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CAPÍTULO 3 

R A C I O N A L I D A D E Ε P L A N E J A M E N T O 

O R G A N I Z A C I O N A L 

1. APRESENTAÇÃO 

Neste capítulo, pretendemos: 

• distinguir modelos de teoria administrativa e fundamentar um modelo comunica
tivo de organização, através da revisão bibliográfica; 

• apresentar a concepção de racionalidade administrativa de Offe, objetivando 
afirmar o ponto de vista da presença nas organizações em geral de uma raciona
lidade multidimensional e contraditória (cumulativa); 

• articular o ponto de vista anterior com a concepção bipolar de sociedade (e de 
organização) de Habermas, baseada nos princípios concorrentes da integração 
social e da integração sistêmica; 

• analisar através do discurso de teóricos do planejamento: a racionalidade com
plexa e variada do mesmo; a importância da categoria "situação" na compreen
são do planejamento como um cálculo múltiplo e dinâmico, sempre referido a 
uma problemática específica; e, o alcance do cálculo estratégico em face da "si
tuação" e dos outros cálculos (que consideramos apenas parcial); 

• discutir a especificidade da saúde como um âmbito onde se processa uma inte
ração produtiva entre profissionais e clientela e que por tal motivo suscita a ne
cessidade de modelos de gerência comunicativos e descentralizados; e como um 
espaço de distribuição de bens sociais (não econometricamente dimensionável) 
que exige uma negociação política e normativa permanentes como critério de 
definição do que é necessário coletivamente (relatividade de uma teoria apriorís¬ 
tica das necessidades). 



2. MACROMODELOS DE TEORIA ORGANIZACIONAL 

Autores como M O T T A ( 1 9 7 9 : 8 9 - 1 1 8 ) e ABREU (1982:39-52), ao realizarem uma 
macroanálise da teoria organizacional, distinguem entre um sistema estático ou fe
chado de organização e um modelo dinâmico ou adocrático. O primeiro modelo 
engloba a compreensão mecanística de organização da teoria clássica (Taylor e 
Fayol) e o esquema burocrático de Weber. O segundo modelo refere-se à teoria sis¬ 
têmico-contingencial e aos enfoques estratégicos e prospectivos de administração de 
organizações. O termo adocrático denota aqui qualquer estrutura altamente flexível 
capaz de amoldar-se continuamente às condições ambientais em mutação. 

Bem conhecidas de todos nós são as características tanto do modelo clássico 
quanto do modelo burocrático. No primeiro caso, a metáfora da máquina evoca a 
compreensão da organização como um conjunto de formas de produção altamente 
normatizadas, como um sistema impessoal de tarefas, economicamente padroniza
das, onde aos indivíduos "agentes" caberia agir como meros apêndices, adaptando-
se a funções previamente objetivadas. Os seguintes termos caracterizam esse tipo de 
organização: autoridade centralizada; linhas claras de autoridade; especialização e 
habilitação; divisão clara e extremada de trabalho, regras e regulamentos rigorosos e 
separação clara dos cargos e órgãos de linha e estafe. O modelo burocrático irá res
saltar, por outro lado, a impessoalidade da organização ao compreendê-la como um 
conjunto de cargos, legalmente definidos e tecnicamente preenchidos (não adscrití¬ 
cios), articulados hierarquicamente e absolutamente imunes às questões ideológicas 
e particulares. 

Ambos os modelos, respeitando-se as especificidades, compartilham a mesma 
visão do "homem econômico", isto é, daquele indivíduo que age exclusivamente em 
função de fins econômicos (apesar da concepção de racionalidade valorativa 
de Weber). Traços comuns aos dois são, ainda, a rigidez estrutural, a mínima preo
cupação com a ambiência interna e a crença na continuidade entre fins individuais 
e organizacionais. 

Para PRESTES M O T T A (1990:6), esta rigidez estrutural, que também se expressa 
nos próprios fins organizacionais, corresponde a uma concepção organizativa que 
subentende a estabilidade tecnológica e mercadológica típica das origens do capita
lismo, situação essa que prometia garantir eternamente um desempenho eficaz e 
eficiente sem maiores fricções. Em uma palavra: essa concepção pressupunha a au
tonomia relativa da empresa com relação a seu meio ambiente. O pleno controle da 
oferta de mão-de-obra e de suas motivações socioculturais também estavam implíci
tos neste modelo. 

Do ponto de vista do planejamento organizacional, a concepção característi
ca é a do planejamento normativo ou instrumental: ocasional e linear, microeconô¬ 
mico, apoiado na quantificação, de futuro único etc. A concepção de teoria da ação 
em que se sustenta é a da ação comportamental: a problemática básica é repetitiva 
e bem estruturada (objetiva); sendo assim, o agir planejado é a mera reedição de 
comportamentos bem-sucedidos no passado, a mera reprodução de normas (MA¬ 
TUS, 1 9 8 7 : 9 2 ) . Aplica-se, neste caso, o velho adágio de que "aquilo que foi bom no 
passado deverá ser bom no futuro". A exploração do futuro limita-se, assim, a uma 
simples projeção quantitativa das tendências do passado. 



Vários fatores explicam a superação relativa do modelo clássico, dentre eles: 
restrições do lado da oferta de força de trabalho; reivindicações sociais em escala 
crescente; maior complexidade do mercado; variedade crescente de produtos; acir
ramento da competitividade; descentralização geográfica das empresas e transfor
mações tecnológicas que pedem formas organizacionais dotadas de maior adaptabi¬ 
lidade etc. Referindo-se ao modelo tradicional, P R E S T E S MOTTA(1990:7) diz que: 

tal sistema entrará em declínio quando as forças produtivas exigirem a 
comunicação, a atenção e flexibilidade, características dos sistemas plu¬ 
rifuncionais integrados, convivendo com uma classe trabalhadora me
lhor organizada e detentora de benefícios de conquistas sucessivas. 

Na constituição do paradigma aberto, deve-se considerar também a influên
cia exercida pela escola de Relações Humanas. Sua compreensão da organização 
como um sistema social, isto é, como o resultado do conjunto dinâmico de relações 
de troca entre indivíduos e grupos organizacionais, parece ter sido adaptada, resul
tando na concepção das organizações como "grupos de grupos" (PRESTES M O T T A , 

1990:12), cujo funcionamento depende da interação com o meio (com outras orga
nizações) e de sua própria interação interna (entre as suborganizações). As organiza
ções passam a ser compreendidas em termos de processos de adaptação às mudan
ças dos elementos externos e internos que, interagindo dinamicamente, contribuem 
para conformá-las (como os organismos vivos). A imagem de um meio "turbulento" -
mutabilidade e imprevisibilidade crescentes - , reforça essa visão dinâmica e adapta¬ 
tiva da organização. Se o modelo clássico enfatiza o plano interno (às organizações) 
do cumprimento processualístico de tarefas e a rigidez estrutural, o novo modelo 
aberto, em troca, desloca a ênfase para as relações externas entre as suborganizações de 
uma organização e entre a organização e o meio, e questiona a rigidez. Os mesmos 
traços que eram considerados inadequados para a moral e a lealdade grupais pela 
escola de relações humanas (caráter rotineiro das tarefas, centralização hierárquica, 
extrema especialização, desconhecimento das metas, rigidez estrutural e de fins etc), 
passam a ser assumidos, agora, como negativos para a organização como um todo, 
dada a sua característica relacionai e dependente do meio. A nova palavra de ordem 
é a dinamicidade de estruturas, objetivos e comportamentos. 

A teoria de sistemas constitui a moldura básica do modelo dinâmico de or
ganização. ABREU (ABREU, 1982:45) considera as seguintes características da visão 
sistêmica: 

- As organizações são sistemas abertos, isto é, que mantêm constante interação 
com o meio em que atuam, dele recebendo insumos, matérias primas, pessoas, 
energia e informações - que transformam em produtos ou serviços exportados 
para o meio ambiente (exsumos); 

- As organizações, além disso, devem ser concebidas como um conjunto de subsis¬ 
temas internos, em interação dinâmica uns com os outros e, portanto, mutua
mente dependentes; sob essa luz não faz sentido o estudo das organizações em 
função apenas de comportamentos individuais e, sim, proceder à análise desses 
subsistemas; 



- A organização deve possuir, entre seus subsistemas internos, mecanismos de re¬ 
troação ou retroalimentação, isto é, mecanismos sensores que permitam ao siste
ma maior não só avaliar desvios em relação às metas planejadas como também 
orientar-se em relação ao ambiente de que faz parte, para que essas metas pos
sam ser alcançadas; 

- As organizações só poderão sobreviver em um ambiente de alta imutabilidade na 
medida em que, com base nos mecanismos de retroação, possam adaptar-se 
continuadamente a essas mudanças ambientais (morfogênese); 

Um dos méritos da teoria de sistemas é o de ter permitido uma compreensão 
mais global das organizações. Em geral, a visão organizacional sistêmica contempla a 
existência de vários subsistemas que correspondem às funções de produção, de 
adaptação, de manutenção e de administração. Isto é, ao lado da tradicional função 
técnica, essa visão inclui também subsistemas sociais como por exemplo, o de ma
nutenção, o qual se encarrega, mediante a internalização de normas e valores e a 
oferta de recompensas e de punições, da ligação dos indivíduos com as tarefas e 
cargos. 

Por outro lado, essa análise tem sido útil para o esclarecimento das relações 
de interdependência dos vários subsistemas e de seu impacto sobre o equilíbrio da 
organização. Permite entender as variações de cada subsistema como produto de 
mudanças ou inovações em outro e, sobretudo, determinar a importância dessas 
mudanças no processo final de adaptação e sobrevivência da organização ao seu 
meio. 

Entretanto, essa teoria falha ao não identificar e relacionar quais as variáveis 
que causam maior impacto na organização, bem como por não definir gradações, 
ou seja: dada uma certa alteração em uma determinada variável, em que extensão 
verificar-se-á modificação na estrutura organizacional e nos seus subsistemas (ΜOT¬ 
TA, 1979:96). 

