporativo intergestores Além disso, o 

volumoso conjunto de portarias ministeriais, editadas constantemente, estabelece o modo 

de regulação das próprias Normas Operacionais Básicas e do sistema de saúde como um 

todo.  

Há também nos discursos dos entrevistados, contradições relacionadas ao tipo e 

caráter do processo de descentralização política e administrativa. Quase todos concordam 

que as dimensões política e administrativa são concomitantes quando referidas ao processo 

de descentralização, conforme previsto no texto constitucional; mas sem dúvida há uma 

ênfase diferenciada quando se trata da validação deste enunciado a partir dos discursos 

práticos. 

A descentralização é tida por alguns dos atores governamentais como um princípio 

de ação (estratégia) essencialmente político e subsidiariamente administrativo, tratando-se 

de um movimento de autonomização política dos entes sub-nacionais de governo com 

interdependência e coordenação não hierárquica, conforme as premissas constitucionais de 

pacto federativo. Outros concebem a descentralização como um princípio de ação 

essencialmente administrativo e subsidiariamente político, tratando-se de um movimento 

de remodelagem sistêmica que busca a racionalização organizacional e operacional para 
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atingir uma maior cobertura e melhores resultados.  

Em termos de representações sobre o processo em curso, fala-se ao mesmo tempo 

de descentralização e re-centralização. Principalmente quando o assunto é a regionalização 

conforme prevista na Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS), configuração de 

remodelagem sistêmica com ênfase na dimensão administrativa. A normativa de 

organização de sistemas regionais de saúde, a partir da redistribuição de responsabilidades 

assistenciais ordenada por níveis de densidade tecnológica instalada e de custo 

(consolidando uma diretriz já prevista na NOB-SUS/1996), é apontada por alguns atores 

governamentais como um exemplo de indução a uma re-centralização política e uma 

ruptura para com o princípio constitucional de integralidade da atenção à saúde.  

Em suma, se existem contradições elementares entre concepções e posições sobre a 

natureza política, técnica e administrativa dos arranjos decisórios intergestores, sobre a 

precedência e preponderância da regulação por leis ou por dispositivos normativos ad hoc, 

sobre o caráter do processo de descentralização; imperam as razões práticas e prevalecem 

as disposições em comum entre os gestores. Disposições imanentes e inerentes a sua 

inserção e origem, a sua prática (profissional, administrativa, política), suas expectativas, o 

seu senso comum sobre evidências compartilhadas... enfim, o seu habitus, determinado 

pela história coletiva e modificado pelas histórias individuais. 

Essas disposições duráveis, compartilhadas pelos gestores de saúde e seus 

representantes, podem ser reguladas a partir de uma logística sistêmica, essencialmente 

simbólica, que os submete a uma ordem que é naturalizada em razão de uma aparente 

coerência e consonância entre suas disposições mentais e as estruturas objetivas que 

percebem em seus campos de atuação no sentido que é dado por Bourdieu, (1996).  

Em seu próprio e exclusivo espaço decisório, os gestores de saúde se reconhecem 

(em termos de representatividade, capacidade de interlocução e negociação) e falam em 

nome do sistema de saúde, pretendem ali representar também os interesses dos usuários do 

sistema, alegam conhecer de perto as suas necessidades. Enquanto as suas contradições 

intrínsecas estão subsumidas por um ideário e estratégias de horizonte em comum, por 

disposições compartilhadas e por uma teia de ambigüidades discursivas. São eles os 

arautos do Sistema Único de Saúde e reivindicam a autoridade para decidir exclusivamente 

sobre todas as suas demandas organizacionais. Mas a ordem sistêmica que defendem se 

restringe ao âmbito setorial, ao horizonte de estratégias setoriais, ao conjunto de suas 
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demandas intra-operatórias. Quando tematizam sobre as suas relações de poder, as relações 

políticas estabelecidas entre as suas representações de governo, estabelecem uma 

contraposição entre os interesses ou demandas particulares e aqueles do sistema de saúde 

(identificados naturalmente como públicos); entre a pequena política e a salvaguarda das 

razões técnicas. Alguns determinantes ou determinações sociais e econômicos para as 

políticas do setor são muitas vezes percebidos, mas na maior parte das vezes a sua 

tematização está interditada em seus discursos práticos. Esse habitus sanitário entra em 

contradição com o habitus político oriundo do campo do poder ao qual alguns pertencem 

ou interagem em maior ou menor grau. Daí a ambigüidade recorrente entre  o político e o 

técnico e as diversas visões do político. 

Na maior parte das vezes, as conjunturas políticas foram tematizadas somente em 

termos das restrições para o financiamento do setor ou para o exercício de uma maior 

autonomia para o manejo de recursos. Grande parte das restrições de financiamento para o 

sistema e políticas de saúde, determinadas por políticas econômicas de governo e 

facilitadas pela voluntária desregulamentação legal sobre essa questão (vetos 

presidenciais), foram muitas vezes tematizadas em reuniões informais (poucas vezes nas 

entrevistas). Apesar das queixas constantes, principalmente da parte dos representantes 

municipais, o senso prático ditou as regras que subordinaram e regularam os 

comportamentos as disposições dos representantes de gestores de saúde: negociar e decidir 

sobre os recursos disponíveis, adequar as suas demandas sistêmicas a tais restrições. 
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3.4. Características dos arranjos decisórios em relação                                           
aos períodos de gestão do Ministério da Saúde. 

As principais características evidenciadas, na análise, sobre os arranjos decisórios 

na Comissão Tripartite, dizem respeito a: 

- Propósitos estratégicos das representações governamentais (Quadro 2); 

- Estratégias de interação empregadas nos arranjos decisórios (Quadro 1); 

- Preponderância de formalidade ou informalidade nas relações estabelecidas no espaço 

decisório; 

- Direcionalidade  com relação aos procedimentos de transmissão de decisão; 

- Coalizões mais comuns entre as representações governamentais (CONASEMS, 

CONASS e Ministério da Saúde); 

Em termos de definição de temporalidade de curto prazo, foram considerados os 

períodos de gestão ministerial correspondentes aos três mandatos presidenciais em que a 

Comissão Tripartite funcionou efetivamente: 

! Mandato presidencial de Itamar Franco (1993-1994) - gestões ministeriais de Jamil 

Haddad (1993) e Henrique Santillo (1993-1994); 

! Primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998): 

gestões ministeriais de Adib Jatene (1995-1996) e Carlos Albuquerque (1997-1998);  

! Segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002); gestão 

ministerial de José Serra.  

O delineamento desses períodos não coincide necessariamente com as conjunturas 

políticas decorridas, embora estas sirvam como referencia. Dada a preponderância do 

Ministério da Saúde, em termos de aporte de recursos financeiros para o sistema de saúde e 

na definição da agenda de decisão, a direção política e as características de cada período de 

gestão ministerial tiveram grande influência nos arranjos decisórios da Comissão 

Tripartite.   

Conforme já afirmado anteriormente, apesar da Comissão Tripartite ter sido criada 

no período de governo do presidente Collor de Mello, até 1993 ela não funcionou de modo 

sistemático.   
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Na gestão do ministro Alceni Guerra, a negociação intergestores se deu 

principalmente no âmbito autárquico do INAMPS, com um tensionamento por parte de 

representantes do CONASS e CONASEMS para que houvesse modificações na tabela de 

pagamento para procedimentos hospitalares e ambulatoriais realizados por estados e 

municípios (Entrevista . n° 9, representante estadual). 

A NOB-SUS/1991 foi formulada no âmbito do INAMPS e não contou com a 

participação das representações dos gestores estaduais e municipais.  

Neste momento, ocorreu uma mobilização por parte das representações do 

CONASS e CONASEMS, com o intuito de estabelecer um espaço formal de discussão e 

negociação intergestores. Um membro atual do Conselho Nacional de Saúde (representante 

universitário) e na época assessor do CONASS fez um comentário sobre esse momento 

referido: 

"... Naquela ocasião eu estava assessorando o CONASS e nós levamos clandestinamente para 
dentro do Ministério da Saúde a proposta de criar uma comissão intergovernamental 
provisória, mais formal,  para negociar as tabelas e discutir a formulação de uma nova NOB 
para 1992. O Ackel do INAMPS, estava aberto para essa discussão, mas o ministro não queria 
nem ouvir falar. Então o Ackel disse para tocarmos a discussão na surdina... mas para todos os 
efeitos, ele "não sabia de nada" e iria ficar muito bravo se "soubesse" (registro do Diário de 
Campo). 

Questionado sobre o significado do termo �clandestinamente�, ele afirmou que 

naquele momento era esse o único modo de uma proposta desse tipo �avançar�, porque não 

havia abertura para a negociação permanente. 

No decorrer de 1990 e 1991 foram realizadas várias reuniões entre os gestores, 

tendo em vista as suas demandas específicas sobre o tabelamento de procedimentos. 

Enquanto isso, com a intermediação do Conselho Nacional de Saúde, o ministro foi 

convencido a criar um espaço formal e temporário de negociação entre os gestores de 

saúde. 

A seguir, a primeira gestão ministerial de Adib Jatene, não alterou essa inércia de 

inoperância estabelecida com relação a Comissão Tripartite. O Conselho Nacional de 

Saúde  teve uma atuação muito mais destacada, sendo que a sua principal e permanente 

demanda foi a convocação e realização da IX Conferência Nacional de Saúde, tendo a 

municipalização como a sua principal proposição estratégica de viabilização para o 

preceito da descentralização.  
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Neste período inicial de implantação do Sistema Único de Saúde havia um 

entendimento de que, diante dos posicionamentos do governo federal, era de fundamental 

importância a legitimação política da Comissão Tripartite. O propósito primordial era 

pressionar pela aplicação dos preceitos legais e avançar na discussão sobre a definição de 

fontes permanentes e regulares de financiamento para o setor e critérios para o repasse de 

recursos federais (indefinidos em razão dos vetos presidenciais a alguns artigos da lei 

8.080). Busca de legitimação por parte dos gestores estaduais e municipais, mobilizados 

para conseguir uma interlocução mais formal com o nível central de governo, visando a 

apresentação e negociação de suas demandas específicas relacionadas ao propósito de 

descentralização política e administrativa (Entrevista 09, secretário estadual de saúde). 

Na ocasião, o propósito institucional de mudança era evidente, no que se refere a 

motivações dos gestores estaduais e municipais de saúde (tratava-se afinal das demandas 

de implantação do Sistema Único de Saúde, conforme a legislação vigente), mas a 

conjuntura adversa não permitia tal empreendimento.  

Com a excessiva centralização política e administrativa do governo Collor, advinda 

do período anterior e mantida praticamente intacta, os dirigentes do Ministério da Saúde e 

do INAMPS buscaram estabelecer uma direção hierárquica, utilizando mesmo de 

estratégias de imposição para o encaminhamento unilateral de suas decisões. Para tanto, as 

normas ministeriais eram publicadas continuamente, sem qualquer discussão ou 

negociação intergovernamental prévia. 

As representações do CONASS e CONASEMS, alinhadas em busca de um espaço 

formal de interlocução e negociação intergovernamentais e com o propósito estratégico de 

ganhar adesão, usaram de estratégias de persuasão e de intermediação (do Conselho 

Nacional de Saúde, de dirigentes do governo federal) e, uma vez alcançado o objetivo da 

criação formal da Comissão Tripartite, não lograram a sua viabilidade política e 

operacionalização durante aquele período. 

Mesmo com a criação formal da Comissão Tripartite, prevaleceu e permaneceu 

uma relação de informalidade nos processos de negociação intergestores. A estratégia, 

possível naquele momento, de se obter avanços pontuais, traficar �propostas clandestinas" 

nos meandros dos nichos de poder federal (INAMPS e alguns setores do Ministério da 

Saúde) é uma evidência clara desta disposição, tão cara ao modus operandi tradicional da 
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política nacional e mais intensa em momentos em que predominam atitudes 

governamentais unilaterais, mais autoritárias e menos transparentes.  

No decorrer deste período, predominou uma nítida tendência de unidirecionalidade 

ministerial nas relações intergestores, no que se refere aos procedimentos de transmissão 

de decisões sobre as políticas de saúde. Prevaleceram também opacidades, no que se refere 

a divulgação dos propósitos estratégicos e iniciativas governamentais postos em  discussão 

(Ex. NOB-SUS/1991). 

No início do governo de Itamar Franco, gestão do ministro de Jamil Haddad, a 

Comissão Tripartite começa a atuar de modo sistemático.  

Com a extinção do INAMPS e a ida de vários ex-assessores do CONASEMS para o 

Ministério da Saúde, ficou evidenciada como estratégia institucional de trajeto 

(viabilidade) para a descentralização de políticas governamentais, a municipalização da 

saúde. Entretanto, essa orientação estratégica, passou a ser questionada pelas 

representações estaduais de governo (embora não tematizada em suas premissas, durante as 

reuniões formais da Comissão Tripartite), no que se refere a definição sobre o papel das 

secretarias estaduais de saúde e sobre o chamado "comando único por esfera de governo" 

(particularmente com relação ao comando da rede estadual de serviços de saúde nas 

capitais de estados). 

"Bom, com relação aos estados, né ? Isso aí é, na realidade, é importante. Ter uma clareza em 
relação ao seguinte: os estados a partir de 87, eles vinham, ou seja, com o processo do SUS... 
Mas no governo do Itamar Franco, foi um momento muito rico em que houve uma forte 
influência e presença da União nesse processo todo, um crescente progressivo processo dos 
municípios e uma certa, digamos, retração de um lado dos estados e uma certa crise de 
identidade do outro. Então, essa transição aí, onde vem omissão de um lado, diversidade do 
outro, redefinição de papel de outro". (Entrevista 16, secretário municipal de saúde). 

Na gestão do Ministro Henrique Santillo, ainda no mandato do presidente Itamar 

Franco, esta disposição da representação do CONASS gerou uma contenção ao ímpeto 

municipalista e alterou o alinhamento de posições na Comissão Tripartite. De um lado, o  

CONASEMS tensionando por medidas para garantir uma maior autonomia política e 

administrativa para os municípios (repasses fundo-a-fundo, relação direta entre os 

municípios e o Ministério da Saúde sem a intermediação dos estados etc.); do outro lado o 

CONASS, tensionando por um maior protagonismo das secretarias estaduais de saúde na 

relação com os municípios.  
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A discussão sobre a formulação da NOB-SUS/1993, entendida como catalisadora 

de uma transição modelar foi se delineando nesta oportunidade, no âmbito da Comissão 

Tripartite. 

 �Tem uma lógica que ela é muito clara, hoje está começando já a se dissipar a idéia que se 
tinha dos estados, houve um grande período de crise de identidade, na época do Itamar 
Franco... Como o processo foi dado de uma grande parte de responsabilidade para os 
municípios, e essas responsabilidades eram atividades que eram desempenhadas pelo o Estado, 
na medida que isso foi retirado, houve crise de identidade. Alguns estados, a grande maioria 
hoje, já teve a grandeza de saber qual era o seu papel, pelo menos se sentar à mesa, discutir, 
deixar... se aliaram ao secretário e esse é que é a grandeza do papel, se aliaram aos secretários 
municipais de saúde é porque viram que não levava a lugar nenhum a competição de praticar 
serviço, houve muito isso quando os serviços eram pagos por serviço prestado então... houve 
ainda a questão da produção do serviço nas capitais, que a era quem dava recurso para quem 
executava... aí sim, existia um acirramento muito grande na execução do serviço... daí quando 
passou para per capita, a coisa está praticamente sanada e  os estados encontrando o papel 
deles�. (Entrevista 07, assessoria técnica da representação municipal). 

A definição do modo de gestão semi-plena na habilitação ao sistema de saúde 

(NOB-SUS/1993) foi a melhor expressão da mediação política produzida pela Comissão 

Tripartite nesta ocasião. Ao mesmo tempo, foram dadas uma maior autonomia (relativa) e 

flexibilidade para que as Comissões Bipartites definissem as condições específicas (caso a 

caso) para a implantação da norma operacional aprovada, reportando uma série de questões 

problemáticas para a negociação entre estados e municípios. 

Com o início do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, Adib 

Jatene assume novamente o Ministério da Saúde. Neste período, a discussão e a 

negociação intergestores avançou para a definição de um modelo permanente para a 

habilitação e gestão de estados e municípios, tendo a questão emergencial de 

financiamento do setor (esforço conjunto dos gestores pela aprovação da CPMF) como um 

elemento de mobilização e agregação dos gestores das três esferas de governo.  

As discussões intergestores sobre a formulação da NOB-SUS/1996 ocorreram no 

interior da Comissão Tripartite ao longo do ano de 1996, tendo uma destacada participação 

das assessorias técnicas do CONASS e CONASEMS. O novo quadro de dirigentes do 

Ministério da Saúde já não possuía tanta proximidade com o CONASEMS, tendo havido 

um alinhamento maior de suas posições com aquelas defendidas pelo CONASS.  

Neste momento ocorreram inúmeras negociações e acordos informais entre as 

representações de gestores, visando principalmente constituir viabilidade política para a 

proposta da NOB-SUS/1996. Predominou então, um discurso pautado pela busca de 
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mediações políticas entre os interesses dos gestores estaduais e municipais com relação ao 

"comando único" dos sistemas de saúde. 