A teoria contingencial, uma visão modificada e mais restrita do enfoque sistê
mico, procurará superar essas limitações, estudando especificamente os impactos or
ganizacionais causados por uma ou algumas poucas variáveis consideradas decisivas 
e ampliando a análise da influência do ambiente externo sobre as mudanças que 
ocorrem nas organizações. 

As pesquisas realizadas nesse contexto permitem identificar duas variáveis 
centrais na delimitação da estrutura organizacional: a tecnologia e a ambiência. Re
sumidamente, os resultados desses estudos são os seguintes: 

- As diferenças na tecnologia de produção acarretam diferentes estruturas organi¬ 
zativas; 

- A estrutura organizacional depende dos objetivos ou das diretrizes adotados, ten
do em vista o crescimento e a diversificação de uma empresa; 

- Essa estrutura pode variar, sendo ora descentralizada, ora centralizada, em virtu
de das cambiantes condições ambientais; 

- O maior ou menor grau de certeza (ou incerteza) sobre o ambiente acarreta a 
adoção de um modelo mais formal ou menos formal de estrutura: o modelo or¬ 



gânico é o resultante da adaptação a condições instáveis do ambiente e se carac
teriza, grosso modo, por apresentar estruturas flexíveis, processo decisório des
centralizado, contínuas mudanças e redefinições das tarefas e por enfatizar as co
municações laterais; o modelo mecanístico, em contrapartida, é o que melhor se 
adapta a condições estáveis (grau de incerteza baixo) e se caracteriza por uma 
hierarquia de autoridade bastante rígida, pela ênfase nas normas e procedimen
tos por escrito, pela centralização e pelas comunicações verticalizadas; 

- Há uma correlação entre o grau de uniformidade e de repetição das tarefas de 
certos departamentos e a adoção do modelo burocrático; 

- O desenho interno de uma mesma organização pode variar em função de sua 
diferenciação, comportando a aplicação de enfoques variados (ABREU, 

1982:46-49). 

O modelo dinâmico, que se constitui na seqüência formada pelas visões sistê
mica e contingencial, tem sido caracterizado esquematicamente por M O T T A 

(1979:97) em razão das seguintes propriedades: 

- Preocupação primordial com a ambiência externa; 

- Estrutura Organizacional variável definida como resultado das percepções seto
riais da ambiência em cada unidade organizacional e da adaptação contínua da 
organização ao seu meio; 

- Sistematização de papéis através: do fluxo de informações e da influência no 
processo decisório dentro da estrutura organizacional; e do processo de diferen
ciação e integração interna, conforme a natureza da transação organização-am¬ 
biente; 

O enfoque de planejamento mais adequado a esse modelo seria o estratégi
co. Este enfoque obedeceria a várias premissas: crescente intensidade e velocidade 
das mudanças externas a exigirem decisões e respostas rápidas e imediatas; crescen
te irrelevância da experiência passada na definição do futuro organizacional, colo
cando a necessidade de uma administração prospectiva; crescente complexidade 
organizacional que torna inócuos os princípios do modelo clássico, estimulando a 
capacidade de reagir ao processualismo e de conviver com a ambigüidade e com es
truturas flexíveis; reconhecimento do caráter interativo e competitivo das relações 
organização-ambiente, isto é, da presença de atores concorrentes a exigir formas de 
cálculo interativo; crescente reconhecimento das necessidades humanas internas à 
organização, o que demanda a necessidade de um "novo contrato sociopsicológico" 
e a aceitação do princípio da responsabilidade social da empresa (MOTTA, 1979:99). 

Esta nova modalidade de planejamento organizacional diferenciar-se-ia do 
instrumental por ser contínuo e sistemático; por operar análises macro (econômicas 
e políticas); por prever futuros alternativos; por utilizar métodos quantitativos e qua
litativos e por ensejar análises antecipatórias da ambiência para identificar ameaças 
e oportunidades e, assim, reduzir a inevitável incerteza. 

A contínua reciclagem dos objetivos e das estruturas (estas últimas adaptadas 
aos primeiros) em face das mudanças ambientais parece ser, em suma, a principal 
característica do modelo dinâmico. Os objetivos são vistos como múltiplos, embora 



subordinados à racionalidade de sobrevivência sistêmica. A administração por obje
tivos e estruturas mais descentralizadas como a matricial são preconizadas. 

No entanto, as críticas formuladas a essa visão são bastante fortes. Uma bas
tante recorrente refere-se à ausência dos atores. Na perspectiva sistêmica, diz Pres
tes Motta, o poder permanece oculto tanto quanto as relações de dominação e ex
ploração (PRESTES M O T T A , 1990:31). 

C U N H A (1978:27), nesta linha de argumentação, afirma o seguinte: 

verifica-se que na abordagem sistêmica os papéis são mais importantes 
que os homens. Conseqüentemente, na estrutura organizacional, os ho
mens mantêm-se inter-relacionados em função do cargo. Aclara-se que 
a execução do papel atém-se aos princípios do sistema exigido, refletin
do uma total despersonalização do executante. 

Segundo Habermas: 

con el concepto de sistema de acción desaparecen los actores como 
sujetos agentes; Ia abstracción los convierte em unidades a Ias que se 
inputan las decisiones y, con ello, los efectos de Ias acciones. En Ia 
medida en que Ias acciones son consideradas en su estructura analíti
ca interna y entendidas como el resultado de Ia cooperación articula
da de subsistemas especificos para cada uno de los componentes de 
Ia acción (valores, normas, fines y recursos), los actores sólo apare¬ 
cen como lugares abstractos en que confluyen los aspectos que res
pectivamente representan el organismo capaz de aprendizaje, Ia eco
nomia de motivos de la persona, los roles y grupos de pertenencia de 
um sistema social y Ias tradiciones culturales que determinan Ia ac
ción (HABERMAS, 1987:335-36). 

O homem é considerado, assim, um "homem funcional", como instrumento 
da organização. Para Silvermam, há uma incapacidade para levar em conta as cau
sas da ação individual. A explicação para as ações se esgotam nas suas conseqüên
cias para o sistema (SILVERMAN, 1971:53). Não se consideram a capacidade de esco
lha e de interpretação dos atores dos seus papéis organizacionais. 

Por outro lado, tem sido apontado que a 

idéia de que o sistema é auto-organizado, isto é, dotado de morfogêne¬ 
se, oculta, numa visão errônea de automatismo social, o essencial dos 
processos responsáveis pelo funcionamento sempre renovado de um 
determinado tipo de sociedade. Também a ênfase na ação do ambiente 
sobre a organização, fazendo desta quase que um simples reflexo da 
suas características econômicas, sociais, políticas e culturais parece des
viar a atenção do estudioso de um dos fenômenos mais significativos do 
capitalismo do final do século XX, no qual a economia internacionaliza
da é a economia controlada por um número relativamente pequeno de 



grupos econômicos inter-relacionados de diversas formas, cooperando e 
competindo de forma a exercer sobre a sociedade em escala mundial 
uma influência que chega a, de fato, poder ser chamada de administra
ção (PRESTES M O T T A , 1 9 9 0 : 3 2 ) . 

GUERREIRO RAMOS ( 1 9 7 2 : 2 4 1 - 6 ) critica o caráter meramente reativo da orga
nização ao seu meio; nessa concepção, o ambiente é assumido como dado e sua le
gitimidade e racionalidade não são discutidas. CAMPOS ( 1 9 9 0 : 1 2 ) assinala, nessa di
reção, que as organizações simplesmente reagem, procuram adaptar-se às alterações 
"sobrenaturais" do ambiente. Esta percepção configura, para a autora, um determi
nismo: "a sobrevivência organizacional é determinada pela seleção ambiental. A críti
ca que se coloca é de que, na realidade, as organizações deveriam desenvolver sua 
capacidade de influenciar e moldar o ambiente": 

Estas críticas podem ser resumidas por nós da seguinte forma: na visão sistê
mica, predominam as funções diferenciadas e sempre finalmente integradas dos vá
rios subsistemas sobre os próprios atores. Os "subsistemas" social e cultural são incor
porados da perspectiva da racionalidade de fins da organização e não da perspecti
va do entendimento dos atores. Estes subsistemas assumem funções de controle e 
estabelecem relações empíricas com os outros subsistemas técnicos e de gerência 
adaptativa, que podem ser objetivadas a partir do prisma de suas contribuições à 
macrofunção da sobrevivência e da adaptação a um meio circundante extremamen
te complexo e turbulento. Esta macrorracionalidade de fins ainda é incutida sistema
ticamente nos próprios atores através das várias funções de integração (sem adjetivos 
específicos). Neste sentido, a teoria sistêmico-contingencial não foge do paradigma 
cognitivo-instrumental, apenas o sofistica ao máximo, passando ao largo do modelo 
comunicativo ou do entendimento. Os aportes mais sociais e aqueles relativos ao 
processo decisório (da escola de relações humanas e da escola comportamentalista, 
respectivamente) são incorporados também do ponto de vista funcional, isto é, são 
subsumidos na lógica totalizante da sobrevivência organizacional. 

Ao lado destes dois grandes macromodelos, podemos distinguir um terceiro 
que chamaremos, por força do nosso programa de trabalho, de comunicativo. Este 
modelo, não muito acentuado pela bibliografia convencional, constitui-se, inicial
mente, a partir de um reagrupamento de tendências modernas (algumas não tão 
modernas) que comungam da característica básica de expressarem uma insatisfação 
em relação à racionalidade instrumental predominante e de sugerirem novas e im
portantes dimensões da gerência. Faremos uma síntese de alguns destes elementos. 