Os propósitos estratégicos eram de concessão e comunicação; sendo assim, as 

estratégias de cooperação empregadas no espaço de decisão intergestores eram claramente 

orientadas para a persuasão mútua e a negociação de soma positiva (embora em muitas 

ocasiões tenham ocorrido negociações conflitivas), com o claro propósito de se constituir 

mediações políticas.   

A atuação da representação do Ministério da Saúde, embora também buscasse as 

estratégias de negociação e mediação, em muitas ocasiões utilizou estratégias de 

intercâmbio, no sentido de oferecer premiações relacionadas com a adesão a determinadas 

iniciativas ministeriais (principalmente recursos financeiros de investimento e custeio). 

Com o propósito estratégico de dar diretrizes, também foram utilizadas  estratégias de 

imposição, no sentido da determinação unidirecional de normas ministeriais. 

Neste momento tornou-se mais evidente o descolamento da Comissão Tripartite em 

relação ao Conselho Nacional de Saúde. Nas atas do Conselho Nacional de Saúde existem 

várias queixas de conselheiros sobre o que consideraram uma extrapolação de funções da 

parte da Comissão Tripartite. 

O texto final da NOB-SUS/1996 foi encaminhado para a apreciação do Conselho 

Nacional de Saúde, praticamente na véspera da X Conferência Nacional de Saúde (o que 

em parte, levou o ministro a publicá-la primeiramente para "consulta pública" e somente 

depois de forma definitiva). 

"A dificuldade é da discussão em si., porque hoje é mais fácil de discutir. No inicio, 
principalmente no processo de descentralização de gestão, da municipalização, foi um processo 
muito traumático, porque você estava de certa forma com o poder tanto do nível federal quanto 
do Estado sendo suplantado pelos municípios... então são interesses muito conflituosos... Por 
essa transferência de poder, mesmo por não saber bem como se processa, quais eram os 
desdobramentos desses... depois você tinha saído de um período em que o Ministério da Saúde 
era o gestor nacional, tinha passado da década de 80 para os da década de 90, de uma forma 
muito rápida, passou para o nível municipal. Então tiveram varias reações tanto no nível 
estadual tanto no nível federal, reações e movimentos que a gente percebia que você dava dois 
passos para frente, três para trás... ..." (Entrevista 11, secretário municipal de saúde). 

O período da gestão ministerial de Carlos Albuquerque (1997 a 1998) teve como 

principal característica, no que se refere aos arranjos decisórios intergestores, a dificuldade 

de interlocução e a cobrança dos representantes dos gestores estaduais e municipais da 

agilização para a implementação da NOB-SUS/1996. 
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"...Nós tivemos um momento do Dr. Albuquerque, talvez fora o momento mais complicado do 
Ministério, quando ele entrou, um dos que coordenava a Tripartite naquele momento, o 
Albuquerque, Dr. Albuquerque foi o secretário de Assistência de Saúde que na realidade 
chegou  de uma maneira muito, com uma visão muito distorcida da gestão colegiada..." 
(Entrevista 04, secretário estadual de saúde).  

�Porque também o Ministério tem mudado muito de ministro, então, cada ministro que chega, 
chega com tal pauta e tal. Então, teve um momento que foi muito difícil, porque você teve o 
Santillo, eu acho que foi um momento importante... depois veio a Jatene, depois veio o...o 
Albuquerque, depois veio, veio o Serra. Daquele momento do Albuquerque, foi um momento 
muito complicado...Eu acho que o Serra teve outra gestão, e uma certa... até o pessoal têm 
chamado recentralização, não sei o quê... na verdade, eu não vejo por recentralização, eu acho 
que o negócio é outro. (Entrevista 16, secretário municipal de saúde). 

Mais uma vez preponderou o propósito da busca de legitimação da Comissão 

Tripartite como o espaço de decisão intergestores. Para muitos dos representantes do 

CONASEMS e CONASS, o ministro e os dirigentes do Ministério da Saúde passaram a 

adotar uma postura "muito burocrática" com relação a Comissão Tripartite.  Datam deste 

período constantes queixas, registradas em atas de reuniões, sobre o "excesso de portarias 

ministeriais" e dificuldades de diálogo. 

As representações do CONASS e CONASEMS mais uma vez estiveram alinhadas 

e atuaram com o intuito de agilizar a implementação da NOB-SUS/1996. As motivações 

predominantes dos representantes municipais e estaduais para as estratégias de decisão, 

eram a persuasão e a busca de negociação com os dirigentes ministeriais, no sentido de 

recolocar a Comissão Tripartite como o centro de discussão sobre as decisões ministeriais. 

Evidentemente houve negociações intergestores permanentes no âmbito deste espaço 

decisório, contudo, em vários momentos essas negociações foram conflituosas. 

Os tipos e meios estratégicos predominantes empregados no espaço de decisão por 

parte da representação ministerial foram principalmente de intercâmbio (premiação por 

adesão) e de imposição, a partir do controle e cobrança acerca do cumprimento de normas 

determinadas unilateralmente pelo Ministério da Saúde.   

A Comissão Tripartite já atuava então, de modo independente com relação ao 

Conselho Nacional de Saúde. Continuaram a ser registradas neste período, diversas 

queixas de conselheiros sobre uma extrapolação de funções da Comissão Tripartite e sobre 

as dificuldades de comunicação entre as duas instâncias decisórias. 

Um exemplo de condução regulatória ad hoc estabelecida a revelia da legislação e 

mesmo das Normas Operacionais Básicas, se refere a questão de direção ou comando 
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único do sistema de saúde por esfera de governo. Conforme estabelecido pela NOB-1996, 

a habilitação na modalidade de Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, implicaria 

no comando único do gestor do município sobre todo o sistema de serviços públicos em 

seu território. Dada a dificuldade de obtenção de acordo a este respeito, entre os gestores 

estaduais e municipais na Comissão Tripartite (principalmente em razão das diferentes 

gestões político-partidárias nas capitais e governos estaduais), a decisão foi delegada para 

cada Comissão Bipartite. De modo que, na prática foi mantida a situação anterior, 

permanecendo esta questão como um impasse não resolvido (apesar da norma nacional 

estabelecida). 

Finalmente, o último período teve início com o segundo mandato presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso e a ida de José Serra para o Ministério da Saúde. 

Conforme já descrito anteriormente, o ministro Serra iniciou uma mobilização pela 

aprovação do substitutivo da Proposta de Emenda Constitucional 169 (PEC-169) para 

garantir o contigenciamento orçamentário tripartite para o setor Saúde. Este esforço contou 

com a adesão do CONASEMS e CONASS, que auxiliaram na articulação para obter os 

votos parlamentares. Após a aprovação desta emenda (chamada então de EC-29), as 

discussões intergestores passaram a privilegiar a questão do detalhamento de sua 

regulamentação, o que levou os representantes municipais muitas vezes a denunciarem e 

criticarem os governos estaduais por não estarem cumprindo as novas determinações 

constitucionais. 

Neste período ocorreu a discussão e negociação intergestores sobre a proposta da 

NOAS-SUS, que tratava essencialmente da estratégia da regionalização dos sistemas de 

serviços de saúde. Toda essa negociação da NOAS-SUS, se deu no âmbito da Comissão 

Tripartite; mas desta vez, diferentemente do que ocorreu no caso da NOB-SUS/1996, essa 

proposta não foi encaminhada para o debate e a discussão na "X Conferência Nacional de 

Saúde" (ocorrida em dezembro de 2000, sendo a NOAS-SUS publicada dois meses 

depois). 

A motivação e o propósito interinstitucionais de crescimento do sistema de saúde, 

além de sua legitimação, passaram a ser colocados na "ordem do dia".  Com tais 

motivações e propósitos, o discurso pautado pela busca de cooperação para viabilização 

técnica e administrativa do sistema de saúde passou a se tornar preponderante. 
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Os tipos e meios estratégicos predominantes empregados no espaço de decisão 

eram mais vez de persuasão e de negociação de soma positiva, embora também tenham 

ocorrido negociações conflitivas (principalmente no que se refere à questão do �comando 

único� entre as esferas municipal e estadual). Mais do que nunca, a representação 

ministerial usou de meios estratégicos de premiação, buscando a adesão das outras 

representações para com as suas estratégias programáticas, por meio de recompensas 

financeiras. Eventualmente também foram usadas estratégias de imposição (direção 

hierárquica) por parte do Ministério da Saúde, como por exemplo: a definição do 

financiamento e dos critérios de controle e avaliação para a modalidade de Atenção Básica 

(definição unilateral de restrições sobre o modo de aplicação dos recursos financeiros 

repassados).   

A maior parte das estratégias programáticas ministeriais estabelecidas 

unilateralmente foi decidida no âmbito da Comissão Tripartite sem que tenha havido uma 

discussão e negociação intergestores acerca de sua pertinência ou oportunidade. 

 Embora muitas das decisões sobre as políticas intergovernamentais de saúde 

tenham sido efetivamente produzidas no âmbito da Comissão Tripartite, pode ser 

identificada uma característica de unidirecionalidade ministerial com relação a uma série 

delas. 

"...Mas o ministro José Serra é uma pessoa muito boa, muito competente, mas às vezes ele quer 
uma decisão, aquela decisão, é quem não tem o hábito da gestão colegiada, às vezes quer tomar 
decisão só, até porque estava em outros ministérios..." (Entrevista 04, secretário estadual de 
saúde). 

Neste período, as coalizões entre as representações governamentais foram 

variáveis. Houve insinuações, por parte de alguns dos entrevistados, sobre uma tendência 

de subordinação voluntária e de caráter partidário, da parte de alguns dos presidentes do 

CONASS e CONASEMS, com relação a direção política do Ministério da Saúde e governo 

federal:  

�Eu acho que o CONASS, o CONASEMS voltaram a ter isso, já se sente uma diferença de 
posição, que é uma coisa tão, de concordar sempre. Porque que têm interesses partidários 
iguais, há uma... o ministério ele têm uma posição absolutamente de ditar regras para o estado e 
para os municípios, é uma coisa, absolutamente, de cima pra baixo e, muitas vezes, o 
CONASEMS não reage. Eu acho que esse é o grande problema�.(Entrevista 09, secretário 
estadual de saúde). 
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No período de gestão ministerial de José Serra, as relações da Comissão Tripartite 

com o Conselho Nacional de Saúde também foram caracterizadas por dificuldades de 

comunicação em alguns momentos e por uma nítida autonomia do espaço intergestores na 

definição de várias decisões relacionadas com modificações no financiamento e na 

modelagem assistencial do sistema de saúde. 
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3.5. As estratégias de decisão: em busca de mediações políticas. 

O modo de ver daqueles que atuam na Comissão Tripartite, definido pelos temas 

que lhes chamam a atenção, que eles dominam e vocalizam; revela as suas intenções e 

motivações, os seus valores e afinidades, os seus estilos de ação característicos. Tais estilos 

definem, em parte, as estratégias estabelecidas e também as regras do jogo.  

Usando a tipologia de Matus (1996) para os estilos políticos, pode-se afirmar que 

no processo e arranjos decisórios tripartite têm predominado uma combinação do tipo 

maquiavel-gandhi, que alia características de uma atuação orientada para a competição e  

para o êxito político de determinados atores; com características de uma atuação orientada 

pelo projeto político em comum (o sistema de saúde, seus princípios e diretrizes, suas 

estratégias de horizonte), que auto-regula uma ética relacional  e valoriza a cooperação e o 

consenso.  

Se a permanência da Comissão Tripartite tornou necessária a convivência e a 

consolidação de relações de confiança e respeitabilidade entre os atores governamentais; 

na sua dinâmica formal de relações cooperativas, sempre houve a medição de forças entre 

as representações e os representantes de governo. Os atores governamentais da Comissão 

Tripartite estabeleceram as suas regras de convivência, que algumas vezes foram violadas 

em razão de interesses e conveniências políticas preponderantes (Ex.  a unidirecionalidade 

na definição de determinadas estratégias programáticas em momentos de disputa eleitoral, 

a opacidade de informações relativas ao financiamento tripartite do setor).  

O que prevaleceu realmente foi o intercâmbio de problemas e a mediação política, 

a negociação pragmática sobre as viabilidades de  ganho político e de maior autonomia 

administrativa de cada representação de governo em cada conjuntura. Sempre houve o 

cálculo sobre o custo de ceder politicamente e o benefício de receber recursos financeiros 

em troca (meio estratégico de premiação). 

No processo e arranjos de decisões intergestores, apesar da diretriz normativa sobre 

a equivalência ou covalências de poderes das esferas governamentais nos termos previstos 

em lei (conjugação e complementaridade de ações na conformação de um sistema com 

direção única), persistiu uma nítida hierarquia e assimetria de domínios, poder e força. Os 

seus atores governamentais empregaram preferencialmente estratégias cooperativas 

(interinstitucionais e de interação), orientadas primordialmente para a mediação política e 
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o consenso entre os distintos interesses, propósitos e posições dos atores governamentais e 

de suas representações, de acordo com os domínios de poder e a força de cada um deles.   

A variação de estratégias cooperativas de decisão dependeu fundamentalmente de 

cada conjuntura e das eventuais identidades e coalizões intergestores (principalmente 

aquelas de natureza político-partidária). 

Considerando-se a assimetria de prerrogativas, domínios de poder e margens de 

autonomia entre as esferas governamentais, cada qual lançou mão de operações e meios 

estratégicos apropriados para a viabilização de seus interesses políticos. Conforme 

descrito, os meios estratégicos mais utilizados para efetuar as mediações políticas foram a 

premiação (intercâmbio de recursos por adesão), a negociação de soma positiva e a 

persuasão. Em vista desses meios, as operações estratégicas mais utilizadas foram as de 

declaração (estabelecer diretrizes), concessão (ganhar adesão), compromisso (prometer) e 

comunicação (persuadir, esclarecer). 

Diferentes focos de atenção, indiferença, dificuldades de interlocução e relações 

preponderantes de unidirecionalidade, foram situações que motivaram o emprego das 

estratégias de persuasão e intermediação. Momentos de impasse político em razão de 

interesses opostos ou de um presumido excesso de imposições unidirecionais fomentaram 

o emprego de estratégias de negociação conflitiva, sempre orientadas para uma 

recomposição política e salvaguarda do espaço de decisão. O emprego de estratégias de 

negociação cooperativa foi a principal motivação e propósito destas representações nos 

arranjos decisórios, dado o reconhecimento, tácito ou manifesto, da assimetria na 

correlação de forças ou da possibilidade permanente de imposição ministerial. 

As representações com menos recursos de poder e força, a estadual e 

principalmente a municipal, buscaram permanentemente a interlocução, a persuasão e a 

negociação de soma positiva; tentando com isso, garantir algum protagonismo no processo 

decisório, mesmo em se tratando de políticas e estratégias de transmissão unidirecional da 

parte do Ministério da Saúde. Com essas estratégias de cooperação, buscaram influenciar 

a definição das políticas e negociar condições mais propícias, do ponto de vista de seus 

interesses e conveniências, para a sua implantação e implementação. Eventualmente, em 

momentos de impasse ou de tensionamento político, essas representações empregaram 

estratégias de negociação conflitiva. 
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As representações com mais recursos de poder e força, a federal e ocasionalmente a 

estadual (em relação com a municipal), tenderam naturalmente a buscar a direção política 

do processo (não necessariamente e nem sempre a unidirecionalidade, o que pode ser 

constatado em alguns dos períodos analisados) e a empregar preferencialmente as 

estratégias de intercâmbio de recursos por adesão; apresentando as suas políticas, as suas 

estratégias administrativas e programáticas, oferecendo recursos financeiros em troca de 

adesão e aceitando a discussão,  negociação e decisão intergovernamentais somente sobre 

os meios e os modos de implantação e implementação das mesmas. Do mesmo modo, 

quando necessário também foram empregadas estratégias de negociação conflitiva, ou 

mesmo de direção hierárquica (imposição). 

O Ministério da Saúde por concentrar a maior parte dos recursos políticos, técnicos 

e administrativos, utilizou muitas vezes as suas prerrogativas de poder para estabelecer a 

agenda e as diretrizes políticas do processo decisório intergestores. Suas estratégias de 

negociação (às vezes cooperativa, às vezes conflitiva) sobre o modus operandi de suas 

políticas buscaram essencialmente a legitimação de sua direção política. Quando 

conveniente, as diretrizes foram impostas (no sentido de direção hierárquica) e negociadas 

a posteriori no que se refere aos seus modos de implementação. 

Em diversos momentos, notadamente no período da gestão ministerial de José 

Serra, os meios estratégicos de premiação foram mais utilizados pelo Ministério da Saúde. 

Por se tratar de iniciativas de crescimento do sistema de saúde e de interesses conciliáveis 

entre as representações de governo, os representantes do Ministério da Saúde usaram a sua 

capacidade de financiamento (própria ou por captação externa de recursos para 

investimentos) e apresentaram as suas diretrizes políticas e programáticas no processo de 

decisão intergestores, condicionando-as a uma iniciativa de adesão com premiação. 

Exemplo deste tipo de estratégia: a implantação do programa de �Bolsa-alimentação� em 

2001, quando os representantes da Comissão Tripartite, mesmo não havendo discutido ou 

decidido sobre a sua justificativa, pertinência ou oportunidade; aprovaram o seu 

encaminhamento, tendo em vista a alegação de que se tratava de mais recursos financeiros 

para o sistema (Entrevista n° 08, representante municipal). 

O fato de ter a representação ministerial empregado por diversas vezes o meio 

estratégico de premiação nos arrranjos de decisão intergestores, não impediu o uso 

constante de estratégias de persuasão e  negociação de soma positiva. Nesse caso, as 
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proposições e diretrizes apresentadas no processo decisório foram discutidas e negociadas 

em razão de suas próprias justificativas e pertinência. Um exemplo: o processo de 

elaboração, discussão e decisão sobre as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único 

de Saúde. 

Sendo assim, pode-se afirmar que os produtos da negociação intergestores na 

Comissão Tripartite, as decisões consensuais formalizadas em pactos, decorreram de 

mediações políticas possíveis e viáveis em cada momento e orientados por  uma razão e 

ação tipicamente estratégica (além das racionalidades e ações tipicamente normativas e 

teleológicas, já reportadas),  

Há um aparente paradoxo onde a pretensão explícita de uma racionalidade 

comunicativa está predeterminada pela norma que condiciona o consenso (se não existe o 

consenso, não existe a decisão formal63). Neste caso, o consenso  não é necessariamente o 

produto de um entendimento, mas da premissa normativa condicionante de 

comportamentos ou simplesmente de uma convenção simbólica em que os atores decidem 

e fazem acordos, mas muitas vezes constrangidos pelos imperativos do "sistema", do 

tempo (prazos) e das relações estabelecidas de poder. Como afirmado antes, o consenso 

resultou de mediações políticas engendradas a partir de cálculos e ações estratégicas. 

De qualquer modo, a constituição e formalização dos consensos foram de grande 

valia para as representações detentoras de maior poder e força, uma vez que legitimou as 

suas posições, suas políticas e estratégias institucionais, administrativas, programáticas e 

sociais. Também foi importante para as representações com menor poder e força, porque 

legitimou a sua posição de protagonismo na tomada de decisões. 

Há que se ressaltar mais uma vez, que apesar do reconhecimento das limitações e 

constrangimentos relacionados aos arranjos decisórios (opacidades, unidirecionalidade, 

excesso de normas), características já reportadas pela literatura internacional, os 

entrevistados valorizam sobremaneira a idéia de negociação permanente como forma e 

meio de condução política e normativa do processo de descentralização e 

operacionalização do sistema de saúde.  

                                                        
63 Convém recordar que se não há consenso não há  decisão válida. Sem o consenso intergestores as 
prerrogativa de decisão transferida para uma outra instância.  
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Capítulo 4.                                                                          
Elementos de particularização e generalização do caso:                               

as dimensões organizacional e política,                                                   
os tempos de médio e longo prazos. 

4.1. As Comissões Intergestores e as Normas Operacionais  do Sistema Único 
de Saúde: estratégias administrativas e programáticas. 

Em razão e em decorrência do processo de implantação do Sistema Único de 

Saúde, houve um reposicionamento de atores das esferas sub-nacionais de governo com 

interesses no setor público de saúde (governadores, prefeitos e secretários de Saúde etc.) 

que passaram a se mobilizar, se organizar e agir deliberadamente no sentido de produzir 

estratégias e políticas de indução à descentralização de políticas governamentais no setor, 

conforme estabelecido na legislação sanitária. Os secretários municipais e estaduais de 

Saúde por exemplo, já haviam criado anteriormente, entidades para a representação de seus 

interesses - respectivamente o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

(CONASEMS) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) - sendo que, 

essas se consolidaram rapidamente como os espaços privilegiados para a interlocução, 

articulação política e negociação com o Ministério da Saúde. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, aconteceu o processo de 

formulação, negociação e votação parlamentar da legislação complementar da Saúde, do 

qual participaram vários grupos de interesse articulados em torno de proposições diversas, 

embora necessariamente sintônicas com o estatuto constitucional. Em setembro de 1990, já 

sob a égide de um novo governo federal e de um novo parlamento, foi aprovada a lei 8.080 

que dispõe sobre as condições para a organização e o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde, como também para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Governo Collor de Mello e Norma Operacional Básica                                                   
do Sistema Único de Saúde de 1991 

No início do seu governo, Fernando Collor de Mello vetou vários artigos da 8.080, 

principalmente aqueles relacionados aos aspectos de financiamento e Controle Social do 

Sistema Único de Saúde. Em dezembro do mesmo ano, a partir de renegociações 

parlamentares, foi criada uma nova lei complementar (lei n° 8.142), dispondo sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências 
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intergovernamentais de recursos financeiros no setor saúde. De acordo com o artigo 5° da 

lei 8.142, é conferida ao Ministério da Saúde, a prerrogativa de estabelecer as condições 

para a sua aplicação mediante portarias do Ministro de Estado (Brasil, 1990). Deste modo, 

as medidas de formalização normativa em nível nacional, relacionadas com as atribuições 

de transferências de recursos, organização e operacionalização do Sistema Único de Saúde, 

continuaram a ser de exclusiva alçada ministerial (naturalmente por serem de abrangência 

nacional).  

No decorrer do governo Collor, foram editadas muitas portarias ministeriais 

específicas e um primeiro conjunto de normas operacionais sistematizadas para a 

(re)organização do Sistema Único de Saúde, denominadas de Normas Operacionais 

Básicas do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS)64, entendidas como instrumentos 

transitórios de regulação do processo de descentralização e que tratam dos aspectos de 

divisão de responsabilidades, relações entre os gestores e critérios para a transferência de 

recursos federais (Levcovitz et. al., 2001).   

A primeira destas normas operacionais, chamada NOB-SUS/1991, foi editada pelo 

INAMPS e não pelo Ministério da Saúde. As suas principais medidas diziam respeito a 

uniformização gradativa da tabela de pagamentos hospitalares, a criação e ampliação de 

sistemas informatizados e centralizados de informação sobre a produção hospitalar e 

ambulatorial e a definição de alguns critérios técnicos para o repasse intergovernamental 

(por convênios) de recursos financeiros (Médici, 1994). São considerados como problemas 

significativos desta NOB-SUS/1991 (Andrade, 2001; Carvalho, 2001): 

! A manutenção do sistema de pagamentos por produção de serviços; 

! A manutenção de convênios para o repasse intergovernamental de recursos; 

! A omissão de serviços e ações relacionados com a Vigilância Sanitária e 

Epidemiológica;  

! A exclusiva de referência aos recursos orçamentários do INAMPS, sem considerar 

quaisquer outras fontes; e 

! A distribuição exclusiva de recursos de investimento e custeio para a rede já 

instalada e em funcionamento, sem considerar a possibilidade de novos investimentos. 

                                                        
64 Uma curiosidade: segundo Carvalho (2001), essa denominação deriva de um jargão técnico muito utilizado 
durante as décadas de 70 e 80 no Ministério da Previdência e Assistência Social, particularmente na autarquia 
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Como afirmado anteriormente, durante esse período de governo também houve a 

edição de várias outras portarias ministeriais com medidas específicas para a revisão do 

pagamento de procedimentos e a reorganização de serviços; no entanto, muitas delas 

colidiram com as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente (Levcovitz et. al., 2001).  

Neste período, em razão de uma demanda da parte de representantes do CONASS e 

CONASEMS junto ao Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada uma resolução para a 

criação de uma comissão intergovernamental de negociação e decisão sobre a 

descentralização das políticas de saúde. Estes referidos representantes das entidades dos 

secretários estaduais e municipais de Saúde, criticavam a conduta política centralizada e a 

condução normativa unilateral do Ministério da Saúde na regulamentação do Sistema 

Único de Saúde, aludindo ainda uma série de dificuldades encontradas para a interlocução 

entre as esferas de governo (Carvalho, 2001). Então em 26/04/1991, o Conselho Nacional 

de Saúde aprovou uma resolução (n.º 02), solicitando ao Ministro da Saúde a criação de 

uma comissão intergovernamental, denominada Tripartite, para operacionalizar e 

institucionalizar a negociação, pactuação, articulação e integração entre as esferas de 

governo, na perspectiva da municipalização das políticas públicas de saúde65. Esta 

resolução foi formalmente acatada e em 22/07/1991, pela Portaria Ministerial n.º 1.180, 

ficou instituída a Comissão Intergestores Tripartite (Comissão Tripartite)66 definida 

originalmente como uma instância colegiada de negociação e articulação entre os gestores 

dos três níveis de governo, tendo representações paritárias do Ministério da Saúde, do 

CONASS e do CONASEMS67.  

                                                                                                                                                                        
do INAMPS. 
65 �Resolve recomendar ao Ministro da Saúde a criação de uma Comissão Especial visando discutir e 
elaborar propostas para a implantação e operacionalização do SUS constituída pelas três instâncias gestoras 
públicas, União pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde pelo Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e Secretarias Municipais de Saúde pelo Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde com a incumbência de desenvolver essa relação entre as três esferas de 
governo, com o compromisso que essa Comissão apresente seus resultados ao Conselho Nacional de Saúde.� 
(Brasil, 1991) 
66 Outra curiosidade: o jurista Guido Carvalho, co-autor da legislação sanitária, não se conformava com os 
termos �Tripartite� e �Bipartite�. Na crítica a esses termos, defendia o uso de outros, mais correspondentes 
com a idéia de espaço privilegiado de pactuação, negociação entre três partes iguais. Estas partes são esferas 
de governo com competência  constitucional igual não advinda por concessão de uma sobre a outra, mas 
delegada igualmente pela Constituição.  Daí a veemência e constância com que Guido defendia os termos 
�Trilateral� e �Bilateral�, considerado que não havia três partes, mas uma gestão única com �três lados� 
responsáveis: União, Estados e Municípios (Carvalho, 1998).   
67 Principais preceitos e diretrizes legais adotados como amparo para a criação da Comissão Intergestores 
Tripartite: a distribuição de competências e poderes constituídos pelas três esferas de governo em termos de 
prevalência, predominância e abrangência de interesses nacionais, estaduais ou locais (Brasil, 1988); a 
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Segundo entrevista realizada com um membro atual do Conselho Nacional de 

Saúde que participou ativamente da discussão sobre a resolução n.º 02/1991 (CNS), as 

principais demandas de interlocução da parte do CONASS e CONASEMS para com o 

Ministério da Saúde e INAMPS à época, se referiam a um questionamento quanto aos 

valores da tabela de procedimentos hospitalares e ambulatoriais pagos aos estados e 

municípios (inferiores àqueles pagos aos prestadores privados) e a uma solicitação de que 

fosse elaborada uma nova Norma Operacional Básica68 com a participação tripartite. 

As principais atribuições da Comissão Tripartite, definidas pela portaria ministerial, 

foram: desenvolver a integração intergovernamental, gerenciar a descentralização do 

SUS, assistir ao Ministério da Saúde, discutir e elaborar propostas de operacionalização e 

implantação do SUS, estando sempre subordinada ao foro do Conselho Nacional de Saúde, 

ao qual deveria submeter as suas deliberações (Brasil, 1991).  

Embora criada por portaria ministerial, a Comissão Tripartite ficou inoperante 

durante os anos de 1991 e 1992 (Carvalho, 2001). Enquanto isso, as principais demandas 

dos gestores de saúde eram discutidas e deliberadas no Conselho Nacional de Saúde. 

Ao final de 1992, aconteceu a �IX Conferência Nacional de Saúde� em Brasília, 

que teve como tema central, a descentralização política e administrativa do Sistema Único 

de Saúde, expressa na estratégia de municipalização da saúde. Essa discussão foi pautada 

por avaliações políticas que constataram a necessidade de se fazer cumprir a legislação 

vigente e realizar uma contra-ofensiva ao excesso de normas ministeriais que mantinham 

intocada a estrutura e a logística do INAMPS. As prioridades definidas: encaminhamento e 

aprovação de uma emenda constitucional estabelecendo a divisão de responsabilidades do 

financiamento por esfera de governo e a constituição de um processo negociado visando a 

implantação de uma estratégia de descentralização baseada na municipalização (Brasil, 

1992). 

Governo Itamar Franco e Norma Operacional Básica                                                    
do Sistema Único de Saúde de 1993 

Com a renúncia de Fernando Collor de Mello, o vice-presidente Itamar Franco 

                                                                                                                                                                        
descentralização política e administrativa do sistema de saúde, com direção única por esfera de governo 
(Brasil, 1990); e o controle da execução das políticas por parte de Conselhos de Saúde (Brasil, 1990). 
68 Esta Norma, chamada de NOB-SUS/1992, chegou a ser discutida e elaborada com participação tripartite, 
mas nunca foi implantada ou divulgada formalmente (Carvalho, 1998). 
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assumiu o governo e buscou (re)compor a sua base de sustentação política, escolhendo 

para os ministérios vários integrantes de partidos políticos de oposição ao governo anterior.  

Para o Ministério da Saúde foi escolhido Jamil Haddad, até então um parlamentar 

oposicionista.  

O novo ministro convidou vários assessores do CONASEMS para cargos diretivos 

no Ministério da Saúde e INAMPS. Também foi constituído um grupo com a 

representação do Ministério da Saúde, do CONASS e do CONASEMS (Grupo Especial de 

Descentralização  - GED) para definir uma proposta de condução política e técnica para a 

redefinição de papéis institucionais visando a descentralização do Sistema Único de Saúde, 

o estabelecimento de novas relações intergovernamentais de negociação e pactuação, 

assim como, a implantação efetiva do Controle Social69. Este grupo produziu um 

documento denominado �Municipalização das ações e serviços de saúde: a ousadia de 

cumprir e fazer cumprir as leis� (Brasil, 1993), que, como o nome indica, expressou um 

conjunto de posicionamentos políticos e estratégicos que tinham como propósito principal 

o crescimento e a legitimação do Sistema Único de Saúde, de acordo com seus 

fundamentos constitucionais e a partir de negociações conjuntas entre os três níveis de 

governo (Luchese, 1996). 

Neste mesmo ano, foi apresentada no parlamento, uma proposta de emenda 

constitucional visando definir as receitas orçamentárias vinculadas ao financiamento do 

setor governamental de Saúde e estabelecer a respectiva divisão de responsabilidades por 

níveis de governo. A situação do financiamento federal para o setor Saúde estava 

comprometida em razão de uma decisão do então Ministro da Previdência Social, Antônio 

Brito, de restringir o orçamento da Seguridade Social para essa finalidade. 

É deste novo período, que emerge a iniciativa mais concreta de operacionalização 

das Comissões Intergestores do Sistema Único de Saúde como espaços de discussão, 

negociação, pactuação, articulação e integração de políticas intergovernamentais visando a 

implantação de estratégias para a descentralização de políticas de saúde (Carvalho, 2001). 

A Comissão Tripartite já instituída anteriormente, é então naturalmente reconhecida como 

a instância colegiada apropriada para negociações e decisões intergovernamentais 
                                                        
69 Foram criado grupos específicos para tratar de questões como: reorganização da esfera federal, 
financiamento, desenvolvimento científico e tecnológico, recursos humanos, planejamento e orçamento, 
Vigilância Epidemiológica e informação, qualidade da assistência, produtos, ambiente, incentivo à 
participação e controle social (Luchese, 1996).  
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objetivando a regulamentação e a operacionalização das políticas de saúde no âmbito da 

gestão do Sistema Único de Saúde.  

A Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-SUS/1993), pela primeira vez 

discutida e decidida no âmbito da Comissão Tripartite (e referendada pelo Conselho 

Nacional de Saúde), em sua formulação original teve como principal propósito estabelecer 

um modelo de transição para a organização dos sistemas de serviços municipais de saúde, 

de modo a potencializar as condições de implantação para a municipalização plena da sua 

gestão, conforme previsto na legislação vigente. Para tanto, foram estabelecidas três 

modalidades hierarquizadas de habilitação da gestão do Sistema Único de Saúde, prevendo 

formas diferenciadas de repasse de recursos financeiros federais, de autoridade e de 

autonomia política sobre os serviços de saúde nos âmbitos estadual e municipal: 

incipiente, parcial e semiplena. Cada uma destes modalidades de habilitação implicava em 

diferentes responsabilidades e requisitos a serem cumpridos, sendo que a modalidade 

semiplena70 implicava em repasses em bloco (fundo-a-fundo) sem a necessidade de 

instrumentos conveniais e uma maior autonomia política na gestão do sistema de serviços 

no âmbito municipal 

A maioria dos municípios brasileiros aderiu ao tipo de gestão incipiente e poucos 

ao tipo de gestão semiplena, não havendo nenhuma adesão ao tipo de gestão parcial. Dos 

estados, apenas cinco aderiram ao tipo de gestão parcial e quatro ao tipo de gestão 

semiplena (Luchese, 1996). 

No caso da gestão semiplena, mesmo com a vigência do mecanismo de 

transferência em bloco71, o valor destes recursos federais repassados continuou calculado 

somente pela média de séries históricas de gastos com os procedimentos hospitalares e 

ambulatoriais (pós-pagamento).   