Campos, em um excelente e pioneiro trabalho, resume as contribuições espe
cíficas da teoria da ação de Silverman e da abordagem dialética de Kenneth Benson 
e apresenta severas críticas aos paradigmas convencionais (CAMPOS, 1 9 8 1 : 1 0 4 - 2 3 ) . 

A abordagem da ação centra suas preocupações no papel dos atores de uma 
organização. Diferentemente da visão comportamental que atribui aos atores com
portamentos ou simples respostas mecânicas a estímulos, essa abordagem atribui aos 
atores significados ou interpretações conscientes e dinâmicas da situação e das for
mas de atuação. Esses significados têm uma estrutura dupla: social e individual. As 
expectativas ou motivações individuais respondem aos condicionamentos sociocul¬ 
turais como também constroem continuadamente a ordem social. Desta maneira, os 



papéis das organizações são o produto tanto das expectativas sociais e organizacio
nais como das individuais. Há, portanto, um elemento de escolha dos papéis, irre
dutível. Assim sendo, as organizações são definidas por ações de pessoas que trans
mitem significados umas às outras e que, em conjunto, estabelecem e revêm suas fi
nalidades. 

Esta abordagem assume, ainda, que não há uma continuidade entre fins indi
viduais e organizacionais ou um comum denominador de valores sociais. Ao aceitar 
a possibilidade de múltiplas definições da realidade, a teoria da ação atribui à intera
ção organizacional (e à construção da ordem socioorganizacional) um caráter pro
blemático que deve ser enfrentado através da negociação e do entendimento (sem
pre críticos). 

Em uma nítida diferenciação em relação à teoria sistêmica, a abordagem da 
ação sustenta que a relação organização/ambiente externo supõe uma influência re
cíproca e não uma adaptação mecânica da organização às necessidades do sistema 
externo. O ambiente externo é visto como a fonte dos significados internalizados 
pelos membros da organização, mas essa estrutura não é estática, isto é, os membros 
de uma organização renovam permanentemente através de suas interações (sempre 
modificadas) esse estoque de significados. Esta abordagem examina a organização, 
deste modo, a partir de "sistemas competitivos de interpretação" e neles busca a ex
plicação para a manutenção ou para a mudança dos sistemas organizacionais. 

Para a autora em pauta a abordagem da ação é mais completa que a aborda
gem convencional de sistemas no que diz respeito ao entendimento da ação dos 
membros da organização. Nas suas palavras: 

explicações para a ação em termos unicamente de suas conseqüências 
para as necessidades do sistema implicam uma concepção reificada de 
organização. É preciso antes entender as causas da ação, ou seja, enten
der a forma pela qual cada ator define a situação, os padrões de intera
ção que se estabelecem na organização e os diferentes graus de envolvi
mento pessoal (CAMPOS, 1 9 8 1 : 1 1 4 ) . 

A abordagem dialética da organização (BENSON, 1 9 7 7 : 1 2 1 ) assume que esta 
última representa um arranjo social, sempre provisório, que se define a partir da 
multiplicidade de interesses contraditórios dos indivíduos e grupos organizacionais, 
supondo a possibilidade do entendimento, junto com a abordagem da ação, a 
abordagem dialética subentende a construção social da realidade organizacional pe
los atores, os quais atuam, entretanto, limitados pelo contexto. 

O diálogo, enquanto aquela razão que discute consigo mesmo as teses e antí
teses, para chegar a um acordo, ocupa, nesta abordagem, um papel central. 

O diálogo surge como uma necessidade posta pela caracterização das organi
zações como lugares de contradição. As contradições podem emanar do contexto 
ambiental, da situação de interesses que caracteriza a sociedade onde se insere uma 
organização, ou do interior das próprias organizações, e serem expressas neste últi
mo plano pela diversidade de racionalidades departamentais ou de grupos, ou por 
inovações administrativas que conflitam com a ordem vigente. A contradição mais 
importante "é aquela entre os arranjos que definem o mundo social vigente e os que 



se estabelecem em decorrência do processo constante de reconstrução social" ( C A M 

P O S , 1981:117). 

Em uma crítica ao modelo burocrático, que se imuniza contra a política e que 
se prende exclusivamente ao critério de eficiência técnica, a abordagem dialética es
tabelece que a busca da efetividade, ligada ao desempenho organizacional em face 
de sua clientela, 

não é um critério meramente técnico. Antes, é um critério político. O 
alcance da efetividade implica não só em reconhecer a possibilidade de 
diferentes perspectivas, ou seja, prever a participação ativa das cliente
las na própria definição de objetivos, na busca de alternativas de execu
ção, na avaliação de resultados: Implica arranjos que garantam uma co
municação ampla e aberta para a troca e ajuste de expectativas múlti
plas ( C A M P O S , 1981:119). 

Estas duas abordagens, para a autora, não se preocupam tanto em predizer 
ou controlar. 

A ênfase se desloca do controlar (pela aplicação de estímulos externos) 
para o entender; conhecer cada indivíduo - trabalhador ou cliente -
para entender suas ações, suas definições da realidade, sua estrutura de 
significados; procurar ao mesmo tempo se deixar conhecer. Através do 
diálogo, do conhecimento mútuo, as pessoas dialeticamente constroem 
e compartilham a realidade organizacional e aumentam a possibilidade 
de definir problemas e encontrar soluções que atendam ao bem comum 
( C A M P O S , 1981:120). 

Kliksberg é outro autor que nos interessa aqui por reunir um elenco de contri
buições modernas que submetem as correntes prescritivistas e tecnológicas a uma 
aguda crítica. Analisando prospectivamente a gerência na década de 90 ( K L I K S B E R G , 

1988:59-85), o autor faz algumas considerações que reproduzimos em seguida. 

Criticando o mito da neutralidade, o autor sustenta que a tecnologia adminis
trativa não pode ser considerada como livre de ruídos (valores subjacentes, correntes 
políticas) e que as burocracias devem ser entendidas antes de mais nada como are
nas permanentes de negociação e de conflito. 

Como alternativa ao paradigma prescritivo, que procura submeter a realidade 
a um "deve-ser" normativo (regras pré-fixadas ou casuísmos não representativos), o 
autor sugere um modo heurístico de gerência, mais consoante à modernidade, ca
racterizado pela pesquisa exploratória e pela experimentação em condições de forte 
incerteza. 

Essenciais são para a eficácia da organização, no entendimento de Kliksberg, 
a participação, a inovação, a consideração dos valores e a comunicação. Assim, refe
rindo-se à pesquisa de Bunge, afirmará que as modernas conclusões da ciência ad
ministrativa comprovam que os mais altos níveis de produtividade, satisfação no tra
balho e rendimento, são atingidos nas organizações participativas. Irá, ainda, frisar 
junto com Chester Barnard, que o papel do gerente moderno é administrar e produ¬ 



zir valores preocupados com os bens sociais da organização. Por outro lado, irá real
çar a importância da inovação gerencial como uma variável decisiva no equaciona¬ 
mento de um ambiente externo turbulento, incerto e desconhecido. Nesta linha, 
Kliksberg afirma que hoje "apreciar mais a improvisação do que a previsão, tratar das 
oportunidades mais do que dos obstáculos, descobrir novos planos de ação em lugar 
de defender os antigos, gostar mais das controvérsias do que da serenidade e estimu
lar mais a dúvida e a contradição do que a confiança (KLIKSBERG, 1 9 8 8 : 7 8 ) " consti
tuem-se em verdadeiros imperativos. Finalmente, este autor salientará o papel da 
comunicação na boa gerência, citando pesquisas americanas e canadenses. Estas 
pesquisas demonstram que os gerentes passam a maior parte do tempo com outros 
gerentes, geralmente conversando (alguns passam 9 0 % do tempo com outros). Sobre 
a estrutura temática dessas conversações, uma parte está dedicada à reflexão e à 
análise dos problemas estratégicos mais relevantes e outra boa parte à criação de 
uma "rede de contatos... que não se trata de uma rede de amigos: ela se baseia em 
trocas, em relações de pressão, em múltiplos processos determinados pelo jogo de in
teresses próprios do meio e da economia norte-americana. Através da conversa, o ge
rente constrói esta rede e a cultiva sistematicamente" (KLIKSBERG, 1 9 8 8 : 7 6 ) . 

Paulo Roberto Motta traz à luz, em vários dos seus escritos, novos paradigmas 
da administração. Em primeiro lugar, esse autor põe uma ênfase marcante no papel 
que na atualidade é atribuído à inovação e à criatividade. Diz ele que a criatividade 
é um recurso existente em todos os seres humanos, devendo seu uso ser incentivado 
para produzir mudanças nas organizações modernas. Apesar disso, a maioria das or
ganizações é ainda gerenciada no sentido de forçar seus empregados a se conforma
rem com normas burocráticas. Tal prática comum inibe a criatividade e os compor
tamentos inovadores. Afirma esse autor que os dirigentes modernos deveriam agir 
no sentido de favorecer o poder e a iniciativa individuais (MOTTA, 1 9 8 9 : 7 1 - 8 6 ) . 

Esse autor procura resgatar, em segundo lugar, a importância da intuição ou 
do "ilógico" no processo decisório gerencial. Papel destacado teria a intuição na 
montagem de "futuros alternativos", juntando-se, nesta função, a outras dimensões 
como a racionalidade finalística. A intuição seria uma espécie de cálculo de síntese 
que reuniria elementos formais e informais e que se apoiaria fortemente na expe
riência e em elementos do inconsciente do dirigente. A presença da intuição aliada 
à multiplicidade de interesses internos à organização tendem a dar ao processo deci
sório um caráter "novelesco, fluido, fragmentado ou irracional", em cujo contexto as 
relações entre os elementos da decisão acontecem em grande medida ao acaso e os 
modelos tradicionais de política, planejamento e estratégias organizacionais têm 
pouco cabimento (MOTTA, 1 9 8 8 : 7 7 - 9 4 ) . É importante assinalar que esta percepção 
gerencial é importante por dois motivos: porque caracteriza o processo gerencial 
como uma junção contraditória de racionalidades, onde o ilógico gerencial pode-se 
conflitar a priori com a racionalidade de fins; e porque constitui um resgate do mun
do subjetivo dos administradores, tão pouco considerado habitualmente. 