Também houve muitas dificuldades para a adesão das capitais ao tipo de gestão 

semiplena, pois os estados se sentiram desprestigiados e dificultaram a transferência da 

                                                        
70 Segundo o texto da NOB-SUS/1993, o repasse financeiro deveria obedecer ao previsto no art. 35 da 8.080 
(50% dos recurso calculados pela base populacional e os outros 50% definidos por outros critérios (como o 
perfil epidemiológico da população, série histórica de gastos etc.), repassados fundo a fundo, contratação e 
pagamento de serviços terceirizados quando necessários, gerenciamento completo da rede; planejamento, 
controle e avaliação próprios, com o cumprimento dos requisitos legais do plano; fundo; conselho de saúde 
(aprovando plano e contas); relatório de gestão etc. 
71 As condições para a transferência automática de recursos federais só foram regulamentadas através do 
decreto presidencial n° 1.232, de 30 de agosto de 1994.  
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autonomia de gestão dos serviços estaduais (Carvalho, 2001). Para Levcovitz et. al. (2001), 

a NOB-SUS/1993, embora tenha redimensionado o poder de interferência estadual na 

condução da política de saúde, não definiu claramente as novas funções para as instâncias 

estaduais no sistema de saúde, nem definiu e garantiu os recursos e instrumentos 

necessários à sua implementação, o que gerou muitos conflitos entre representantes dos 

gestores estaduais e municipais de saúde.   

Alguns autores como Andrade (2001) e Carvalho (2001), consideram que um dos 

aspectos mais importantes da NOB-SUS/1993 foi institucionalização do pacto 

intergovernamental como um meio para a afirmação positiva do Sistema Único de Saúde, 

entre ciclos conjunturais de movimentos de descentralização compartilhada e de 

recentralização.  

No texto da NOB-SUS/1993 ficou definida a instituição das Comissões 

Intergestores Bipartites do Sistema Único de Saúde (Comissões Bipartites)72, com 

representação paritária das secretarias estaduais de Saúde e dos Conselhos Estaduais de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS); guardando essas no âmbito estadual, 

similaridades com as atribuições e prerrogativas da Comissão Tripartite, além de uma 

relação de subordinação normativa aos respectivos Conselhos Estaduais de Saúde. No 

decorrer dos anos 1993 e 1994, as Comissões Bipartites foram criadas por sucessivas 

resoluções e portarias dos Conselhos e Secretarias Estaduais de Saúde. 

Uma discussão polêmica que aconteceu neste momento da criação das Comissões 

Bipartites dizia respeito a questão da representatividade formal do Ministério da Saúde em 

cada Comissão Estadual (seriam então Comissões Tripartites estaduais e não Bipartites), 

demanda originada principalmente de alguns setores ministeriais (principalmente da 

Fundação Nacional de Saúde e de remanescentes dos escritórios estaduais do INAMPS). 

Houve então um acordo na Comissão Tripartite, sustentado principalmente pelo 

CONASEMS e CONASS, de que não deveria haver representação federal nas Comissões 

Estaduais porque se tratava de um espaço de pactuação mais específico sobre o processo 

de descentralização entre os estados e municípios (Carvalho, 1998). 

                                                        
72 Na formulação original da NOB SUS 01/93, as Comissões Bipartites foram previstas, não como espaços 
permanentes, mas como instâncias estratégicas no período de transição, enquanto estados e municípios não 
atingissem à condição de descentralização plena do sistema de saúde (Levcovitz et. al., 2001).  
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A partir de então, as Comissões Bipartites começaram a atuar na regulamentação 

estadual das normas oriundas da Comissão Tripartite e na definição de critérios para a 

alocação e distribuição de recursos financeiros federais entre os municípios; o que, 

segundo Levcovitz et. al. (2001), estimulou um processo de formulação e decisão mais 

transparente e cooperativo e aumentou as exigências para a elaboração e comprovação de 

argumentos técnicos por parte do estado. 

A Comissão Intergestores Bipartite do Ceará, por exemplo, foi criada no final do 

ano de 1994 em razão da demanda de gestores municipais de Saúde que pretendiam 

habilitar os seus municípios na forma mais avançada de gestão (semi-plena, conforme 

previsto na NOB-SUS/1993). A maior parte destes gestores integravam a diretoria do 

COSEMS do Ceará e chegaram a negociar com o governo estadual, a composição de tetos 

financeiros específicos para os seus municípios, antes mesmo da constituição formal da 

Comissão Bipartite e da habilitação decorrente. 

Primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso e Norma Operacional Básica                              
do Sistema Único de Saúde de 1996 

Em 1994 o governo de Itamar Franco implementou o seu plano de estabilização 

econômica (Plano Real) com um impacto imediato no controle inflacionário. Seu, até 

então, ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, se candidatou e se elegeu para a 

presidência da república. O novo presidente estabeleceu como maior meta de seu governo, 

a consolidação deste plano de estabilização econômica, além de ter apresentado uma 

agenda de reformas constitucionais consideradas necessárias para um novo modelo de 

desenvolvimento econômico e social do país.  

Em 1995, o médico Adib Jatene assumiu o Ministério da Saúde do novo governo, 

tendo como principal propósito declarado, a busca de fontes regulares e suficientes para o 

custeio do setor. Tendo considerado difícil a aprovação imediata da emenda constitucional 

que tratava da questão do financiamento para a Saúde (Costa, 2002), esse ministro 

apresentou então, a proposta de criação de uma contribuição provisória (CPMF), que 

pautou a maior parte da agenda política ministerial no decorrer de 1995 e 1996. O esforço 

para a aprovação desta contribuição provisória envolveu uma articulação parlamentar e a 

mobilização de vários gestores de saúde. 
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Em diversas ocasiões durante esse período, a discussão sobre as mobilizações e 

articulações políticas para a aprovação da CPMF foram assuntos de reuniões da Comissão 

Tripartite e do Conselho Nacional de Saúde. O próprio desenrolar das discussões e 

deliberações da �X Conferência Nacional de Saúde� ocorrida em 1996 (em suas etapas 

municipais, estaduais e nacional), foi orientado por essa questão polêmica. 

A �X Conferência Nacional de Saúde� teve como temática principal a discussão 

sobre o modelo de atenção para o Sistema Único de Saúde, destacando-se as polêmicas 

sobre a implantação do chamado �Programa Saúde da Família�, como proposta de 

reorganização da rede básica de serviços. De acordo com a carta deliberada em sua 

plenária final (Brasil, 1996), as políticas neoliberais do governo federal e da maioria dos 

governos estaduais e municipais haviam levado a saúde pública a uma grave crise, sendo o 

Sistema Único de Saúde apontado como a mais importante proposta de democratização do 

Estado. Entre as principais reivindicações, destaca-se a defesa da proposta de emenda 

constitucional sobre o financiamento do setor, que estava com a tramitação estacionada no 

Congresso Nacional. 

A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB-SUS/1996) também foi discutida e 

aprovada na �X Conferência Nacional de Saúde�. Esta norma foi exaustivamente discutida 

no âmbito da Comissão Tripartite durante os meses que antecederam a etapa nacional da 

Conferência em questão, tendo sido apresentada para consulta pública em setembro de 

1996 e mais tarde publicada definitivamente.  

Na NOB-SUS/1996 podem ser destacadas as alterações nos modos de habilitação 

da gestão e no desenho do modelo assistencial, com ênfase na divisão das esferas de 

assistência (básico, alta complexidade e hospitalar) e no controle, avaliação e auditoria 

(determinados pelo decreto 1.651/95). Esta NOB estabeleceu uma lógica de composição 

para tetos financeiros de estados e municípios, em função de uma Programação Pactuada 

e Integrada (PPI) para o financiamento federal da assistência e da Vigilância Sanitária, 

tendo também constituído um Piso nacional de Assistência Básica (PAB fixo) com a oferta 

de recursos específicos73 (PAB variável) para determinados programas normativos  (como 

                                                        
73 Com composição de cálculo per capita e não mais por valores médios de séries históricas de gastos. 
Embora a definição destes valores dependa exclusivamente da disponibilidade do orçamento federal, não 
muito diferente do que se gastava historicamente. 
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o Programa Saúde da Família), além da previsão de recursos financeiros adicionais como 

incentivo para resultados alcançados (Índice de Valorização de Resultados � IVR).  

Com a constituição do chamado PAB variável, ficou evidente a indução, pela via 

do financiamento, de uma determinada modelagem para o nível da Atenção Básica, sem no 

entanto, ter havido qualquer alteração substancial no modo de financiamento dos outros 

níveis assistenciais. 

As novas modalidades de gestão previstas na NOB-SUS/1996, contemplaram duas 

condições para os municípios (a gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema 

municipal) e para os estados (gestão avançada do sistema estadual e gestão plena do 

sistema estadual. 

A CPMF foi aprovada pelo Congresso Nacional em outubro de 1996 e implantada 

em janeiro de 1997, quando o ministro Adib Jatene já havia se demitido de seu cargo, 

alegando falta de apoio presidencial para a liberação de recursos extras destinados ao 

pagamento das contas do Ministério da Saúde no último trimestre de 1996 (Costa, 2002).  

A NOB-SUS/1996 só foi realmente efetivada a partir de 1998. Antes disso, o então 

ministro da Saúde, Carlos Albuquerque,  publicou uma série de portarias com o objetivo 

operacionalizá-la, no entanto, muitas destas portarias alteraram substancialmente o seu 

conteúdo original, particularmente no que se refere às formas e aos instrumentos de 

financiamento específicos nela previstos. Os autores Levcovitz et. al. (2001) chegam a 

afirmar que a NOB-SUS/1996 nunca foi integralmente implementada em seu modelo 

inicial. Neste intervalo de tempo entre 1996 e 1998, persistiu um estado de quase 

paralisação e imobilidade nas habilitações de estados e municípios ao Sistema Único de 

Saúde, porque não eram permitidas novas habilitações pela NOB-SUS/1993, ao mesmo 

tempo em que não era possível a habilitação pela nova norma.  

Alguns autores apontam problemas identificados na implantação da NOB-

SUS/1996: 

! Indefinições sobre a composição de valores para o financiamento da programação 

prevista e dependência de decisões efetuadas em outros ministérios, principalmente os do 

Planejamento e Fazenda (Carvalho, 2001) ; 

! Ausência de mecanismos de transição entre o encerramento da NOB-SUS/1993 e a 

efetiva implantação da NOB-SUS/1993 (Carvalho, 2001; Andrade, 2001);  
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! Segmentação vertical da gestão plena em dois sub-sistemas não hierarquizados 

(Carvalho, 2001, Noronha & Soares, 2001); 

! Excesso de portarias ministeriais durante o período de  vigência efetiva da NOB-

SUS/1996, que estabelecerem outras regras com efeitos sobre a descentralização, o 

financiamento e a relação entre gestores modificando os seus conteúdos originais74 

(Levcovitz et. al., 2001); 

! Criação de regras específicas para a aplicação de portarias ministeriais (diferentes 

daquelas previstas na NOB-SUS/1996) a partir de deliberações nas Comissões Bipartites75 

(Levcovitz et. al., 2001); 

! Em suas disposições transitórias, a NOB-SUS/1996 delega para as Comissões 

Bipartites  a competência para definir partilhas de gestão entre estados e municípios sobre 

a rede de serviços de saúde76; o que gerou situações de competição predatória em 

detrimento da integração dos comandos desempenhados por cada um dos gestores, 

fragilizando o comando efetivamente público sobre o sistema e a subordinação dos 

prestadores às necessidades de saúde identificadas pelos gestores (Souza, 2001); 

!  Alguns estados não se habilitaram a nenhuma forma de gestão, do mesmo modo, 

não se habilitaram os municípios menores e mais desorganizados em termos de  sistemas 

de serviços (Souza, 2001). 

A análise do período de implementação da NOB-SUS/1996 aponta também 

avanços relacionados ao processo de descentralização de políticas governamentais no setor 

da saúde. Alguns autores consideram que o nível federal ampliou seu poder de indução e 

regulação sobre o processo de descentralização, ao introduzir novos mecanismos de 

transferência de recursos financeiros vinculados às ações e programas assistenciais 

específicos e ao criar novas estratégias para avaliação; identificando também, uma maior 

participação ativa dos agentes, executores da política de saúde, que pode ser constatada 

                                                        
74 Por exemplo, a criação do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação � FAEC � para financiamento de 
ações e programas específicos do Ministério da Saúde, como ainda de algumas ações de alta complexidade. 
75 Exemplo: a criação de mecanismos específicos de financiamento para o custeio das ações de vigilância 
sanitária e ações de vigilância epidemiológica e ambiental, transferidos diretamente aos Fundos Municipais 
de Saúde, vinculadas a normas específicas do Ministério da Saúde e à contrapartida  de recursos próprios 
estaduais e municipais, negociadas e aprovadas exclusivamente nas Comissões Bipartites. 
76 Ao invés da Comissão Intergestores Tripartite  definir uma norma nacional para a regulamentação da 
legislação que estabelece o comando único por esfera de governo, cada Comissão Intergestores Bipartite 
definiu normas estaduais próprias.   
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pelo aumento do tempo para formulação das normas operacionais e a agudização dos 

conflitos durante sua implementação controle (Levcovitz et. al., 2001). 

Outros resultados considerados positivos quanto ao processo de descentralização do 

Sistema Único de Saúde e apontados como decorrentes da implantação da NOB-SUS/1996 

são: aumento de transferências diretas (Quadro 11), fortalecimento da capacidade 

institucional de estados e municípios e a expansão da rede de serviços municipais (Souza, 

2001). 

Quadro 11. Quantidade de municípios e estados brasileiros habilitados ao Sistema Único 
de Saúde e recebendo repasses financeiros federais fundo-a-fundo. Período de 1994 a 2000. 

Indicador / Ano Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Dez/00

Quantidade de municípios recebendo 
recursos fundo a fundo 24 56 137 144 5.049 5.350 5.450 

Quantidade de estados recebendo 
recursos fundo a fundo -- -- -- -- 2 7 8 

% do total de recursos assistenciais 
federais transferido fundo a fundo 6 % 12  % 23  % 24 % 52  % 58  % 61  % 

Fonte: Ministério da Saúde � Secretaria de Assistência à Saúde e Secretaria de Políticas de Saúde. 

Segundo governo de Fernando Henrique Cardoso e Normas Operacionais da 
Assistência à Saúde de 2001 e 2002. 

Com a reeleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) em 1998, inicia-se um 

segundo período de governo, pautado pelo discurso governamental de defesa do seu modo 

de gerenciamento das políticas econômicas implantadas. Para o governo, as sucessivas 

crises financeiras internacionais eram consideradas como o maior risco para o modelo de 

estabilidade econômica adotado. Em seu primeiro período de governo, o presidente FHC 

não conseguiu realizar a maior parte de sua agenda de reformas constitucionais, apesar de 

sua ampla base de apoio parlamentar, tendo esse se empenhado principalmente na 

privatização de empresas estatais, na redução de gastos governamentais e na captação de 

capital financeiro externo a partir da manutenção de uma elevada taxa de juros. 

Em 1998, o economista José Serra assume o Ministério da Saúde, na condição de 

provável candidato governista para a sucessão presidencial, o que se confirmou em 2002. 

Existem autores, como Costa (2002), que afirmam que somente a partir desta gestão, o 

Ministério da Saúde passou a constituir-se como força política de fato, conseguindo mais 

autonomia política em relação ao núcleo duro de direção macroeconômica no âmbito do 

governo (Ministérios da Fazenda e do Planejamento). 
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Sem alternativas concretas para incrementar o financiamento do setor77, o novo 

ministro encampou a luta pela aprovação da proposta de emenda constitucional que previa 

o contigenciamento orçamentário da União, estados e municípios para gastos em Saúde 

(PEC-169, já com várias modificações da relatoria parlamentar). Esta proposta de 

vinculação de gastos encontrou forte oposição no âmbito do próprio governo 

(principalmente os Ministérios da Fazenda e Planejamento) e de expoentes dos partidos de 

sua base de apoio parlamentar (governadores, parlamentares etc.), mas foi finalmente 

aprovada em 2000. No esforço de mobilização em favor da aprovação desta emenda, o 

ministro Serra contou com grande apoio do Conselho Nacional de Saúde e das entidades de 

representação dos gestores municipais e estaduais de Saúde. 

A emenda constitucional aprovada (n° 29), fixou valores mínimos de recursos 

orçamentários governamentais destinados para o setor Saúde. No caso do nível federal de 

governo, esses valores são calculados a partir de variações do Produto Interno Bruto 

(PIB)78; no caso de estados e municípios, a partir de uma escala progressiva de percentuais 

mínimos até o limite de 12% para os primeiros e 15% para os segundos. 

Ao mesmo tempo em que buscou alcançar o objetivo de incrementar o financiamento 

do setor Saúde, o ministro Serra tomou uma série de iniciativas políticas relacionadas com:  

! A regulação das relações das esferas pública e privada na produção e 

comercialização  de insumos, na assistência privada à Saúde, na proteção contra riscos 

ambientais (Lei dos Medicamentos Genéricos, regulamentação e regulação agenciada de 

Planos de Saúde, propaganda de cigarros);  

! A implantação de programas do governo federal com repasse direto de recursos 

financeiros destinados à população de baixa renda (Ex. Bolsa Alimentação);    

! A reforma de setores de administração e execução de políticas do Ministério da 

Saúde (reorganização de secretarias administrativas, criação de agências de execução de 

políticas Ex. Agência de Vigilância Sanitária). 

O ministro Serra se notabilizou também por uma estratégia de implementação de 

                                                        
77 Com a implantação da CPMF não houve o incremento esperado, pois o governo federal diminuiu os seus 
gastos no setor  oriundos dos seus orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (Carvalho, 2001) 
78 A interpretação da Emenda Constitucional n° 29, por parte do Ministério da Fazenda,  na definição do ano-
base para o cálculo do PIB (a partir de um parecer da Advocacia Geral da União) diminuiu o aporte de 
recursos federais e gerou controvérsias internas no governo federal (o Ministério da Saúde defendia uma 
interpretação distinta) 
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atividades concentradas e focalizadas, as campanhas, dirigidas para determinados 

denominadores populacionais com deficiências ou riscos específicos (campanhas de 

vacinação de idosos, prevenção de câncer cérvico-uterino, cirurgias específicas etc.). 

No decorrer do ano 2000, houve no âmbito da Comissão Tripartite a discussão, 

negociação e formulação de uma norma operacional básica específica para a 

regionalização da assistência, a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS), 

que embora tenha sido referendada no Conselho Nacional de Saúde, não foi submetida 

para discussão na XI Conferência Nacional de Saúde (ocorrida em dezembro daquele 

ano)79.  

No início de 2001, o Ministério da Saúde publicou NOAS-SUS/2001 (Brasil, 2001)80, 

que estabeleceu uma nova estratégia de financiamento, programação e operacionalização 

de sistemas, serviços e ações de saúde; com ênfase no fortalecimento do nível estadual de 

gestão e no financiamento diferenciado por grupos de procedimentos tecnológicos. Em seu 

preâmbulo, o texto da portaria ministerial que criou a NOAS-SUS/91 aponta o arranjo 

federativo brasileiro como um dos maiores obstáculos para a consolidação do Sistema 

Único de Saúde: 

�A experiência acumulada, à medida em que o processo de gestão descentralizada do sistema 
amadurece, evidencia um conjunto de problemas/obstáculos em relação a aspectos críticos para 
a consolidação do Sistema Único de Saúde/SUS. Alguns desses já se manifestavam de forma 
incipiente quando do processo de discussão da NOB 96, entre dezembro de 1995 e novembro 
de 1996, mas situavam-se em um estágio de baixo consenso e pouca maturidade nos debates 
entre o Ministério da Saúde - MS, o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS e 
o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - CONASEMS, em face da 
inexistência de um volume significativo de experiências concretas de gestão e de análises da 
descentralização, em curso há pouco tempo. Agregava-se a esse cenário a peculiar 
complexidade da estrutura político-administrativa estabelecida pela Constituição Federal de 
1988, em que os três níveis de governo são autônomos, sem vinculação hierárquica. Tal 
característica do arranjo federativo brasileiro torna bastante complexo o processo de construção 
de um sistema funcional de saúde. Os estados, e mais ainda os municípios, são extremamente 
heterogêneos e será sempre mera casualidade que o espaço territorial-populacional e a área de 
abrangência político-administrativa de um município correspondam a uma rede regionalizada e 
resolutiva de serviços com todos os níveis de complexidade, ou mesmo que essa se localize 
dentro de um estado sem exercer poder de atração para além de suas fronteiras legais. (Brasil, 
2001)� 

                                                        
79 Quando entrevistados por esse autor, alguns representantes de gestores municipais e estaduais da Comissão 
Intergestores Tripartite e da Bipartite do Ceará, afirmaram que a discussão da NOAS-SUS propositadamente 
não foi submetida ao plenário da XI Conferência Nacional de Saúde porque ainda havia na ocasião, 
discordâncias entre as esferas de governo no âmbito da Comissão Tripartite. 
80 Republicada com algumas modificações em 2002 e 2003. 
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Este texto aponta também uma série de problemas referentes ao processo de 

descentralização de políticas governamentais não resolvidos até então:  

! Na divisão de responsabilidades entre estados e municípios, uma parcela 

significativa dos pactos de gestão foi estabelecida segundo critérios pouco adequados à 

organização funcional do sistema, sendo que alguns desses pactos prejudicaram a 

organização do sistema e fragilizaram o comando efetivamente público do gestor sobre o 

sistema e a subordinação dos prestadores às necessidades de saúde identificadas pelos 

gestores; 

! O processo de habilitação de estados e municípios ao Sistema Único de Saúde se 

deu, em muitos casos, de forma lenta e cartorial, compreendendo apenas o cumprimento 

de requisitos formais; 

! No financiamento do sistema, a alocação dos recursos financeiros permaneceu 

fortemente vinculada à lógica da oferta de serviços, atrelada à série histórica de gastos e de 

produção, à capacidade instalada e às necessidades de receita dos prestadores de serviços 

de saúde, o que manteve a concentração de recursos nas áreas mais desenvolvidas e em 

ações nem sempre compatíveis com o perfil de necessidades da população; 

! A Programação Pactuada e Integrada (PPI) foi pouco efetiva nos estados, na 

maioria dos casos, devido a pouca capacidade de planejamento e coordenação por parte das 

secretarias estaduais de Saúde, o que dificultou a integração intermunicipal; 

! Persistiram os problemas de resolubilidade e acesso aos serviços, sendo que o 

elenco de procedimentos incluídos na atenção básica (NOB-SUS/1996) era restrito e 

insuficiente para resolver os problemas mais freqüentes dos usuários, houve dificuldades 

de acesso à assistência de média e de alta complexidade, devidas principalmente a uma 

grande concentração desses serviços em poucos municípios; finalmente, 

! Dificuldades e descontinuidades no monitoramento e avaliação contínua de 

desempenho de estados e municípios. 

As principais estratégias propostas para enfrentar essas dificuldades foram: a 

elaboração de planos estaduais de regionalização da assistência, a ampliação da Atenção 

Básica, a garantia de um primeiro nível de referência intermunicipal, a qualificação de 

regiões e microrregiões assistenciais a reorganização da chamada média complexidade 

ambulatorial e hospitalar, a implementação da Programação Pactuada e Integrada (PPI) 



 196
 

com garantia de acesso da população referenciada entre municípios, o fortalecimento da 

regulação, controle e avaliação dos serviços e a revisão dos critérios de habilitação de 

municípios e estados.  

Existem avaliações divergentes sobre a implementação da NOAS-SUS. Para 

Carvalho (2002), essa norma foi um pacote que chegou de novo em meio a negociações e 

indefinições, sendo aprovada a toque de caixa na Comissão Tripartite e Conselho Nacional 

de Saúde em um momento inadequado, coincidente com a  entrada de novos prefeitos e 

secretários de saúde. Este autor afirma que a NOAS-SUS consagra um espírito re-

centralizador e está carregada de uma enxurrada de portarias com suas respectivas 

instruções normativas e mais portarias explicativas das próprias portarias; sendo que os 

municípios para receberem recursos, mesmo estando em plenitude de gestão, têm que 

submeter a mais de duas dezenas de formas, regras próprias, recursos financeiros 

incomunicáveis com decisão centralizada e execução de subalternos...  

Além deste autor citado anteriormente, vários outros consideram a implantação da 

NOAS-SUS como evidência de um processo em curso de re-centralização do Sistema 

Único de Saúde baseado principalmente na segmentação de responsabilidades assistenciais 

entre as esferas de governo, de acordo com os correspondentes níveis de complexidade 

tecnológica e resolutiva81 (Carvalho, 2001). A motivação primordial seria a racionalização 

de custos assistenciais (em escala), de modo a conformar Sistemas Regionais de Saúde 

nucleados naqueles municípios com maior densidade tecnológica e resolutiva, induzindo o 

descrendenciamento ao Sistema Único de Saúde daqueles leitos hospitalares, unidades 

ambulatoriais e de apoio diagnóstico de alto custo, localizados e operando nos municípios 

de pequeno porte. 

Outro autor, Souza (2001), considera que houve um esgotamento das Normas 

Operacionais Básicas de 1993 e 1996 para a situação presente da dinâmica da 

descentralização setorial em Saúde, sendo que a questão da articulação e regionalização 

dos sistemas de serviços de saúde é o grande debate atual. Ele afirma que a NOAS-SUS 

traduz o resultado de um amplo e franco processo de construção de um �consenso mínimo� 

sobre os principais desafios e as correspondentes estratégias de enfrentamento a serem 

adotadas pelos gestores, o que requer. o fortalecimento da capacidade gestora dos três 

                                                        
81 Atenção Básica: responsabilidade municipal, Média complexidade: municípios de grande porte e estados; 
Alta complexidade: responsabilidade estadual e federal. 



 197
 

níveis de governo para exercer as funções de regulação, controle e avaliação do sistema, 

em uma nova perspectiva. São ressaltados por ele, os seguintes pontos positivos e desafios 

da NOAS-SUS: 

! O deslocamento da ênfase no processo de descentralização para a garantia de 

acesso a ações e serviços de saúde em todos os níveis; 

! A reafirmação do comando único em cada esfera de governo; 

! A qualificação e reorientação do papel do gestor estadual, deslocando cada vez 

mais essa esfera das funções de prestação direta de serviços e de relação com prestadores, 

para as funções de formulação de políticas e planejamento/programação estadual, 

coordenação e regulação intermunicipal, controle e avaliação sistêmicas. 

Atualmente os diversos estados brasileiros se encontram em momentos muito 

diferentes no que diz respeito ao processo de implantação da regionalização, conforme 

previsto na NOAS-SUS.  

Para alguns autores, como Viana et. al. (2002), as Normas Operacionais do Sistema 

Único de Saúde não representam apenas estratégias de indução ou constrangimento do 

processo de descentralização; mas antes, tem facilitado a emergência e o fortalecimento de 

novos atores  e novas arenas decisórias. O que tem implicado no aumento da capacidade de 

regulação do sistema de saúde e num processo de crescente democratização e estabilidade 

institucionais, fatores considerados como importantes para o enfrentamento das coalizões 

anti-reformas. 
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4.2. O contexto e a perspectiva de reforma do Estado brasileiro e o            
Sistema Único de Saúde. 

No Brasil, muitos intelectuais têm analisado e discutido o Estado e o governo, 

como também, as suas diversas iniciativas e perspectivas de reforma. Persiste entre os 

inúmeros autores que tratam desse assunto, muitas divergências relacionadas com as suas 

avaliações sobre as situações passadas e presente, sobre os seus cálculos, previsões ou 

prescrições acerca de cenários futuros. 

Até a década de 1980, foi produzida uma grande quantidade de estudos e análises 

sobre a atuação dos dirigentes e da burocracia estatais. Muitos dos autores desses estudos, 

afirmam que, primordialmente em razão da pouca organização da sociedade civil  

brasileira, a atuação de dirigentes e da burocracia estatais esteve mais orientada para a 

garantia e a preservação dos interesses de grupos políticos e corporações econômicas com 

poder e influência sobre o Estado (Martins, 1974; Cardoso, 1975; Faoro, 1978; Coutinho, 

1984).   

Há autores que afirmam, que os modos de governança no país se caracterizaram 

mais pela supremacia do poder executivo, pela informalidade, pela centralização decisória 

e por uma determinada cultura política nacional tradicionalmente ambígua, personalista, 

voluntarista  e clientelista (Bresser Pereira, 1981).     

As explicações teóricas acerca de tais características inerentes às razões e aos  

modos de atuação dos grupos dirigentes e da burocracia estatais, em sua maior parte de 

inspiração weberiana, geralmente se reportam a uma combinação dos tipos ideais de 

dominação carismática, legal-burocrática e principalmente tradicional (patrimonialista); 

cujo propósito fundamental, no caso brasileiro, seria o de conciliar distintos interesses 

políticos e econômicos e de intermediar conflitos e tensões entre lideranças regionais 

aliadas ao governo federal. O processo de produção das decisões governamentais buscava 

primordialmente selecionar e atender o maior número possível de demandas manifestadas  

por esses grupos de interesse, com a intenção de intermediar os seus conflitos e garantir a 

base de sustentação política para a governabilidade. 

Estas políticas de conciliar e atender ao maior número das demandas manifestas ou 

previstas pelos grupos de representação de interesses que dão sustentação política e 
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garantias de governabilidade  são caracterizadas por Offe (1984), numa abordagem distinta 

da tradição weberiana,  como políticas conjunturais de intervenção.   

A partir da década de 1980, período de transição entre regimes de governo e da 

instituição de um novo pacto federativo no país, houve a implantação de uma série de 

inovações tecnológicas de gestão e a consolidação de um novo estilo de governança; 

também criticado por muitos autores, em razão de seu pendor tecnocrático, fechado e 

excludente de gestão econômica e a persistência no uso de artifícios anti-democráticos para 

a tomada de decisões unilaterais ad hoc, como as medidas provisórias presidenciais (Diniz, 

2001; Dallari, 2001).   

Contexto e perspectivas globais de reformas de Estado 

Considerando especificamente a seleção para as demandas concorrentes dos grupos 

de representação de interesses no âmbito do Estado em um contexto mundial, Offe (1994), 

argumenta que nas últimas décadas tem havido no um deslocamento entre os modos de 

implantação e implementação de políticas estatais.  Deslocamento este, de uma 

racionalidade pautada por políticas conjunturais de intervenção para uma outra 

racionalidade pautada por políticas estruturais, propensas a compatibilizar e acondicionar 

as demandas existentes à oferta e disponibilidade de recursos orçamentários. Em tal 

deslocamento, existe a necessidade permanente de se estabelecer critérios institucionais de 

seleção e regulação para as demandas políticas e sociais em função da oferta financeira; de 

maneira a garantir que estas demandas a serem enfrentadas não excedam o raio de ação dos 

recursos orçamentários disponíveis e das estratégias institucionais para a sua resolução.  

Neste tipo de racionalidade pautada por políticas estruturais, a variável a ser 

manipulada é a de um sistema estável de representações de interesses e resolução de 

conflitos. Existe daí, um relacionamento variável com um tensionamento constante e a 

necessidade de formas de regulação entre os sistemas de representação e de execução das 

políticas públicas. Existe também, uma tendência racionalizadora de se mudar a natureza e 

o volume das demandas sociais ou políticas, eliminando a sobrecarga de problemas através 

de mecanismos seletivos institucionais que visam diminuir a sua magnitude para níveis 

administráveis (Offe, 1994). 

Uma das regras prescritas para a seleção e a racionalização de demandas sociais e 

corporativas de governo com vistas a produção de políticas de ajustes estruturais, pode ser 
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denominada como ajuste fiscal. Neste caso, o contigenciamento de gastos governamentais 

com políticas públicas e demandas corporativas não pode exceder a um determinado limite 

da arrecadação fiscal, de modo a permitir uma margem de manobra para o gerenciamento 

de dívidas públicas e dos mecanismos de compensação aos desajustes do livre mercado 

(taxa de juros, fundos de seguro para a estabilização e compensação de prejuízos etc.).  

Para alguns autores, nos processos contemporâneos de ajustes fiscais dos Estados, 

tem havido a nítida preponderância de uma racionalidade financista, inclusive na 

implementação de políticas sociais de Estado (Fiori, 2001; Chesnaiss, 2001).  

Esta  racionalidade financista na implementação de políticas estruturais de Estado, 

além do propósito primordial de promover o ajuste fiscal, busca geralmente estabelecer 

algum mecanismo de caráter compensatório, com vistas a atenuar os efeitos de tensão 

decorrentes do crescente empobrecimento das populações que estão à margem do centro 

orgânico do desenvolvimento capitalista. Para tanto, são estimuladas combinações de 

estratégias, de abrangência e alcance restritos, para a implementação de políticas sociais 

orientadas principalmente para determinados contingentes populacionais, como por 

exemplo: a focalização a segmentação e a fragmentação (Cohn,  2000).  

Na maior parte das experiências atuais de reformas governamentais no mundo, a 

configuração de estratégias para a implementação de políticas estruturais  têm sido 

pautadas a partir da tendência de desvinculação das atribuições e funções de seu 

financiamento, regulação, gerenciamento e da prestação de serviços públicos. O Estado 

tende a figurar como o grande financiador das políticas sociais, a função de regulação 

destas políticas pode ser executada pelo próprio Estado ou por agencias reguladoras que 

contam com a participação de diversos grupos de interesse oriundos de outros espaços 

sociais, enquanto a prestação de serviços públicos decorrentes destas políticas sociais tende 

a ser executada por organizações do mercado ou do chamado terceiro setor (Osborne & 

Gaebler, 1994). 