As contribuições do autor em foco se situam, em terceiro lugar, no âmbito 
das propostas estruturais. Já conhecidas são as suas colocações sobre as organizações 
especificamente sociais, no sentido de uma revalorização da efetividade e da legiti
midade (por referência ao mero critério de eficiência) e da necessidade de uma des
centralização substantiva, considerada pelo autor, apesar de seus conflitos imanen¬ 



tes, como superior aos custos da centralização (MOTTA, 1990). 1 Ora, num trabalho 
recente e inconcluso, o autor discorre sobre as bases da organização atomizada e 
holográfica, tida como um modelo de flexibilidade estrutural e de descentralização 
administrativa (MOTTA, 1990). 2 Esta organização teria as seguintes características bá
sicas: 

- constituída por módulos altamente descentralizados e autônomos, que refleti
riam o todo (daí o termo holográfico); 

- os módulos se interligariam através de um processo de comunicação aberta e in
tensiva; esta comunicação supõe que todos os módulos tenham acesso simulta
neamente à informação (computadorizada) de toda a organização; 

- os módulos funcionariam sem um princípio rígido de autoridade, supondo o mo
delo de equipes (e de lideranças espontâneas que se revezam); 

- a superposição e duplicação funcionais, assim como a "redundância de habilida
des", são aceitas como expressões da falta de controles burocráticos, da autono
mia modular e da perspectiva positiva de socialização das técnicas e dos conhe
cimentos; incentiva-se a versatilidade profissional, a criatividade e a capacidade 
de aprendizagem; 

- a estrutura obedeceria à diferenciação por objetivos ou por área geográfica; 

- a gerência intermediária seria eliminada; 

- a organização seria coordenada em função de um núcleo mínimo de valores 
compartilhados por todos os módulos e através da negociação permanente entre 
a pluralidade de instâncias por ela propiciadas; 

Fernando C. Prestes Motta também se refere de maneira positiva a esse mo
delo de organização estrutural, especificando outras características (PRESTES M O T T A , 
1990:38-40). Reafirma ser este modelo, diferentemente do burocrático, baseado no 
processamento intensivo de informações. Ε a capacidade de acesso à informação 
global o que garante a possibilidade de recomposição do todo a partir de cada mó
dulo. Este modelo, longe de ser um modelo de metas pré-fixadas, supõe a autono
mia modular na fixação de suas próprias metas, contemplando apenas como parâ
metros comuns aos módulos a informação e um corpo de valores, discutido e nego
ciado (e gerido centralmente). 

Limitando-se a organização à definição de alguns mandamentos básicos que 
funcionam como guias para a ação (como indicativos do que tem que ser evitado 
por comportar riscos ou perigos), também revogáveis, estaria franqueado o caminho 
para a auto-aprendizagem modular, para o desenvolvimento criativo de metas e de 
caminhos. Essa capacidade de aprendizagem seria potencializada pelo desenvolvi
mento da experiência de processar informações e pela exploração das motivações e 
capacidades individuais, fatores dos quais dependeria a inovação, tão cara hoje em 

1 Motta, P . R. A/guns Desafios Administrativos da Gestão Pública da Saúde. ENSP/FUNDAP, RJ, out/1990, 
(mimeo) 

2 Motta, P. R. Flexibilidade Estrutural: A implosão do organograma e as bases da organização atomizada 
e holográfíca. Belo Horizonte, Brasil, 1990. (mimeo) 



dia à organização. A abertura para a crítica interna e externa é, ainda, outro princí
pio nuclear ligado a essa capacidade de aprendizagem. 

A metáfora do cérebro em pleno funcionamento evoca a compreensão da or
ganização nesses moldes, como "a possibilidade de aprender a se auto-organizar". A 
percepção do cérebro como constituído por unidades que podem reconstituir o fun
cionamento global é sugestiva desta analogia do modelo holográfico. Finalmente, as
sim como no cérebro, ao lado da cognição, dispõem-se na sua parte direita as capa
cidades holísticas, analógicas, intuitivas e criativas, na organização holográfica deve
ria desenvolver-se modularmente um elenco amplo de capacidades racionais, para 
além da simples racionalidade cognitiva. 

Fernando Prestes Motta, por outro lado, refere-se, na sua análise da teoria or
ganizacional, à metáfora da cultura (PRESTES MOTTA, 1990:40-47). As organizações 
também podem ser compreendidas como formas de cultura. Os valores comuns e 
diferenciados dos indivíduos, grupos e da organização representam o filtro através 
do qual os papéis, as metas e as alternativas de ação são percebidas e delineadas. A 
cultura, para o autor, não deve ser encarada, porém, como algo facilmente instru¬ 
mentalizável ou controlável, tendo em vista a imposição de determinadas metas ou 
perspectivas de ação isoladas e parciais. A cultura quando é forte, diz o autor, disse
mina-se por todos os segmentos organizacionais, apresentando um comportamento 
em rede, holográfico. É uma totalidade opaca, bastante impenetrável, que se consti
tui em um contexto-limite da ação em geral. Neste sentido, é dificilmente "isolável" 
desde a perspectiva instrumental de explorar valores e componentes culturais (ou de 
modificá-los), tendo em vista produzir alguns efeitos. Definitivamente a cultura não 
é um maquinismo. Como diz o autor: 

É evidente que o conhecimento da cultura de sua organização é de 
enorme importância para o administrador. Entretanto, essa importância 
refere-se principalmente à possibilidade de estar atento ao simbolismo 
de suas ações, às esferas de liberdade, bem como aos limites culturais 
para suas decisões, às formas de conduta que estão de acordo com os 
valores, tanto em termos do existente como do desejado. De modo al
gum se deve imaginar o administrador como controlador da cultura, 
mesmo porque no seu sentido mais amplo e duradouro ela se revela in¬ 
controlável (PRESTES MOTTA, 1990:45). 

O perigo de violentação da cultura de grupos ou de uma organização provo
cado com determinadas medidas administrativas é, sem dúvida, um elemento que 
todo administrador deve considerar, até mesmo desde a perspectiva do êxito instru
mental. 

A B R E U (1982:50) finalmente aponta para algumas tendências que, presume-
se, irão assumir bastante destaque no futuro: a redução do tamanho das organizações 
de maneira que os seus membros possam ter maiores chances de interação uns com 
os outros durante a realização de um trabalho comum; a reintrodução de estruturas 
mais simples que permitam o trabalho artesanal, em equipe e o pleno domínio da 
produção global; crescente importância do papel do trabalhador, como ser humano, 
à luz das teorias da motivação humana e das teses sobre a responsabilidade social 



das empresas etc. Embora estas perspectivas se choquem ainda com as tendências 
em vigor no mundo industrial moderno, acredita o autor que se constituirão em 
preocupações no futuro, visando a minimização (por algumas vias) das pressões da 
grande organização. 

Este levantamento de teorias organizacionais (por nós consideradas comuni¬ 
cativas) nos permite uma aproximação ao conceito de mundo da vida de Habermas. 

Em geral, estas teorias abordam o fenômeno organizacional do ângulo dos 
atores, ressaltando a capacidade interpretativa e dialógica dos mesmos e a possibili
dade destes elaborarem, em virtude dessa capacidade, pactos normativos (mais cla
ramente, a teoria da ação e a abordagem dialética). 

A percepção das organizações como formas de cultura e a valorização dos 
componentes subjetivos do processo decisório, além do mais, apontam diretamente 
para os componentes cultura e personalidade do mundo da vida dos grupos sociais 
e organizacionais. 

O próprio paradigma da informação e da aprendizagem remete, para nós, a 
uma compreensão do fenômeno organizacional que destaca o papel virtual da co
municação na validação, socialização e no uso crítico, eficaz e criativo da informa
ção. O reconhecimento da fidedignidade e da utilidade da informação, assim como 
a sua aplicação eficaz, pressupõem um processo de convencimento ou a internaliza¬ 
ção consciente da importância da informação por parte de um número amplo de 
atores envolvidos nas atividades organizacionais. Isto é, não obstante o acesso amplo 
e veloz à informação ser considerado, no contexto do modelo holográfico, um subs
tituto à interação humana, esta "forma de comunicação generalizada" não exerceria 
o seu poder de influência de forma empírica (ligada a sanções do poder ou a utilida
de monetárias), mas apelando para o entendimento em contextos comunicativos. 
Não podemos esquecer que este modelo prevê: o acesso de todos os módulos à in
formação global da organização, o que implica superar potencialmente a alienação 
decorrente da fragmentação da informação; uma gerência organizacional baseada 
na negociação de um núcleo mínimo de valores, comumente partilhado; e a defini
ção descentralizada de objetivos, envolvendo democraticamente as equipes dos 
módulos respectivos. 

As tendências de descentralização estrutural, conquanto apareçam no bojo 
das análises sistêmico-contingenciais, podem ser qualificadas, ainda, como formas 
de aproximação à racionalidade do consenso político dos atores, analisada da pers
pectiva da clientela das organizações. 

Este último caso, o da presença no próprio paradigma sistêmico-contingencial 
de elementos da racionalidade do consenso político, nos ilustra, entretanto, sobre a 
superposição dos modelos desenhados idealmente e nos alerta, em conseqüência, 
para a presença de tensões virtuais no interior dos tipos puros. A tese da coexistên
cia das várias racionalidades no âmago das organizações é o ponto que discutiremos 
a seguir à luz da análise da racionalidade administrativa da política socioestatal (do 
Capitalismo Tardio), de Offe. 