Existem também muitas motivações e vantagens reportadas acerca dos movimentos 

e tipos de descentralização administrativa do Estado e do governo, mas o seu principal 

móvel nestes processos de reformas governamentais em curso, tem sido mais uma vez, a 

precedência de medidas de racionalização econômica visando a contenção de gastos 

orçamentários (Freeman & Moran, 2000). 
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Apesar da diversidade de enfoques teóricos e metodológicos que tratam das crises e 

reformas contemporâneas do Estado, existe uma convergência de opiniões, no que condiz à 

identificação das principais mudanças sociais, políticas e econômicas ocorridas no mundo 

capitalista nos últimos 20 anos, que têm sido determinantes para a conformação de uma 

tendência histórica de ajustes estruturais de Estado com as características mencionadas 

anteriormente. Fiori (2001), assim as descreve: 

! Hegemonia política, econômica e militar norte-americana após o colapso da União 

Soviética e o fim da guerra fria; 

! Sucessão de governos de corte liberal-conservador promotores de políticas 

neoliberais nos países capitalistas centrais; 

! Desregulação competitiva das finanças mundiais privadas, com diminuição de 

barreiras nacionais ao fluxo do capital especulativo, fenômeno mais conhecido como 

globalização econômica; 

! Grandes alterações nos modos de produção e de gerenciamento de mercadorias em 

função de uma revolução tecnológica baseada na informação e na informatização; 

! Grandes alterações no mundo do trabalho a partir de uma reestruturação produtiva, 

com aumento do desemprego e perda de direitos trabalhistas conquistados (fenômeno 

denominado eufemisticamente de flexibilização das relações de trabalho); 

! Diminuição universal de soberania dos Estados nacionais em função do acúmulo de 

poder de grandes corporações financeiras, agencias multilaterais etc;  

! Movimentos simultâneos de acumulação de poder e riqueza nos países capitalistas 

centrais, provocados pela competição interestatal e pelas relações estabelecidas entre os 

poderes dominantes e as elites sociais de países subordinados; e finalmente, 

! Uso de estratégias de homogeneização das políticas econômicas para os países 

capitalistas periféricos, com uma diretriz de desregulamentação financeira, abertura de 

mercados e subordinação às finanças privadas internacionais; 

Em se considerando esses fenômenos simultâneos, cabe constatar que os mesmos 

conformam uma tendência hegemônica no que diz respeito às políticas macroeconômicas e 

movimentos de reforma e ajustes estruturais de Estado, orientadas pela doutrina neoliberal 

(Fiori, 2001; Chesnaiss, 2001). Não se trata aqui da hegemonia de uma teoria neoliberal de 

Estado, uma vez esta não existe; os seus simulacros são na verdade derivados do 
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recondicionamento de teorias liberais e orientados pela logística do chamado mercado 

financeiro. A doutrina neoliberal preconiza ajustes estruturais e mudanças políticas, a 

partir de formulações teóricas parciais, buscando processar reformas de caráter técnico em 

políticas públicas com as finalidades de aumentar a sua eficiência e deixar operar com 

fluidez a economia mercado financeiro (Moraes, 2001). 

Ocorre que os choques da chamada globalização não são somente de natureza 

econômica, pois existe um evidente impacto do processo de transnacionalização de 

mercados sobre a ordem jurídico-normativa e as estruturas político-institucionais 

estabelecidas pelos Estados contemporâneos. Para Diniz (2001), o impacto da globalização 

sobre a arquitetura institucional da democracia tem produzido fenômenos concomitantes e 

paradoxais de integração, fragmentação, segmentação e exclusão sociais. Um dos maiores 

custos políticos da globalização nos países periféricos, tem sido uma maior debilitação das 

frágeis instâncias democráticas de controle público sobre o Estado, em razão de um 

determinismo financista que busca justificar a institucionalização da competição, a 

consolidação de modelos de gestão de hegemonia fechada e o reforço aos modos 

tecnocráticos de decisão.  

A globalização econômica está substituindo o Estado pelo mercado, como instância 

de regulação social (Faria, 2002). As decisões políticas em nível dos Estados-nação 

dependem cada vez mais das medidas macroeconômicas de adaptação ao mercado global, 

que têm se tornado o definidor dos efetivos princípios normativos responsáveis pelo 

estabelecimento de determinados limites às intervenções reguladoras dos governos. Tem 

havido uma limitação e fragilização de parte dos instrumentos de controle dos atores 

governamentais nacionais e a autonomia decisória governamental têm se tornado 

crescentemente vulnerável a opções feitas alhures.  

Novas formas e instâncias de poder têm se consolidado, cada vez mais autônomas e 

desterritorializadas. Conforme previsto por Marx (1977), as instâncias paraestatais de 

poder têm sido hegemonizadas pelos grandes grupos capitalistas, mais particularmente por 

conglomerados empresariais e instituições financeiras multilaterais.  

Segundo Genro (1999), a força constitutiva da política vem sendo substituída pela 

força normativa do capital financeiro; constitui-se através do deslocamento de poderes 

para as tecnocracias financeiras, uma força mais coercitiva do que os regulamentos 

públicos, uma espécie de "macro-regulamento" privado. Essas normas coercitivas oriundas 
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unicamente de uma racionalidade financeira suprimem e deformam os regulamentos 

"menores", atingem fortemente a própria estrutura formal do Estado. 

Por sua vez, os espaços de decisão no âmbito do Estado têm sido cada vez mais 

permeados por modos informais ou não-oficiais de resolução de conflitos, a partir de usos, 

costumes, diferentes estratégias de mediação, negociação e conciliação, auto-composição 

de interesses e auto-resolução de divergências a partir de arbitragens e outros meios (Faria, 

2002).  

Estes novos modos e mecanismos de regulação das relações institucionais no 

âmbito do Estado têm produzido uma grande diferenciação e complexidade de situações 

sociais, econômicas, políticas e culturais. As leis e normas de padrões mais rígidos e 

permanentes têm-se demonstrado insuficientes para disciplinar relações e situações cada 

vez mais heterogêneas e multivariadas. Sendo assim, os Estados têm de editar inúmeras 

normas complementares de acordo com demandas pontuais e específicas (ad hoc) para 

abarcar uma contraditória pluralidade de interesses e comportamentos estabelecidos a 

partir de modos de integração pautados na maior parte das vezes por um tipo de 

competição auto-regulada, típica da lógica de mercado (Faria, 2002). 

A institucionalização de conflitos, negociações e acordos entre os grupos de 

interesse no âmbito do Estado tem sido uma tendência no mundo capitalista e visa diminuir 

a entropia e o desgaste nos sistemas de representação política (Garelli, 1992).  

Trata-se essencialmente de um modo de integração sistêmica auto-regulada 

(Habermas, 1987), cujos propósitos primordiais são a modulação, o controle e a superação 

dos conflitos inerentes ao sistema de representação de interesses no âmbito do Estado. Esse 

modo de integração busca circunscrever os processos de mediação de conflitos e 

competições a uma dimensão e entorno sistêmicos, onde os reais interesses políticos estão 

subsumidos pela ideologia e o discurso tecnocráticos. Nesse entorno a competitividade é 

estimulada, desde que sujeita a mecanismos de (auto)regulação que garantam a 

estabilidade dinâmica do sistema e a sua subordinação a uma racionalidade teleológica 

aparente. Para esse tipo de regulação, contam mais as normas ad hoc que condicionam 

comportamentos regrados e compatíveis com os propósitos de integração, ajuste e 

estabilidade. 
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Quando se trata um dos tipos clássicos de descentralização política e administrativa 

(Rondinelli, 1981; 1983), têm prevalecido entre as esferas de governo, formas de 

desconcentração de atribuições e prestação de serviços, com a concentração em nível 

federal do seu financiamento e regulação. Em se considerando a descentralização política e 

administrativa entre o Estado e os outros espaços sociais não-estatais, a delegação e a 

privatização têm sido os tipos mais prevalentes.  

A implantação de todas estas reformas estatais inspiradas na doutrina neoliberal, 

assim como, a implementação de suas políticas governamentais orientadas para a 

realização de ajustes estruturais e a manutenção de uma estabilidade fiscal, tem 

demonstrado resultados pífios em relação aos objetivos econômicos e sociais traçados para 

os países periféricos (Possas, 1996), o que tem contribuído sobremaneira para o 

agravamento das desigualdades sociais e de todos os seus problemas correlatos. Mesmo 

assim, prosseguem as iniciativas de reformas racionalizadoras centradas em medidas 

econômicas de contenção de gastos estatais, implantação da lógica de mercado financeiro 

nas formas de regulação da esfera pública e incrementação de modos de integração das 

políticas governamentais dependentes de contínuas decisões e normas ad hoc. 

De acordo com Freeman & Moran (2000), as atuais reformas nos sistemas de saúde 

tem sido conformadas a partir de três dimensões da política: a saúde como proteção social 

(welfare), como poder político e como mercado econômico. Embora haja um 

tensionamento permanente entre as políticas oriundas das dimensões, tem prevalecido as 

mudanças organizacionais orientadas pelos preceitos de racionalização econômica (da 

macro e micro-eficiências). Em tal perspectiva, as políticas e estratégias de 

descentralização em saúde, induzidas e conduzidas principalmente por governos centrais, 

tem sido mais movimentos  de racionalização econômica e incremento da capacidade 

gerencial dos sistemas de saúde.  

Realçar todas estas tendências identificadas como preponderantes, em termos dos 

processos contemporâneos de reformas estatais, não implica em configurar um molde 

unívoco e determinista. Cada processo particular tem seus determinantes históricos e 

sociais, cada conjuntura tem seus conflitos, suas contradições intestinas e seus modos de 

síntese. Neste escopo, o mais importante é denotar que determinadas políticas ou 

estratégias particulares ou singulares não são, em si ou por si, determinantes ou mesmo 
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estruturantes de uma ou outra tendência histórica; tampouco são determinadas ou 

estruturadas unilateralmente. 

As reformas do Estado brasileiro a partir da década de 1980. 

Em se considerando os modos de inserção do Brasil, um país semi-periférico na 

ordem capitalista global (Wallerstein, 1991), em meio a esta dinâmica reformista; convém 

ressaltar alguns aspectos conjunturais relacionados de alguma maneira com a  

singularidade em foco.  

Na década de 1980, o Governo do presidente José Sarney, apesar de uma 

hiperatividade decisória (por decretos-lei e medidas provisórias), se caracterizou por 

realizar uma transição política conservadora com fraca capacidade de implementação das 

políticas governamentais, em meio a uma situação de fragilidade jurídico-institucional 

(Diniz, 2001).  

É nesta conjuntura política do governo Sarney que foram pautadas e discutidas as 

principais proposições sobre a reforma constitucional brasileira; como também, a 

negociação e definição políticas deste processo.  

O processo de embates e negociações para a reforma da Constituição Federal 

produziu diversas mediações e acordos políticos, que consagraram no novo texto 

constitucional a pretensão normativa de uma combinação híbrida entre duas diretrizes 

essencialmente contraditórias: 

! Uma orientada para a implantação de um sistema econômico e de sua logística, 

baseados nos preceitos de ajuste estrutural do Estado, de desregulação da economia de 

mercado; e, 

! Outro orientado para a (re)montagem de um sistema de seguridade social com 

financiamento público e cobertura universal, conforme preceitos como os da equidade 

social. integralidade e descentralização política. 

Tanto de uma parte como de outra, esta justaposição normativa ficou a meio 

caminho, permeada de ambigüidades e carente de complementos normativos sobre a sua 

realização como política de governo.  

Em uma outra conjuntura política, estabelecida a partir do governo de Fernando 

Collor de Mello, se conformaram novas articulações e negociações para a definição de leis 
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e normas complementares ao texto constitucional. Na redefinição normativa e na 

implantação da maior parte das políticas sociais de governo, previstas a partir de princípios 

e diretrizes constitucionais, houve alterações substanciais e sua completa subordinação aos 

imperativos da política econômica projetada a partir de uma agenda tipicamente neoliberal. 

Também neste período de governo federal, igualmente pródigo no voluntarismo e na 

produção de decisões unilaterais, não foi possível a realização de um conjunto de reformas, 

consideradas imprescindíveis para a realização de um ajuste fiscal nos moldes propostos 

pelas agencias multilaterais de crédito e financiamento, em razão de sua repentina 

descapitalização política decorrente de escândalos de corrupção, que ocasionaram um 

processo de impeachment e a posterior renúncia presidencial. 

Com a assunção de Itamar Franco à presidência da república, surge mais um 

governo federal de transição, desta vez com um mandato de curta duração e com uma 

política dúbia com relação às reformas de governo. Se por um lado são retomadas algumas 

iniciativas de implantação de políticas sociais de acordo com as premissas constitucionais, 

por outro lado são acentuadas as iniciativas de privatização de empresas estatais e de 

desregulamentação da economia. A ambigüidade política, com certo ranço nacionalista, 

talvez seja a maior marca deste período de governo, embora o modo de condução das 

políticas econômicas, com ênfase no controle inflacionário não deixe margens de dúvidas 

sobre a sua prioridade com relação ao conjunto das políticas sociais. 

Com a eleição presidencial e os oito anos de governo de Fernando Henrique 

Cardoso, a prioridade estratégica passou a ser a manutenção e o controle da estabilidade 

monetária implementada a partir da sobrevalorização cambial e da liberação no controle de 

fluxos de capitais externos, em busca da captação de investimentos financeiros de curto 

prazo oriundos do mercado financeiro internacional (Fiori, 2001).  

Mesmo tendo maioria no Congresso Nacional, este governo não conseguiu realizar 

a maior parte das reformas a que se propunha. Além do que, continuou fazendo uso de 

artifícios e dispositivos de decisões normativas, de acordo com cada demanda política ou 

situação específica.  

Outras características típicas do período governamental de Fernando Henrique 

Cardoso foram: a aceleração do processo de privatização de empresas estatais e a 

implantação de agências para a regulação de suas políticas de preços e prestação de 

serviços (Costa et. al. 2001; Botelho, 2002). Também foram criadas outras agências para a 
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regulação de preços e prestação de serviços específicos de natureza privada (Ex. Planos de 

Saúde) ou de políticas e serviços públicos (Ex. Vigilância Sanitária).  

Até então, no Brasil havia quase somente o regime regulatório estatal-normativo, 

orientado para a intervenção direta sobre os monopólios, a busca de eficiência alocativa e 

controle tarifário (Costa et. al. 2001). A reforma regulatória decorre da crise do Estado 

desenvolvimentista, do controle direto sobre a indústria e serviços, e da falência do 

modelo organizacional da burocracia pública orientada por procedimentos; estando 

orientada para a privatização de empresas públicas, o estímulo à competitividade em 

setores monopolizados e o incremento da capacidade gerencial do Estado (Ribeiro, 2001). 

Assim foram implantados pelo governo federal no período do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, normas, logísticas e agencias de regulação. Espaços e processos 

decisórios formais constituídos fora do âmbito do Estado e do governo, com a 

representação e atuação de determinados grupos de interesse (de corporações do mercado, 

da sociedade civil) e com o propósito primordial de produzir normas ad hoc para a 

regulação de algumas políticas públicas. 

Com essas opções e iniciativas, o governo brasileiro assumiu paulatinamente a 

agenda de homogeneização de políticas econômicas ditada por agências multilaterais de 

crédito e financiamento. O que para Fiori (2001), significa a abdicação de uma política 

estatal própria e a transformação do Estado brasileiro numa agência para o gerenciamento 

macroeconômico dos acordos financeiros internacionais efetivados como salvaguarda para 

o plano de estabilização monetária, lançado em 1994.  

Ao analisar a formulação e implementação de políticas sociais pelo Estado 

brasileiro na década de 1990, Cohn (2000) sugere que a descentralização 

intergovernamental implementada neste período teve muito mais a intenção de desonerar 

financeiramente o nível central de governo, mantendo sob seu controle a quantidade e a 

modalidade do repasse de recursos para as outras esferas de governo que, por sua vez, 

passaram a competir entre si, visando atrair investimentos produtivos. Ela identifica ainda, 

evidências de segmentação das políticas sociais no interior de cada política setorial, com a 

desintegração de políticas e programas setoriais. Segmentação (de políticas sociais e 

programas setoriais) associada ainda, a uma tradição da prática política dos movimentos 

sociais que... também se revela como uma prática segmentada por demandas e 

necessidades específicas (Cohn, 2000).  
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Em resumo, existe um conjunto de características relacionadas ao contexto 

particular e a conjunturas políticas recentes, que auxiliam a contextualização do caso da 

Comissão Tripartite do Sistema Único de Saúde: 

! Nas últimas décadas, houve no Brasil a consolidação de um estilo tecnocrático e 

fechado de governo, com a primazia de uma racionalidade de natureza teleológica e 

conformação sistêmica, para a implantação, implementação, regulação e gerenciamento de 

políticas econômicas; sendo as políticas sociais subordinadas a esta condição (Fiori, 2001; 

Diniz, 2001); 

! Apesar do predomínio desta racionalidade teleológica de conformação sistêmica 

econômica na implantação de políticas públicas no país, sempre houve uma mescla com os 

traços peculiares da cultura política nacional, caracterizados pelo baixo nível de 

organização da sociedade civil, pelo clientelismo, pela informalidade, pela supremacia do 

poder executivo, pelo voluntarismo dos dirigentes governamentais e pela ambigüidade 

como uma marca onipresente na constituição, formalização e condução de reformas 

políticas do Estado brasileiro (Diniz, 2001; Martins, 1999); 

! A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, não houve uma grande 

reforma do Estado brasileiro, mas pequenas reformas parciais e desarticuladas entre si; 

prevalecendo a edição contínua de medidas executivas e normas ad hoc para a sua 

implantação (Souza, 1998; Arretche. 1999); 

! No decorrer da década de 1990, foram implantados novos modos de regulação para 

políticas econômicas e sociais, havendo a estruturação de espaços formais não estatais para 

o seu agenciamento com a representação de diversos grupos de interesse oriundos 

principalmente do mercado (Osborne & Gaebler, 1994 ; Diniz, 2001; Botelho, 2002); 

! O processo de descentralização política e administrativa intergovernamental pode 

ser caracterizado mais pela persistência de uma grande assimetria de poderes institucionais 

e pela tutela do nível central de governo, que manteve sob seu controle o maior volume de 

recursos fiscais, sendo que as modalidades estabelecidas para o repasse intergovernamental 

de recursos estimularam a competição entre as unidades federativas sub-nacionais (Cohn, 

1995). 
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Breves considerações sobre o Sistema Único de Saúde: 

O processo de implantação do Sistema Único de Saúde ao longo da década de 

1990, uma das mais importantes expressões de reforma (parcial) do Estado brasileiro, se 

caracterizou por ciclos instáveis e contraditórios, em razão de conjunturas políticas e 

econômicas muitas vezes adversas e de sua incompatibilidade visceral para com o fulcro 

do modelo e do conjunto de políticas governamentais implementadas no período (Cohn, 

1995; 1998; Paim, 1999; Cordeiro, 2001). 

A configuração de estratégias sociais, institucionais, administrativas e 

programáticas para a implantação do Sistema Único de Saúde e implementação de suas 

políticas, implicou em mudanças institucionais, que têm ocorrido numa perspectiva de 

transição e reformas do Estado brasileiro. Seu processo de mudanças, de crescimento e de 

legitimação, tem dependido essencialmente dos modos como as suas políticas se articulam 

e interagem em razão dos contextos e das direcionalidades para as reformas mais 

abrangentes em curso.  

A construção de viabilidades para as intervenções propostas pelo movimento da 

Reforma Sanitária no final da década de 1980 utilizou-se basicamente das articulações 

legislativo-parlamentares, da mobilização da opinião pública e de setores organizados da 

sociedade civil, buscando privilegiar a constituição de estratégias-ponte (como por 

exemplo, o Sistema Único e Descentralizado de Saúde - SUDS) com o propósito de 

implantar um Sistema Único de Saúde de caráter público, descentralizado e 

complementado pela iniciativa privada (Paim, 1999).  

Todos esses movimentos convergiram para a elaboração, discussão e negociação do 

novo texto constitucional de 1988, quando se inicia o período de implantação institucional 

do Sistema Único de Saúde.  

A legislação constitucional82  e infra-constitucional83  específicas do setor Saúde e 

o conjunto de normas institucionais complementares (portarias ministeriais, estaduais ou 

municipais, outras instruções normativas etc.), conformam os referenciais jurídico-

                                                        
82 Artigos da Seção II, da Saúde (art. 196 a 200) e Emenda Constitucional n°29  de 13/09/2000 (que altera os artigos 34, 
35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta um artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde). 
83 Lei 8.080 (19/09/199), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes;  lei  8.142 (28/12/1990),  que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 
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normativos para o processo intergovernamental de implantação, organização e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde. No entanto, as múltiplas determinações e 

constituições de tal processo, extrapolam este aspecto legal ou normativo formal e estão 

referenciadas em doutrinas, proposições, posições e interesses ideológicos e políticos mais 

abrangentes acerca do processo mais amplo de reforma do Estado brasileiro e das políticas 

públicas.  

Nesse sentido, o processo de implantação e organização do Sistema Único de 

Saúde têm se configurado como uma das mais importantes expressões da reforma do 

Estado brasileiro (Arretche, 1999), onde se pode denotar a constituição e a prática de 

intermediações institucionais entre sistemas de representação e de execução das políticas 

públicas (poderes judiciário, legislativo e executivo; instâncias de governo, setores estatais 

e não-estatais etc.). Intermediações estas, com características particulares tanto em seus 

modos de produção de políticas públicas integradas pelas instâncias de governo, como de 

sua regulação (processos decisórios, produção de normas, processos de controle 

organizacional etc.).  

Nas conjunturas políticas que se sucederam desde a promulgação constitucional do 

Sistema Único de Saúde, particularmente aquelas do período de governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, foram promovidas pequenas reformas no setor governamental 

de Saúde (particularmente nas modalidades de financiamento, reorganização de 

subsistemas de gestão e prestação de serviços, de controle e regulação), condizentes com a 

logística do sistema econômico em voga. Pequenas reformas ditadas e regradas pelo 

imperativo de se fazer um ajuste fiscal do Estado e se manter o controle inflacionário 

(Fiori, 2001).  

Algumas das estratégias sociais implantadas no decorrer desse período produziram 

a fragmentação e a segmentação de sistemas de financiamento, regulação e prestação de 

serviços. No setor Saúde, algumas tendências podem ser salientadas: 

! A coexistência de diversos (sub)sistemas segmentados de gestão, regulação e 

prestação de serviços em saúde, nas esferas estatal e privada, sem a existência de 

mecanismos e instrumentos eficazes de controle público ou mesmo governamental, sem a 

efetiva implantação da base legal e logística de integração das políticas de saúde em nível 

nacional (conforme previsto na legislação sanitária vigente); 
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! A coexistência de diversos modos e modalidades de regulação sistêmica, 

dissociados e desintegrados entre si, com uma tendência de deslocamento das prerrogativas 

de poder regulatório do Estado para outros espaços formais de representação e mediação 

intercorporativas (Ex. agencias de regulação); 

! A preponderância de regulação ad hoc (portarias governamentais) sobre a 

legislação vigente; 

! A implementação de modelagens distintas, segmentadas verticalmente, para o 

financiamento e a organização de subsistemas e serviços no âmbito do próprio Sistema 

Único de Saúde, com uma lógica diferenciada para a chamada Atenção Básica à Saúde, em 

relação aos outros tipos de níveis assistenciais (ordenados pelo custo e a complexidade 

tecnológica); 

! A indução a modos de delegação e desconcentração intergovernamental de 

responsabilidades administrativas (particularmente gerenciais) e assistenciais, orientados 

mais para a racionalização e redistribuição de custos orçamentários; 

! A indução a um movimento paradoxal de cooperação e competição entre os estados 

e os municípios, devido a contradições entre os propósitos normativos e os critérios e 

mecanismos estabelecidos para a redistribuição intergovernamental de recursos financeiros 

para o setor; 

! A instabilidade do financiamento setorial, o desrespeito à legislação sanitária 

vigente, o clientelismo político, o corporativismo, a inércia e resistência burocráticas 

(Paim, 1999).  

Existem inúmeros trabalhos publicados que buscam analisar o processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde e os seus impactos ao longo da década de 1990, 

evidenciando os seus principais problemas, obstáculos e avanços.  

Por exemplo, Cordeiro (2001), aponta como principais características deste processo: 

! A não implementação dos preceitos e modos de financiamento da Seguridade 

Social, conforme previsto na Constituição Federal de 1998; 

! As dificuldades de descentralização política em decorrência de contradições 

inerentes ao sistema federativo brasileiro; 
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! A excessiva edição de normas regulatórias por parte da Secretaria de Assistência à 

Saúde do Ministério da Saúde; 

! Uma sucessão de reformas administrativas no âmbito setorial da Saúde; e, 

! A emergência de novos modelos de cuidados básicos de saúde. 

Eis algumas constatações de avanços associados ao processo de implantação do Sistema 

Único de Saúde, em termos de mudanças organizacionais e impacto de algumas políticas 

de saúde (Levcovitz et. al., 2001): 

! Aumento progressivo das transferências intergovernamentais automáticas, em 

bloco, de recursos financeiros (da união para estados e municípios); 

! Aumento da oferta pública de serviços de saúde e da cobertura de ações 

programáticas, principalmente em nível municipal; 

! Ampliação do acesso em termos de população assistida e ações oferecidas pelo 

Sistema Único de Saúde 

! Aumento de experiências inovadoras, em termo de gestão pública e organização de 

serviços (principalmente em Atenção Básica) em estados e municípios; 

! Mudanças nas práticas assistenciais e de atenção à Saúde em algumas áreas 

específicas (por exemplo, saúde mental); 

! Melhoria de diversos indicadores de morbi-mortalidade em diversas regiões do 

país. 

Em todo o caso, interessa evidenciar a inserção da Comissão Tripartite do Sistema 

Único de Saúde, em termos de contexto particular e geral, a partir do redimensionamento 

de algumas das contradições já reportadas em seu âmbito singular.  
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4.3. O caso em seu contexto particular e geral:                                      
contradições, mediações políticas e ambigüidades. 

Os representantes que atuaram no processo decisório da Comissão Tripartite 

empregaram preferencialmente estratégias cooperativas de intercâmbio (premiação por 

adesão) e negociação permanente, orientadas para a mediação política dos seus interesses 

e dos interesses, muitas vezes competitivos, de suas representações de governo. Estratégias 

de cooperação apropriadas para a regulação tripartite da competição por recursos 

financeiros e da integração sistêmica de políticas (inter)governamentais e suas decorrentes  

estratégias institucionais, administrativas e programáticas. 

No entanto, estas contradições e as mediações políticas estabelecidas a partir da 

atuação dos atores governamentais na Comissão Tripartite, não ocorreram somente em 

função de relações intra-operatórias adscritas ao âmbito singular ou em razão da 

representação de interesses governamentais. Ocorreram principalmente em função de 

relações inter-operatórias e trans-operatórias (Testa, 1997) estabelecidas nos âmbitos 

particular e geral, em razão do  entrechoque de interesses contraditórios e de distintas 

posições políticas desses atores governamentais, a respeito de questões diversas e mais 

abrangentes. 

Com o passar dos anos desde a definição do marco jurídico-normativo do Sistema 

Único de Saúde, novas conjunturas políticas (internacionais e nacionais) se sucederam. A 

própria configuração logística e a conformação organizacional  do sistema de saúde tem se 

constituído a partir de novas mediações políticas, estabelecidas entre os diversos atores 

sociais envolvidos nesta trama (dentre eles, aqueles da Comissão Tripartite). Mediações 

políticas referidas a diversas contradições e conflitos existentes, não somente na esfera das 

relações intergovernamentais e federativas, como também na dimensão das relações de 

setores e sistemas de governo (sistema de saúde, sistema econômico, sistema de 

representações políticas) e nas relações de Estado e sociedade. As políticas governamentais 

de saúde e suas diversas estratégias (institucionais, administrativas, programáticas, sociais) 

são expressões dessas mediações políticas engendradas nos espaços sociais mais 

abrangentes, são respostas institucionais consideradas viáveis dentro do horizonte de 

possibilidades e alternativas percebido por esses atores governamentais. 

O estudo identifica disposições e posições contraditórias entre os atores enredados 

neste espaço de decisão intergovernamental, principalmente acerca da atuação da 
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Comissão Tripartite no processo de descentralização das políticas de saúde. 

Em determinado momento histórico da reforma do sistema de saúde brasileiro, o 

evidenciamento dessas diferenças entre os gestores de poderia estar latente em razão de 

conjunturas políticas adversas que colocavam em cheque a proeminência de um propósito 

interinstitucional em comum: a legitimação do Sistema Único de Saúde. Esta unidade de 

propósito está representada simbolicamente pela metáfora do "Partido Sanitário". Neste 

contexto, a criação das Comissões Intergestores de Saúde deriva desta predisposição e da 

necessidade de negociação intergovernamental e constituição de mediações políticas para a 

implantação conjunta do sistema de saúde, a partir do novo marco jurídico constitucional. 

Embora a criação da Comissão Tripartite tivesse uma evidente motivação política, a 

definição normativa do seu propósito elementar adquiriu uma expressão típica de qualquer 

instância de âmbito setorial, com prerrogativas de decisão sobre assuntos de natureza 

predominantemente técnica e administrativa, visando principalmente auxiliar o Ministério 

da Saúde na operacionalização do sistema. Esta restrição de prerrogativas é característica 

de qualquer espaço decisório de âmbito setorial (Testa, 1995) e conseqüente a um 

entendimento comum sobre a sua natureza, mas também é produto de mediações políticas  

estabelecidas naquela conjuntura (na relação mútua entre as representações 

governamentais, na relação entre as representações de gestores e outros grupos de interesse 

com representação no Conselho Nacional de Saúde). As diversas contradições que 

motivaram estas mediações políticas estavam muitas vezes encobertas pelos jargões do 

discurso normativo, embora muitas vezes tematizadas de forma ambígua. 

A Comissão Tripartite já nasceu sob o signo da ambigüidade no trato das 

contradições inerentes às relações entre o poder político, técnico e administrativo. Os 

conteúdos da política e de sua racionalidade estratégica preponderam nas relações 

estabelecidas entre os representante governamentais que atuam na Comissão Tripartite, 

mas estão subsumidos no continente simbólico da racionalidade normativa (estabelecida a 

priori), estão confundidos numa relação ambígua e ambivalente para com a razão 

instrumental e a sua logística sistêmica auto-referenciada (não somente pela teleologia do 

sistema de saúde, mas também a dos outros sistemas do âmbito governamental, 

particularmente o econômico).  

Os atores governamentais, oriundos e transeuntes dos diversos campos em que 

atuam, traduzem ideologicamente as contradições e mediações políticas estabelecidas entre 
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estes tipos de racionalidade, ora concorrentes ora complementares. Expressões ideológicas 

que muitas vezes mascaram as contradições imanentes e inerentes à sua práxis e se 

revelam na forma de ambigüidades discursivas. Cultiva-se a aura da razão normativa (a 

legalidade dos princípios, diretrizes e estratégias de horizonte do SUS), justifica-se as 

decisões pela razão instrumental pretensamente isenta dos percalços da pequena política (a 

ênfase nas justificativas da eficácia técnica e da eficiência administrativa), atua-se 

buscando estabelecer mediações políticas entre interesses diversos e assimetrias nos 

domínios de poder e margens de autonomia no âmbito do governo e fora dele. 

Mesmo com as tergiversações de natureza ideológica,  as assimetrias de poder e as 

diferenças de posições políticas dos gestores e representações governamentais se tornaram 

cada vez mais evidentes, quando consideradas na perspectiva do crescimento e 

consolidação do sistema de saúde e em razão das novas conjunturas políticas. Estas 

diferenças de posição afloraram no âmbito da Comissão Tripartite e evidenciaram 

contradições, ainda que mediadas a partir de uma permanente disposição para a busca de 

negociação e constituição de acordos.  

Denota-se a persistência da assimetria de recursos e prerrogativas de poder,  

inclusive simbólico; preponderando a dominância da esfera federal de governo, que 

controla a maior parte de recursos políticos, técnicos e administrativos (notadamente a 

prerrogativa da unidirecionalidade normativa).  

A constituição de estratégias de mediação política para a produção de acordos na 

Comissão Tripartite buscou essencialmente a preservação e legitimação do estatuto de 

poder dos gestores de saúde frente a outros espaços de decisão, como os Conselhos de 

Saúde. Mesmo com dificuldades e problemas para a constituição destes acordos 

intergovernamentais, a pactuação de decisões foi um modo de garantir o protagonismo 

destes atores no cenário político, como também, uma maneira de coibir ou constranger as 

interferências políticas externas e as intervenções unilaterais de qualquer esfera de 

governo. De um lado, interessou aos representantes governamentais com menos recursos 

de poder institucional (político, administrativo e técnico) constranger iniciativas unilaterais 

de quem dispunha de mais recursos de poder. Por outro lado, interessou aos representantes 

governamentais das esferas de governo que dispunham de mais poder institucional, a 

legitimação de suas iniciativas a partir de acordos intergovernamentais. 

O uso sistemático destas estratégias cooperativas de mediação política entre os 
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gestores nos seus espaços de decisão, define características, algumas já evidenciadas por 

outros autores (Collins et. al. 2001. Viana et. al., 2002), para processo de descentralização 

intergovernamental de políticas de saúde: a progressiva implantação de mecanismos e 

instrumentos de racionalização sistêmica, o aumento da transparência no trato de 

informações governamentais e a negociação permanente entre as esferas de governo. A 

utilização destas estratégias cooperativas pode ter tornado os arranjos de decisão mais 

lentos e complexos; mas em certa medida, possibilitou a mediação e conjugação de 

distintos interesses e facilitou a divisão de algumas responsabilidades governamentais. 