3. SIMULTANEIDADE Ε CONFLITO DE RACIONALIDADES 
ORGANIZACIONAIS 

Diremos, inicialmente, que a análise de Offe nos permitirá fazer a mediação 
entre a discussão dos macromodelos organizacionais e a concepção social/organiza
cional de Habermas, esta última centrada, como se viu no cap. 2, no conflito entre 
integração sistêmica e integração social. 

A tese central de Offe é a de que a administração da política socioestatal está 
submetida simultaneamente a três racionalidades contraditórias: a burocrática, a te¬ 
leológica e a do consenso político. Dada a não visualização de uma racionalidade 
hierárquica que integre as premissas das três anteriores, a administração representa 
um campo problemático em que dificilmente se atingem e se articulam harmoniosa
mente todas as finalidades nelas implícitas (OFFE, 1984:216-33). Esta tese se comple
ta com o reconhecimento de um deslocamento histórico da ordem de importância 
das três racionalidades, no sentido da primeira para as duas últimas. 

Para Offe, a racionalidade burocrática caracteriza-se pelo princípio "da ade
quação ao texto", pela adaptação das tarefas a normas ou premissas legais não tema¬ 
tizáveis. Por outro lado, a burocracia reconhece uma particular divisão do trabalho e 
uma hierarquia pré-fixadas, onde fica excluída a possibilidade de negociação, de in
terpretação e do assessoramento por terceiros. A não tematização das premissas fun
damenta a separação rígida entre administração e política (prevista no tipo de ideal 
weberiano). A racionalidade aqui implica o exercício de tarefas organizadas de tal 
forma que o risco da contaminação por motivos adicionais e "desviantes" pode ser 
excluído. 

O outro nível de racionalidade corresponde à adequação à função, aos requi
sitos e necessidades complexas colocadas por um meio externo mutável. Neste caso, 
os resultados (dimensão substantiva) constituem-se nas verdadeiras premissas da 
ação, condicionando ou subordinando os procedimentos, os programas organizacio
nais. A eficiência é medida pela realização de funções e pela tentativa de atingir 
efeitos. Dada a contingencionalidade do meio externo, a organização precisa orga
nizar de modo variável seus próprios inputs e premissas. Neste sentido, a diferença 
notável que se estabelece entre o modo burocrático e o teleológico é a seguinte: no 
modo burocrático, os outputs são um reflexo calculável das normas jurídicas, dos 
programas organizacionais, das regras codificadas de procedimento das rotinas, ao 
passo que no modo teleológico opera-se um processo de conversão no sentido con
trário, isto é, os resultados sempre contingenciais (e dependentes da situação) defi
nem os procedimentos e os recursos necessários à ação. 

A contradição é clara, especialmente na área social. De um lado, o caráter 
contingencial e temático do social exige uma permanente redefinição das funções 
particulares; de outro lado, o espaço dentro do qual a administração pode concen
trar-se em tarefas, inventando regras adequadas ao seu objeto, é limitado por certas 
"premissas" constituídas pelas restrições institucionais e fiscais. Essas premissas se im
põem de tal maneira que a administração, apesar de seu crescente envolvimento 
com programas finais, não consegue liberar-se de seu vínculo "condicional" com as 
premissas legais. Resulta daí a interpenetração e o cruzamento de dois critérios: a 



administração precisa ser ao mesmo tempo adequada à norma (primeiro modelo) e 
teleológica (segundo modelo). 

Essa contradição dá origem a uma estratégia dupla de autolegitimação, que 
muitas vezes leva a soluções de emergência, que não satisfazem a nenhum dos dois 
critérios. 

Ao nível do recrutamento de pessoal, esse dilema leva a uma oscilação 
entre o monopólio dos advogados e a abertura de oportunidade para 
"generalistas", dos quais se espera uma "gestão eficaz"... No planejamen
to orçamentário a mesma problemática transparece na ambigüidade en
tre a orientação voltada para a receita e voltada para a despesa... Outro 
exemplo do mesmo conflito estrutural é o debate entre os "centralistas" 
e "descentralistas" na organização da administração... A base comum 
para estas dicotomias... é dada pelo fato contraditório de que o Estado 
em uma formação social capitalista vive, por um lado, uma existência à 
parte e limitada em suas possibilidades de disposição e cuja identidade 
é supervisionada pelos juristas, mantida em sua coesão por técnicas 
centralistas e financeiramente alimentada pelo volume dos impostos: e 
precisa, por outro lado, de forma crescente, organizar e regulamentar 
ele próprio o contexto funcional sócio-econômico (o que exige especia
listas, meios de investimentos correspondentes e uma descentralização 
adequada à situação) (OFFE, 1984:222-23). 

Para o autor, dois fenômenos explicam a necessidade da administração con
templar, como mais uma racionalidade, a função de harmonização de interesses po
líticos concretos: em primeiro lugar, a própria racionalidade teleológica, contingen¬ 
cial e de oportunidades leva à necessidade de virtualizar o valor das premissas gerais 
(de caráter legal), as quais devem ser agora refletidas circunstancial e sistematica
mente, visando sua adequação aos programas finais concretos; essas normas preci
sam ser colocadas entre parênteses e passam a depender cada vez mais de critérios 
de aceitabilidade política (e de factibilidade funcional), contornando assim a forma 
jurídica; em segundo lugar, o Parlamento passa a depender, de forma crescente, do 
Governo Administrativo, no que se relaciona com a realização de seus programas de 
compensações e de legitimação. O consenso político entra assim na lógica da admi
nistração. 

A dependência da administração em relação à função do consenso ("politiza¬ 
ção da administração") evidencia-se com clareza no setor social, onde se dá uma 
unidade entre produção e consumo, e onde a produção não pode ser objetivizada 
nos moldes clássicos da economia. Como afirma Offe, 

a produção para a qual foram instaladas escolas, hospitais, cadeias, sis
temas de assistência social e de transportes, realiza-se essencialmente 
pela interação de seus agentes com os seus usuários. Em conseqüência, 
a sua "produtividade" depende das características de ambos os lados e 
das interações que se dão entre eles. O "objeto" não se deixa objetivar 
da mesma forma que na produção material. Pelo contrário, o "objeto" 
dessa atividade... [o paciente, por exemplo.]... consome o produto ou 



realiza "a produção"... [o atendimento médico]... por si mesmo, sob 
condições administrativas organizadas sendo que tais condições - dife
rentemente da produção material - não bastam para assegurar a con
cretização do produto. Condição adicional é sempre a disposição do 
cliente em aceitar certas interações produtivas. O cidadão torna-se o ór
gão executivo último e decisivo da política estatal sempre que as tarefas 
da política e da administração, a serem realizadas, sejam de um tipo 
que não permite o recurso aos meios clássicos da punição e da recom
pensa, isto é, a estímulos negativos e positivos, tudo dependendo da 
mobilização da "base" para tarefas específicas e de sua predisponibilida¬ 
de para a cooperação. As variáveis do comportamento "da base" tor
nam-se então critérios decisivos para decidir se e com que custos fiscais 
e financeiros a política administrativa concretiza seus objetivos declara
dos. Tal relação de dependência da administração se torna visível, por 
exemplo, em problemas como... a ampliação da assistência médica pre
ventiva, a melhoria da proteção ambiental, etc. Em todas estas tarefas 
da administração pública, uma definição de papéis "positiva e coopera
tiva" em... pacientes de hospital, consumidores, etc... é decisiva para 
determinar os custos, o êxito e a duração das tarefa administrativa. 
(OFFE, 1984:227). 

A necessidade de uma politização administrativa torna-se mais premente ao 
considerar-se que as questões referentes ao consumo de bens sociais indivisíveis não 
mobilizam interesses claramente articulados e dotados de potencial de conflito. 
Como diz OFFE (1984:228): 

o conteúdo motivacional para definições concretas do bem estar co
mum precisa ainda ser gerado... [Este processo de constituição] é espe
cialmente difícil, demorado e dispendioso quando as prioridades e di
mensões até então reconhecidas do cálculo de utilidade (como por 
exemplo, o salário individual, o transporte individual) têm que ser rele
gadas a um segundo plano. 

A obrigatoriedade da construção de um fundamento de ação consensual 
pode se conflitar, todavia, com os requisitos funcionais da ação teleológica. Como 
ilustrações temos a virtualidade de um bloqueio administrativo resultante da impos
sibilidade de articulação de interesses muito variados e conflitantes ou a possibilida
de de que o processo de criação daquela base de consenso se autonomize colocan
do-se sobre a administração uma carga de pressões muito grande que ela não con
segue equacionar por restrições fiscais e institucionais. Daí que seja necessária uma 
harmonização entre as possibilidades de desempenho funcional do Estado e os ob
jetivos de legitimação. Tal imperativo implica, às vezes, contenção de demandas po
líticas de modo a controlar a confusão virtual que o excesso de democratização 
pode acarretar para o sistema (ou sacrificar a política de eficiência administrativa, o 
qual só é possível até certo ponto, pois o consenso também depende do sucesso ad
ministrativo). 



É importante assinalar que embora a análise da racionalidade do consenso 
político tenha sido referida à clientela da organização, Offe a estende às relações 
entre a administração e o seu meio ambiente interno: 

A tarefa de obter consenso e harmonizar interesses se coloca para a ad
ministração não só quando se torna necessário abrandar pela negocia
ção a resistência de grupos antagônicos com poder de veto e de pres
são, mas também na relação com sua própria clientela ou ainda na rela
ção com seu meio ambiente interno, os membros da administração 
com seus interesses e concepções de valor, de ordem profissional, eco
nômica e política ( O F F E , 1984:225). 