Em um contexto mais abrangente, estas vantagens devem ser balizadas com a 

constatação de que, se houve um inequívoco incremento ao processo de descentralização 

das políticas governamentais de saúde a partir da atuação da Comissão Tripartite, 

preponderaram decisões de racionalização sistêmica (Viana et. al., 2002), mais 

compatíveis com os preceitos de desconcentração e delegação, do que propriamente com a 

redistribuição de prerrogativas de poder político e a reconfiguração de margens de 

autonomia entre os entes federativos. O que vem ocorrendo em sintonia para com 

tendência global anunciada anteriormente: a preponderância da descentralização como uma 

estratégia de racionalização macro e micro-econômicas, determinada por uma política de 

ajuste estrutural do Estado. Mas ao mesmo tempo, permeada por alguns elementos 

essencialmente contraditórios a este caráter restritivo da estratégia de descentralização 

referida a um tipo de reforma ou ajuste meramente gerencial ou fiscal; como em alguns 

casos, a inclusão de demandas políticas provenientes de grupos de interesse com influência 

sobre os gestores de saúde e incompatíveis com os imperativos desta logística do sistema 

econômico. 

É certo que as estratégias (inter)institucionais empregadas no âmbito da Comissão 

Tripartite, primaram mais pela seleção e regulação ad hoc de determinadas demandas 

políticas e sistêmicas, definidas principalmente pelo governo federal e dependentes de sua 

oferta financeira. Mas também existiram demandas de políticas conjunturais (Offe, 1994) 

que produziram respostas institucionais, como por exemplo, as várias ações de campanhas 

pelo ministro José Serra entre 1999 a 2002, reputada por alguns dos entrevistados como de 

cunho �eleitoral�.  

As políticas de saúde discutidas e decididas no âmbito da Comissão Tripartite tem 

sido orientadas para dar respostas a demandas de clientelas específicas, demandas político-
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partidárias, eleitorais (políticas conjunturais) e para das repostas a demandas tipicamente 

sistêmicas, circunscritas às possibilidades de oferta orçamentária federal (políticas 

estruturais); com a predominância do segundo tipo. Esta combinação na seleção de 

demandas e na decisão sobre políticas conjunturais e estruturais por sua vez, tem gerado 

contradições e em decorrência delas, mediações políticas, muitas vezes traduzidas de 

forma ambígua nos discursos de alguns representantes. Muitos daqueles que valorizam a 

idéia da preponderância de critérios técnicos e administrativos para a seleção de demandas 

e a definição de políticas de saúde, diferenciam e criticam as demandas e políticas 

conjunturais; mas justificam a sua adesão, alegando que não podem dispensar recursos 

financeiros. Impera o senso prático, o consentimento tácito, mas a contradição persiste 

Em certa medida, na Comissão Tripartite também houve a persistência de uma 

"cultura política " típica, caracterizada principalmente pela valorização da informalidade, 

pelo voluntarismo político e o clientelismo (Nunes, 1997, Diniz, 2001, Faria, 2001); com 

características inovadoras, do ponto de vista organizacional e de estilo de governança.  Se 

por um lado, consolida-se um novo estilo de governança (tripartite e mais tecnocrático), 

por outro, persistem características tradicionais introjetadas ao habitus dos governantes e 

decision-makers. 

O modo de atuação da Comissão Tripartite resultou em uma  inovação  

organizacional e de representação política, no que concerne aos tipos de relações 

federativas estabelecidas e ao regime regulatório característico do processo de 

descentralização e integração de políticas governamentais de saúde. Instituiu-se, como 

imagem-objetivo, um sistema de decisões conjuntas e custos compartilhados, regulado a 

partir de relações de autoridade superposta (Wright, 1997); além da implementação de 

mecanismos de repasses financeiros em bloco. Estabeleceu-se um regime regulatório 

tripartite (Ribeiro, Costa & Silva, 2000), definido a partir de resoluções normativas 

acordadas entre as representações dos gestores de saúde. 

Com a implantação e atuação da Comissão Tripartite é estabelecida uma 

conjugação e concorrência com diversas outras instâncias regulatórias, de âmbito 

governamental ou não, como por exemplo: o Sistema Nacional de Auditoria (SNA) e o 

próprio Conselho Nacional de Saúde (Ribeiro, Costa & Silva, 2000; Ribeiro, 2001). Destas 

conjugações e concorrências também surgiram contradições e conflitos, característicos da 

multiplicidade de instâncias e regimes regulatórios no setor; como ainda, da interposição 
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de inovações tecnológicas com as organizações burocráticas ou regimes regulatórios 

tradicionais, da convivência entre os antigos e os novos estilos de governança. 

Contradições e conflitos que exigiram, da parte dos representantes de gestores na 

Comissão Tripartite, diversas mediações políticas orientadas primordialmente para 

resguardar a seu estatuto de poder regulatório e ressaltar o seu protagonismo político.  

A Comissão Tripartite como uma inovação política e tecnológica de concertação 

federativa, de modulação e regulação para o processo de desconcentração e delegação 

intergovernamental das políticas setoriais de saúde, para a produção de consensos 

normativos pautados por demandas sistêmicas tem se constituído como uma referência de 

avanço, tanto para a consolidação do Sistema Único de Saúde quanto para a redefinição 

dos modos de governança no Brasil. 

Conforme demonstrado por vários autores (Faoro, 1978; Coutinho, 1984; Souza, 

1998; Diniz, 2001; Fiori, 2001; Dallari, 2001), a integração de políticas 

(inter)governamentais a partir de um modo de regulação baseado na edição contínua e 

constante de dispositivos normativos unidirecionais e ad hoc, sempre foi uma característica 

típica da história da república federativa brasileira. Contudo, o que antes era uma 

característica coerente com o estilo tradicional e voluntarista de governança 

(improvisação, intuição, criatividade, fragilidade institucional etc.), permanece em razão de 

outra direção política e tendência histórica: o movimento global de desregulamentação em 

escala macroeconômica e da conjugação de vários modos e regimes micro-regulatórios não 

estatais. A gradual substituição da força normativa jurídico-constitucional, pela força 

normativa do capital financeiro transnacional, a partir da adoção de modos compatíveis 

para a integração e regulação das políticas econômicas e subsidiariamente, das políticas 

sociais.   

A norma jurídico-constitucional do Sistema Único de Saúde por exemplo, tem sido 

constantemente questionada por parte de muitos outros atores governamentais, como 

gestores públicos (ministros, governadores, prefeitos), dirigentes de outros setores 

(principalmente da área econômica). Os questionamentos se referem principalmente a uma  

incompatibilidade de sua abrangência  e alcance como política de proteção social para com 

as restrições orçamentárias e a diretiva da política de ajuste fiscal. Outro questionamento 

se dá, em razão de uma suposta rigidez quanto a vinculação de recursos orçamentários para 

gastos setoriais. Muitos dos atores governamentais que se posicionam deste modo, 
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exercem grande influência política sobre os representantes da Comissão Tripartite 

(principalmente governadores e prefeitos), o que tem provocado constrangimentos e 

gerado contradições e mediações políticas. Por exemplo, por ocasião da aprovação da EC-

29, muitos governadores se posicionaram publicamente contrários a esta diretiva e 

descumpriram-na, no que se refere ao repasse de recursos financeiros conforme os 

percentuais estipulados84; o que gerou a necessidade de mediações políticas e mais uma 

vez, a expressão de suas contradições em discursos e posicionamentos ambíguos. São 

evidências desta assertiva: a persistente opacidade na apresentação de informações sobre 

os gastos estaduais em saúde e a dificuldade de tematização deste assunto.  

Mesmo entre os gestores de saúde de uma mesma esfera governamental houve 

questionamentos acerca da representação de interesses. Os representantes de municípios e 

estados mais organizados (do ponto de vista do sistema de serviços de saúde) e com maior 

capacidade de articulação político-partidária e vocalização de demandas políticas, tiveram 

a sua atuação questionada em razão de um suposto privilegiamento de seus interesses 

corporativos em detrimento dos interesses do conjunto das unidades federativas 

(particularmente as mais desorganizadas e com menor capacidade de vocalização de 

demandas políticas). Contradições que podem ser referidas ao choque de perspectivas entre 

centro e periferia, comuns em qualquer sistema de representação política de unidades de 

governo.  

Enfim, existem diversas contradições inerentes ao espaço, processo e arranjos 

decisórios da Comissão Tripartite, em termos de sua natureza, suas prerrogativas e 

propósitos normativos; e a sua conformação e atuação políticas. Em razão destas 

contradições, diversas mediações políticas engendradas de modo a permitir a integração e 

a regulação do processo de descentralização e da implementação de políticas 

governamentais de saúde.  

No que se refere ao entorno logístico e funcional do sistema de saúde, o modo de 

atuação da Comissão Tripartite não altera substancialmente os seus propósitos normativos 

formais e o seu caráter instrumental e acessório. No entanto, convém ressaltar que o centro 

de gravidade de tal logística sistêmica não tem sido o seu referencial normativo 

constitucional (a razão normativa do welfare), pois esta tem sido determinada 

                                                        
84 Até 2001, somente 9 unidades federativas tinham cumprido os repasses orçamentários, conforme previsto 
na EC-29 (Brasil, 2003). 
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preponderantemente pela política econômica de governo e orbitado em torno do seu 

sistema econômico.. Não se trata somente de uma subordinação em relação às políticas 

econômicas em voga, algo inequívoco; mas da submissão frente ao imperativo de uma 

ordem sistêmica econômica auto-regulada, alienante e inibidora de iniciativas políticas que 

extrapolem a sua órbita. 

Em se reconhecendo as inúmeras contradições existentes no espaço, processo e 

arranjos decisórios da Comissão Tripartite, as diversas estratégias cooperativas orientadas 

para a constituição de suas mediações políticas; há que se constatar a crescente ênfase dada 

na integração sistêmica de políticas estruturais de saúde, reguladas preponderantemente a 

partir de uma racionalidade instrumental de natureza econômica. 
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4.4. Conclusão. 

Em conclusão, a análise das informações provenientes deste estudo, evidenciou 

algumas caraterísticas apontadas por outros autores, que de algum modo analisaram ou se 

referiram aos espaços e processos de decisão intergovernamental, tais como: 

! A complexidade dos processos de decisão intergovernamental em razão da 

produção considerada excessiva de normas (inter)institucionais que regulam o sistema de 

saúde (Banting & Corbett, 2001); 

! A constância de ajustes e arranjos informais entre os atores institucionais, quando 

orientados por intenções e propósitos dentro de determinados marcos normativos e 

institucionais (Wright, 1990; 1997); 

! O predomínio dos acordos entre grupos de interesses que buscam alianças 

intraburocráticas mediadas pelo discurso técnico e pela institucionalização dos conflitos 

Ribeiro (1997); 

! A ênfase numa ação regulatória tripartite, com coalizões político-partidárias e de 

caráter setorial, visando a pactuação de interesses competitivos relacionados 

principalmente com a gestão de recursos financeiros do sistema de saúde (Ribeiro, Costa & 

Silva, 2000; Ribeiro, 2001);  

! A inovação organizacional nos procedimentos relacionados com o 

compartilhamento de decisões, custos e de autoridade no regime federativo (Wright, 1997) 

e no regime regulatório das políticas de saúde (Ribeiro, Costa & Silva, 2000; Ribeiro, 

2001); 

! A competição pela centralidade no processo de formulação e regulação política, 

entre a burocracia ministerial, a Comissão Tripartite e o Conselho Nacional de Saúde 

(Ribeiro, Costa & Silva, 2000); 

! O controle central no repasse de recursos financeiros (seja em termos de 

quantidades ou modalidades) e a crescente normalização para um processo de delegação 

tutelada de tarefas e responsabilidades às esferas sub-nacionais de governo (Cohn, 2001); 

! O descompasso verificado entre a idealização do Sistema Único de Saúde e a sua 

realização como política de saúde, o aspecto estratégico central do seu núcleo 

racionalizador e a limitação ao processo de descentralização, entendido como uma 



 222
 

estratégia de democratização do setor (Elias, 1996); 

! Uma gradativa delimitação de limites para a autonomia política e administrativa 

das esferas de governo(Collins et. al., 2001); 

! Um incremento na disseminação e implementação de estratégias programáticas em 

saúde por um maior intercâmbio entre as esferas de governo (Mills et. al., 1990); 

! A implementação de políticas unificadas de saúde em todo território nacional a 

partir da normalização federal negociada na Comissão Tripartite (Levcovitz et. al., 2001); 

! A ênfase na racionalização sistêmica do processo de descentralização do Sistema 

Único de Saúde ao processo (Viana, Lima & Oliveira, 2002) 

A perspectiva dos atores das Comissões Intergestores de Saúde demonstrou 

vantagens e desvantagens deste espaço de decisão, mas houve uma constatação comum de 

sua necessidade e da importância da negociação permanente entre as representações 

governamentais para o incremento do processo de descentralização política e 

administrativa do setor de saúde. 

Conforme já afirmado anteriormente, os representantes que atuaram na Comissão 

Tripartite empregaram preferencialmente estratégias interativas e interinstitucionais de 

cooperação, principalmente a premiação por adesão e a negociação permanente, 

buscando constituir mediações políticas entre os seus distintos interesses e propósitos, em 

diversos campos e espaços sociais.  

Ainda que o emprego constante dessas estratégias de cooperação possa ter tornado 

mais lento e complexo o processo de decisão intergestores; para a maior parte dos 

entrevistados, elas delimitaram melhor as responsabilidades institucionais e ampliaram a 

adesão das esferas de governo com respeito à implementação de políticas públicas de 

saúde. 

Verifica-se que as inúmeras contradições existentes no espaço, processo e arranjos 

decisórios da Comissão Tripartite, muitas vezes eram expressadas em discursos ambíguos 

permeados por uma ideologia de natureza tipicamente tecnocrática. 

Em termos mais específicos, o estudo sobre os arranjos decisórios na Comissão 

Tripartite revelou algumas dificuldades relacionadas principalmente com:  
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! A persistência de uma distribuição ainda muito desproporcional de poder 

econômico, político e administrativo entre as esferas de governo, em dissonância com as 

premissas normativas estabelecidas constitucionalmente para o pacto federativo;  

! O fluxo unidirecional de decisões e uso constante de normas ad hoc, principalmente 

por parte do Ministério da Saúde, sem a necessária negociação intergovernamental sobre a 

sua pertinência e oportunidade; 

! A preponderância das demandas do nível federal de governo na definição da agenda 

decisória; 

! A pouca transparência na discussão sobre a utilização dos recursos e gastos 

financeiros estaduais em saúde;  

! A ausência de uma legislação que defina de modo mais preciso as funções e 

prerrogativas das Comissões Intergestores de Saúde. 

É certo que espaços e processos intergovernamentais de decisão como esse da 

Comissão Tripartite, mesmo quando consolidados institucionalmente, não têm uma 

atuação preponderante na determinação das políticas de saúde, mas podem ser importantes 

na definição sobre os seus modos de implementação. Sendo assim, é importante se 

compreender as disposições e as posições dos atores envolvidos na regulação do processo 

de descentralização intergovernamental e de integração de políticas de saúde.  

A análise de um espaço de decisão intergovernamental em função de seus 

propósitos normativos e seu contexto institucional pode evidenciar determinadas 

tendências e caraterísticas de seu impacto e influência no processo de descentralização  em  

curso  e na (re)organização de sistemas e serviços de saúde.   

A investigação da dinâmica intrínseca deste espaço de decisão, estudando as 

posições e interações de seus próprios atores, pode agregar novas perspectivas de análise e 

produzir novas evidências empíricas. Análises desta natureza devem ser complementares a 

análises mais contextuais e normativas. 

Para os policy-makers enredados em espaços e processos de decisão 

intergovernamental, essas análises podem estimular a reflexão sobre seus próprios 

discursos e procedimentos de negociação, incluindo as vantagens e desvantagens das 

estratégias produzidas neste contexto.   
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Entretanto, estudos desta natureza têm algumas limitações relacionadas com a sua 

ênfase no aspecto processual da tomada de decisão (dimensão da politics). É necessário se 

considerar também as formas e mecanismos de transmissão destas decisões e 

principalmente seus modos de implementação e os resultados. 

A partir das evidencias identificadas neste estudo, surgem novas questões de 

investigação relacionadas aos tipos e resultados das estratégias utilizadas para a regulação 

intergovernamental do processo de descentralização política ou administrativa, para a 

implantação das políticas de saúde decididas no âmbito das Comissões Intergestores do 

Sistema Único de Saúde.    
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Anexo: Roteiro das entrevistas. 

 
1. Fale um pouco da sua experiência como gestor(a) de saúde, particularmente no que se 

refere a sua atuação em Comissões Intergestores Tripartite ou Bipartites: 

2. Como você analisa a Comissão Tripartite, do ponto de vista de sua natureza (razão de 

ser), seus propósitos e formas de atuação ? 

3. Como você analisa a atuação de cada representação de governo (CONASEMS, 

CONASS e Ministério da Saúde) no processo de tomada de decisão da Comissão 

Tripartite ? 

4. Como você analisa a relação da Comissão Tripartite com o Conselho Nacional de 

Saúde ? 

5. Fale um pouco sobre a definição dos assuntos, das pautas de reuniões da Comissão 

Tripartite: 

6. Fale um pouco sobre como acontece a discussão e a tomada de decisões no âmbito da 

Comissão Tripartite: 

7. Fique a vontade para acrescentar qualquer informação ou comentário sobre o processo 

de tomada de decisão e a atuação dos representantes, das representações de governo ou 

da própria Comissão Tripartite: 

 