Em conseqüência, a racionalidade administrativa é tridimensional e contradi
tória (vide Figura 3.1). Temos a dimensão da conformidade legal: "aqui são aplicadas 
premissas decisórias, mas não são preenchidas funções". Temos, ainda, a dimensão 
da efetividade funcional da ação administrativa: a necessidade de responder flexi¬ 
velmente a exigências variadas e crescentes (intrinsecamente tematizáveis) obriga a 
uma posição reflexiva, de julgamento crítico-resolutivo, de modo que todas as nor
mas rígidas são virtualizadas em função do êxito que a organização deve atingir na 
sua relação com o meio externo, caindo assim a parede que separava a política da 
administração. Por fim, temos "o teste do consenso político" como aquele critério 
decisivo de efetividade. O problema que se coloca é o de como a organização tenta 
harmonizar seus fundamentos jurídicos, suas funções e os interesses de seus clientes 
e grupos de referência. Nessa situação, diz Offe, 

não se torna visível nenhum critério de racionalidade de nível mais ele
vado que, abrangendo as respectivas premissas das três dimensões, co
loque-se em uma relação hierárquica. Enquanto isso ocorrer, estamos 
autorizados a concluir que somente circunstâncias contingentes impe
dem que a política administrativa se torne manifestamente incapaz de 
atender, seja à necessidade de orientação funcional exigida pelo sistema 
global, seja à sua própria necessidade de legitimar-se pelo consenso 
( O F F E , 1984:232). 





Esta análise de Offe é decisiva. Demonstra teoricamente, em que pese a acei
tação de um deslocamento da racionalidade na direção das duas últimas, que as três 
racionalidades anteriores se apresentam simultânea e criticamente no interior da ad
ministração pública. Essa três racionalidades coincidem com os macromodelos orga
nizacionais que haurimos da análise da teoria organizacional: o modelo fechado; o 
modelo adocrático ou sistêmico/contingencial/estratégico; e o modelo comunicativo 
ou do consenso (este último visto da ótica dos atores que representam os grupos de 
referência das organizações). 

Mas essa análise tem outros desdobramentos importantes. O primeiro está 
implícito na discussão do autor e expressa a necessidade de que as organizações so
ciais sejam reguladas, principalmente, em razão da racionalidade política ou do con
senso. Ε a reafirmação de que essas organizações, dadas determinadas características 
do próprio processo de trabalho, pedem por formas estruturais descentralizadas e 
comunicativas. 

Fazemos aqui uma analogia entre a racionalidade do consenso político de 
Offe e a racionalidade comunicativa de Habermas, baseados na própria compreen
são que o primeiro autor tem da prestação de serviços administrativos. Neste caso, a 
predisponibilidade para a cooperação da "base", a construção de um fundamento de 
ação consensual, a necessidade de uma comunicação política, fazem parte essencial 
da organização desses serviços. As bases desta comunicação política seriam para Ha
bermas o saber cultural, as capacidades normativas (ou de agregação) e as capacida
des individuais (cognitivo-morais) dos grupos. 

O segundo desdobramento implica a retomada das próprias conclusões da 
pesquisa da teoria sistêmico-contingencial, relativas à necessidade de adequar as 
teorias e formas de organização em função da especificidade das próprias organiza
ções, e à possibilidade de uma convivência contraditória (mas às vezes não exclu¬ 
dente) no interior de uma mesma organização, de várias dessas formas e estruturas, 
de acordo com sua diferenciação histórica. Ε justamente isso que Offe diagnostica. 

O terceiro desdobramento diz respeito ao conceito de racionalidade de sínte
se, isto é, de uma racionalidade única que absorva as premissas das racionalidades 
específicas. Na realidade, trata-se de um acréscimo que faríamos à tese de Offe, que 
pode ser apresentado assim: embora não se observe uma racionalidade de síntese, a 
própria interação crítica das formas particulares pode ser considerada uma visão 
pragmática de racionalidade ou uma racionalidade alargada, fragmentada e tensa; 
por outro lado, o perfil dessa "combinação" não é algo que se dê a priori, mas é uma 
opção dos administradores (e dos próprios atores, porque não?) no sentido de que 
estes últimos podem fortalecer ou inibir uma dada racionalidade, em função da es
pecificidade organizacional e de suas próprias teorias explicativas. Ou seja, é uma 
questão empírica ou contingente, programática; isto é, sempre é possível um rear¬ 
ranjo interno que implique redução ou contenção de algumas racionalidades e no 
estímulo deliberado de outras. 

No entanto, o pensamento da exclusão deve ser abandonado. Assim como o 
da síntese absoluta. Queremos dizer que a racionalidade de fins de uma organiza
ção (a racionalidade teleológico-estratégica sistemicamente totalizada), a racionali
dade normativa da construção social dos papéis e das metas organizacionais, e a ra
cionalidade subjetiva de atores e administradores, sempre estarão presentes e são 



necessárias, senão completamente, ao menos parcialmente. Ε de que entre elas há 
uma tensão dialética permanente, dificilmente redutível. 

Sugerimos, isso sim, a possibilidade e a necessidade de rearranjos (no que diz 
respeito à expressão específica de cada uma das racionalidades). Esta perspectiva 
está fundamentada, aliás, na própria evolução das características estruturais das or
ganizações, que aponta no sentido de uma transformação do velho sistema fabril de 
produção de bens econômicos para o modelo de produção de serviços sociais e de 
bens imateriais, que vem assumindo uma importância crescente, como BELL assinala 
(1973). Ε claro que nossa localização na área social deve ser considerada como um 
fator decisivo. Em virtude disso, e considerando o peso e a expressão adquiridas 
pela racionalidade estratégica e tecnocrática (em detrimento de e significando a 
omissão de outras racionalidades), é que se defende uma ênfase nos modelos comu¬ 
nicativos, como parece indicar a própria evolução da teoria organizacional. Como 
alternativa ao paradigma dominante (contingencial-sistêmico), impõe-se a necessida
de de pesquisar mais profundamente o elenco de compressões do fenômeno orga
nizacional que se aproxima mais da perspectiva dos atores organizacionais. Ε de 
procurar reconhecer suas identidades e também suas diferenças. Uma ênfase nesse 
modelo comunicativo, significando uma tentativa de deslocamento do paradigma 
dominante, não pode, entretanto, levar ao descarte o conhecimento gerado sob a 
hegemonia do atual padrão conceituai dominante. 

Junto com Anna Campos, operamos "por acréscimo e não por substituição". 
Essa autora, apoiando-se em autores como Bernstein, Schumacher, Guattari e Ca¬ 
pra, sustenta que uma das características básicas do paradigma emergente (que ela 
identifica parcialmente com a teoria da ação e a abordagem dialética) é, além da in
corporação da dimensão subjetiva ao entendimento organizacional, o reconheci
mento da multipolaridade analítica. Neste entendimento (CAMPOS, 1990:7-16) a 
compreensão do mundo social e político (e do mundo organizacional) não é ques
tão de opção "por isto ou aquilo", mas justamente a capacidade de definir e compa
tibilizar oposições, aparentemente conflitantes e irreconciliáveis. As alternativas não 
devem ser tomadas como exclusivas. Para ampliar nossa compreensão podemos 
usar teoria empírica, interpretativa ou crítica. O conhecimento relevante resulta da 
admissão de que a própria crítica é passível de crítica. 

Um dos pré-requisitos da tarefa do conhecimento é, nesta perspectiva da au
tora, reconhecer as divergências conceituais e oscilar como um pêndulo de um pólo 
conceituai para outro, sem se fixar dogmaticamente em algum, procurando a sínte
se, quando possível, ou se satisfazendo simplesmente com a compreensão da dife
rença, do conflito e da alteridade, quando a síntese é impossível. Esta visão rompe 
com os constrangimentos da coerência e da homogeneização impostos "pelo nosso 
superego científico". Esta visão está sempre aberta, porém, à possibilidade da síntese 
na medida em que concebe cada esquema cognitivo como apenas uma possibilida
de de entendimento e não como o entendimento definitivo: a aplicação do diálogo 
crítico (da abordagem dialética) ao estoque de teorias administrativas pode ensejar 
formas de entendimento mais abrangentes e superadoras (sempre redefinidas). 

No campo da teoria organizacional, a autora é talvez quem melhor distingue 
a polaridade representada pelo paradigma sistêmico (dominante) e o paradigma 
emergente. O primeiro caracteriza uma forma de análise macro (organizacional) e se 



apóia em uma construção (ou suposição) determinística tanto da posição (ou condu
ta) dos atores como da posição da organização. Os atores são sobredeterminados 
pelas funções sistêmicas e a organização é sobredeterminada pelas mudanças "so
brenaturais" do ambiente. O paradigma emergente, em troca, implica uma análise 
micro (organizacional) e em uma construção voluntarista que enfatiza a possibilida
de de uma construção social da organização e de seu ambiente realizada pelos pró
prios atores. Apoiando-se em autores como Astley e Van de Ven, a autora assinala 
que tanto abordagens voluntaristas como determinísticas são necessárias para desen
volver uma apreciação mais dinâmica das organizações. Desta maneira, o novo pa
radigma emergente não implica fechar-se nem mesmo às teorias geradas sob o para
digma racionalizante e cientificista hoje dominante. 

Esta visão se aproxima decisivamente da dupla e contraditória análise de 
perspectivas da teoria social (e organizacional) de Habermas. Mundo da Vida e Sis
tema. Integração Social e Integração Sistêmica no contexto organizacional. Duas 
perspectivas analíticas ou dois princípios de coordenação da ação que se opõem, 
concorrem entre si e que, no entanto, podem "reconciliar-se" à medida que o uso 
dos médiuns sistêmicos (o poder e a utilidade econômica) se subordine aos padrões 
simbólicos do mundo da vida dos atores, (ou seja, quando a integração social é do
minante). 

A ênfase em um modelo comunicativo de organização supõe uma forma de 
crítica ao paradigma sistêmico que pode ser caracterizada em termos lingüísticos 
como uma crítica à redução da função da linguagem à perspectiva do mundo objeti
vo, tendo em vista o distanciamento desse paradigma em relação à perspectiva do 
mundo social e subjetivo dos atores (o que acarreta uma atrofia da linguagem). A crí
tica implica apelo no sentido de uma descentralização, desconcentração ou alarga
mento da linguagem (e da racionalidade em geral). No âmbito organizacional, este 
apelo subentende a abertura da organização para além de sua compreensão sistêmi
ca como totalidade (ou macrosujeito) que realiza uma ação estratégica, para outras 
racionalidades, especificamente para a racionalidade normativa, valorativa e subjeti
va dos atores. 

O aprofundamento da comunicação, inerente a essa abertura virtual, pode 
ensejar um novo arranjo de racionalidades e simultaneamente uma "contenção" da 
atualmente dominante. Esta pode deixar de ocupar o lugar do todo e se situar como 
uma ao lado de outras, estabelecendo relações de troca com estas, relações essas 
que não podem ser entendidas como relações intersistêmicas, pois as ordens institu
cionais do mundo da vida não se deixam analisar segundo a perspectiva sistêmica. 
Elas não se integram objetivamente em razão do desempenho de tarefas econômi
cas e de poder, quantificáveis empiricamente, mas o fazem comunicativamente ou 
simbolicamente em função do poder motivador dos argumentos racionais. 

A análise de Offe, complementada pela análise de Anna Campos, nos indica 
o panorama de uma racionalidade bipolar ou multipolar, o que na perspectiva de 
Habermas pode corresponder ao entendimento da organização como simultanea
mente: um sistema que se adapta contingentemente a um entorno, através de um 
desempenho econômico e político objetivável (sob a forma da ação racional ou de 
fins) e uma práxis solidária ou comunicativa que realiza bens simbólicos do mundo 
da vida dos atores (e que se desdobra em várias sub-racionalidades específicas). 



Nessa medida é que podemos entender as organizações como dotadas de vá
rias lógicas simultaneamente complementares, concorrentes e antagonistas. Como 
diz Morin, não se referindo necessariamente às lógicas mencionadas (MORIN, 
1990:323) 3 (apud CARVALHO, 1990:104): 

essas lógicas são complementares, e dessa complementaridade des
prendem-se efeitos sinérgicos (associações de muitas organizações para 
a realização de um complexo de operações); elas são concorrentes, e 
dessa concorrência desprendem-se efeitos seletivos, que segundo as cir
cunstâncias, favorecem a predominância de algumas delas; elas são an
tagonistas, e desses antagonismos desprendem-se efeitos de estimulação 
e de hiperativação de cada uma delas. Não há uma lógica organizacio
nal simples da vida, ao contrário, há polilógica, ou seja, 'bricolage'. 

Offe, ao precisar uma zona de conflito entre a racionalidade sistêmico-estra¬ 
tégica e a do consenso (na atualidade mais intensa) nos traz de volta a Habermas, 
especificamente à antinomia "mundo da vida" e "sistema" no interior das organi
zações. Este é o ponto seguinte. 

4. O DILEMA DAS ORGANIZAÇÕES PARA HABERMAS 

A primeira questão importante que Habermas coloca é a necessidade de uma 
distinção entre racionalidade de fins e racionalidade sistêmica. Habermas diz que 
Weber explicitamente se refere ao modelo burocrático ideal como um tipo de ação 
racional voltado para fins de grande porte. Weber ainda acredita que a empresa ca
pitalista ou a repartição burocrático-administrativa possibilitam a ação racional fina
lística dos seus membros. Habermas questiona esta idéia, afirmando que a organiza
ção moderna não apresenta necessariamente uma racionalidade coerente com a ra
cionalidade da ação dos seus membros, e que a racionalidade organizacional não se 
constitui absolutamente a partir da racionalidade do saber de sujeitos capazes de 
conhecimento e de ação. Por isso, o funcionalismo escolhe como ponto de referên
cia a racionalidade sistêmica: o "saber" suscetível de racionalização se expressa na 
capacidade de autocontrole dos sistemas sociais. Perde importância o comporta
mento racional voltado para fins dos membros da organização. Nas palavras do au
tor: "ahora lo que interesa es ante todo Ia aportación funcional que los puestos, los 
programas, Ias decisiones, Ia aportación funcional que cualquier estado o elemento 
hace a Ia solución de los problemas sistémicos" (HABERMAS, 1987:434). 

Apesar da colocação explícita de Weber, Habermas considera que esse autor, 
ao caracterizar a tendência para a burocratização total do mundo e para a "perda de 
liberdade", como a "subsunção mais completa e eficaz dos sujeitos agentes sob o po
der objetivo de um aparato autonomizado por cima de suas cabeças", faz um uso do 
termo racionalização que se desloca imperceptivelmente da racionalidade da ação à 

3 Morin, E. La Methode Z., p. 323. 



racionalidade sistêmica. Habermas afirma que a metáfora "da máquina viva" que 
Weber usa para caracterizar a burocracia se afasta do modelo finalista e sugere me
lhor a idéia de um sistema que se estabiliza em face de um entorno contingente. 

Uma segunda questão importante é a própria caracterização das organizaçõ
es como âmbitos de ação formalmente organizados, querendo significar formas de 
interação (ou socialização) vazias de conteúdo normativo, autônomas em relação 
aos componentes do mundo da vida ou formas regulamentadas por um direito for
mal (desprovido de eticidade, simplesmente indicativo dos espaços onde se pode 
exercer o arbítrio pessoal ou o cumprimento de funções ou cargos de poder). 

Nas organizações modernas, diz Habermas, o mundo da vida é percebido 
como ingrediente do entorno sistêmico que se esteja considerando em cada caso. 
Vejamos: "las organizaciones cobran autonomia por medio de un autodeslinde neu¬ 
tralizador frente a Ias estructuras simbólicas del mundo de Ia vida; con ello se tornan 
peculiarmente indiferentes frente a Ia cultura, Ia sociedad y Ia personalidade" (HABER

MAS, 1987:436). Esta indiferença se expressa assim: 

- Através da condição de "membro" de uma organização (que a princípio é uma 
condição voluntária), esta última garante a obediência generalizada dos sujeitos 
agentes e a impessoalidade das relações internas. O papel de "membro" é um 
tipo de amortecedor, entre o sistema e a pessoa, que possibilita uma profunda 
desconexão entre as referências de sentido da ação ajustada ao sistema e as es
truturas de sentido e de motivação da pessoa. Um exemplo paradigmático desta 
indiferença é a dissociação que acontece (na modernidade) entre a empresa ca
pitalista e o patrimônio familiar do empresário; 

- A cultura, por outro lado, fica despojada do seu caráter vinculante, na medida 
em que as organizações proclamam a "neutralidade ideológica", rompendo com 
as tradições vivas dos sujeitos. Hoje, é a própria organização que transforma essa 
cultura em matéria prima para a planificação ideológica, isto é, para uma elabo
ração administrativa de plexos de sentido (que levam a marca da contingência e 
relatividade); 

- O pano de fundo normativo que coordena a ação dos sujeitos também é neutra
lizado, na medida em que os comportamentos ou papéis deixam de obedecer a 
normas lingüisticamente formuladas pelos sujeitos e passam a ser regulados juri
dicamente em termos formais. Os cargos ou papéis respondem a uma normatiza¬ 
ção por escrito, de caráter legal, no sentido de uma lei "fria" que estabelece posi
tivamente as operações a realizar, as cadeias de comando, os fluxos da informa
ção etc., e que abstraem quaisquer expectativas subjetivas e sociais dos agentes 
ou grupos. Essa normatização legal impõe-se coativamente aos membros da or
ganização, aos quais nessa condição só lhes resta adaptar-se aos cargos. 

Desta maneira, a racionalidade sistêmica se torna independente das disposi
ções para a ação concreta, dos fins concretos e, em geral, dos contextos particulares 
do mundo da vida, que, de outro modo, afluiriam para a organização junto com o 
pano de fundo socializatório das propriedades da personalidade e acabariam blo
queando sua capacidade de controle. Esta tendência se apresenta do ponto de vista 



das organizações como uma crescente autonomia destas em face dos componentes do 
mundo da vida e desde a perspectiva oposta dos atores como um processo de franca 
autonomização da organização. Neste contexto, a ação comunicativa perde no espaço 
interno organizacional sua base de validez: os membros da organização atuam comuni
cativamente sob reservas; sabem que excepcionalmente e rotineiramente podem recor
rer a regulações formais que definem "legitimamente" espaços de atuação e de decisão, 
dos quais podem utilizar-se, se necessário, estrategicamente. 

A terceira questão importante refere-se à própria pervivência do mundo da 
vida nas organizações. Apesar da formalização das interações no interior da organi
zação e da posição de externalidade a que tem sido confinado o mundo da vida, 
este resiste. Diz Habermas: 

Incluso dentro de los ámbitos de acción organizados formalmente Ias 
interacciones se siguem entretejiendo através del mecanismo del enten
dimiento. Si todos los procesos genuinos de entendimiento quedaran 
desterrados del interior de Ia organização no podrian mantenerse Ias re
laciones sociales formalmente reguladas ni cumplirse los fins de la orga
nización. 

Ε acrescenta: 

Que Ia externalización del mundo de Ia vida no puede ser total es algo 
que se pone de manifiesto en que toda organización formal necesita de 
organización informal. La organización informal comprende todas 
aquellas relaciones internas legitimamente reguladas que, pese a Ia juri¬ 
dización de su marco, pueden seguir siendo moralizadas. Con la organi
zación informal el mundo de Ia vida de los miembros de una organiza
c i ó n , nunca extirpado del todo, penetra en Ia própia realidad organizati¬ 
va (HABERMAS, 1 9 8 7 : 4 4 0 - 4 1 ) . 

Referindo-se a W O L F F ( 1 9 4 8 : 1 5 4 ) 4 (apud HABERMAS, 1 9 8 7 : 4 4 0 ) , Habermas 
assinala que a situação em que se desenvolve o trabalho nas organizações estatais 
torna problemática a perspectiva de uma objetivização total, porque: 

- No aspecto cognitivo, o contexto local e histórico da ação social obriga a quem 
trabalha em tais organizações a um papel ativo no que diz respeito a interpreta
ções e definições; 

- No aspecto social, a aplicação de regras de ação a contextos sociais de maior ou 
menor amplitude deve orientar-se de acordo com a situação; 

- No aspecto motivacional, resulta insustentável, precisamente nas organizações 
estatais, a hipótese acerca de uma motivação ou suscetibilidade puramente 
orientadas para valores de troca, isto é, de tipo puramente impessoal. 

4 Wolff, St. Rechtstaat und Situative Verwakung. Francfort, 1948, p. 154. 



Habermas conclui seus comentários sobre as organizações lembrando que o 
fato dos meios de controle precisarem de uma ancoragem institucional no mundo 
da vida parece falar, ao menos em princípio, de um primado dos âmbitos de ação 
integrados socialmente em face dos âmbitos sistemicamente reificados. Certamente, 
afirma ele, que dentro dos âmbitos de ação formalmente organizados o mecanismo 
de coordenação do entendimento perde parcialmente seu vigor. Mas a estimativa 
do peso relativo da integração social e da integração sistêmica é um problema difícil 
que só pode ser decidido empiricamente. 

Evidentemente que Habermas não é um teórico das organizações. Talvez, por 
isso, seu otimismo em relação às possibilidades do mundo da vida, nesse contexto, ad
quire traços muito genéricos (de natureza filosófica e sociológica) e porque não dizer, 
tênues. Acreditamos que nossa pesquisa das correntes administrativas modernas possa 
servir para sustentar com maior ímpeto esse otimismo, pois ela nos revela a proficuidade 
de uma teoria que também resgata o ponto de vista dos atores. 

O saldo parcial de nossa pesquisa implica a retradução específica do dilema 
integração social/integração sistêmica no interior das organizações. Como já se indi
cou anteriormente, essa polaridade representa a desidealização do par contraditório 
(mas não excludente) agir estratégico/agir comunicativo, isto é, a sua inserção no 
plano empírico da organização social moderna, onde o formato da racionalidade de 
fins se transmuta na racionalidade sistêmica, diluindo-se, conseqüentemente, a pers
pectiva dos atores. Esta situação dilemática nos reconduz, de maneira mais sistemá
tica, ao tradicional dilema indivíduos e microcoletivos vis-à-vis uma organização que 
perde a própria dimensão do coletivo. 

5. ATUALIZAÇÃO DE NOSSA ANÁLISE DA TEORIA ORGANIZACIONAL 

Seguindo o fio de nosso discurso (desenvolvido alhures), sustentamos a neces
sidade de uma perspectiva integradora no tocante ao emprego de visões diferencia
das da organização. Utilizamos referências como a de A N N A C A M P O S (1990) para jus
tificar a necessidade de utilizar visões "macro" e "determinísticas" como a sistêmica, 
concomitantemente com visões "micro" e "voluntaristas" como a da integração social 
(paradigma emergente da autora). Esta perspectiva integradora não deve ser enten
dida, porém, como uma síntese reconciliadora, como uma simultaneidade pacífica, 
mas como um processo de tensão dialética entre sistema e mundo da vida. 

Na nossa visão atual, a imagem do "pêndulo", utilizada por Anna Campos, 
não se afigura uma boa representação dessa integração, pois ela sugere que oscile
mos de uma a outra perspectiva em função de necessidades analíticas. Entendemos 
que ambos os processos de integração referidos ocorrem simultaneamente e que 
sua relação está condicionada historicamente, configurando, na modernidade, uma 
dada tendência seletiva que Habermas define como sendo a colonização do mundo 
da vida pelo sistema. Assim, as organizações estruturadas formalmente neutralizam 
os componentes cultural, social e individual do mundo da vida dos atores, gerando 
um esvaziamento do potencial do agir comunicativo. Porém, este esvaziamento não 
é total, pois as organizações não podem prescindir nunca da comunicação que se 
expressa fortemente através da estrutura informal ou real de uma organização. 



Astley e Van de Ven nos fornecem pistas definitivas sobre a forma de "recon
ciliação dialética" que se efetivaria entre as duas visões em pauta. Para eles, as orga
nizações são simultaneamente um sistema técnico, racional e funcional, e um siste
ma político, uma construção social dos indivíduos. Eles reconhecem que "a ação in
dividual é sempre, em alguma medida, controlada para evitar a total desintegração do 
sistema... mas o sistema nunca é totalmente integrado nem perfeitamente coeso" (LE
MOS, 1994:139). Há, para os autores, uma coesão e integração suficientes para evi
tar a destruição, alcançadas à custa "da supressão parcial do antagonismo interno". 
A explicação para tal está na utilização da metáfora do jogo, uma visão segundo a 
qual a organização é um jogo que consta de uma série de regras básicas que os ato
res ou jogadores reconhecem como tais, respeitando-as, fazendo suas jogadas (e de
senvolvendo suas estratégias) dentro do espaço de variedade possível definido por 
essas regras, as quais, embora não sejam fixas (isto é, poderiam ser mudadas), vigem 
durante períodos mais ou menos prolongados. Esta visão pode ter informado ou se 
aproxima muito da visão organizacional de Matus que é uma metáfora mista: a do 
jogo da produção social (como veremos adiante). 

Pois bem, articulando esta discussão com o nosso ponto de vista (e relativi¬ 
zando o paradigma dos autores), podemos estabelecer a esta altura uma aproxima
ção entre o sistema de regras e aquilo que se convenciona em chamar de cultura or
ganizacional - o correlato de um mundo da vida compartilhado. É a cultura organi
zacional a que agrega tênuemente, mas o suficientemente forte como para evitar o 
caos organizacional. Ε esse mundo da vida comum foi produzido em um jogo histó
rico de natureza comunicativa. 

A metáfora do jogo comunicativo é uma boa imagem que nos fala acerca da 
predominância da comunicação sobre a perspectiva sistêmica/do agir estratégico. 

Filosoficamente, esta predominância corresponde a entender o agir estratégi
co como uma estrutura parasitária da comunicação, pois como Habermas sustenta, 
os agentes não conseguiriam realizar os efeitos perlocucionários (estratégicos) de sua 
interação, caso os interlocutores não entendessem os fins (conteúdos) ilocucionários 
de seus proferimentos lingüísticos. 

Nesta mesma direção, podemos argumentar assinalando que a necessidade 
de uma descolonização do mundo da vida pelo sistema nos leva também a priorizar 
a comunicação, em termos de uma opção deliberada. 

Afinal de contas, a estrutura organizacional e seus objetivos não podem ser 
encarados como meros epifenômenos de determinações tecnológicas e ambientais, 
mas supõem opções das pessoas e grupos organizacionais. 

Assim, falar em "reconciliação dialética" implica tomarmos partido pelo agir 
comunicativo, implica apelo consciente para um alargamento da comunicação e da 
linguagem, de modo a que a organização enquanto totalidade sistêmica se impregne 
dos valores, idéias, ordenamentos e capacidades do(s) mundo(s) da vida dos atores e 
por eles seja regida. Ε esta proposta leva obrigatoriamente à necessidade de uma 
ruptura epistemológica ou paradigmática que venha substituir a categoria sujeito 
pela categoria intersubjetividade lingüisticamente mediada. Ε nesta moldura, reafir
mamos, a teoria da ação deve ser reformulada à luz da filosofia da linguagem, do 
paradigma da comunicação. 



A leitura da tese de SHEILA LEMOS (1994:11) sobre o processo de definição de 
objetivos de acordo com as várias teorias organizacionais, além de ajudar a atualizar 
nossa visão do campo em foco, sugeriu-nos em princípio uma equivalência entre a 
nossa compreensão comunicativa da organização e a compreensão da mesma como 
sistema político. Parece-nos, não obstante, que esta equivalência não é tão precisa 
ou não é nada precisa, tendo em vista que a metáfora do sistema político destaca o 
significado de uma organização composta por múltiplos atores que concorrem pela 
posse de recursos, entendida como sinônimo de poder. Delineando melhor esta re¬ 
lativização, acreditamos que uma das limitações dessa compreensão reside em um 
determinado conceito relacionai e instrumental de poder, típico do paradigma da 
consciência: sujeitos isolados em posição competitiva que lutam pelo acúmulo de 
recursos funcionais e que neste processo praticam uma sorte de reificação ou de ob¬ 
jetualização dos outros. O risco de entendimento não cooperativo de uma organiza
ção é aqui manifesto. Esta visão da organização como sistema político supõe uma 
teoria da ação racional de natureza weberiana, onde sujeitos atomizados exercem 
relações de influência entre si através do uso prioritário do poder e/ou da utilidade 
econômica, o que caracteriza a ação estratégica, presa à velha relação sujeito/objeto 
(do paradigma aludido). Nesta construção, os sujeitos se defrontam com objetos 
através de uma dupla perspectiva: o conhecimento e/ou a dominação dos mesmos. 
O conhecer visa a dominação. Levar em conta o outro seria uma operação cognitiva 
objetiva que implica o posicionamento desse outro na condição de recurso, meio 
ou restrição de nossa atuação teleológica, solitária. A metáfora do sujeito que busca 
a realização de fins particulares continua presente e os resquícios de diálogo possí
veis têm aqui um caráter meramente funcional. Isto é, o diálogo poderia coordenar 
ou agregar indiretamente modos de ação que continuam a se pautar pela idéia do 
poder como objetivo e este poder seria o equivalente à autoridade ou à capacidade 
de influência/dominação. 

A análise que a autora citada faz da compreensão da organização como siste
ma político, incluindo autores como Scott, Perrow, Cyert e March (estes últimos rep
resentando a teoria das coalizões de poder), Bacharech e Lawler etc..., permite en
contrar uma base comum para essa visão, com algumas idéias-chave (que confir
mam a crítica), tais como: a cooperação supõe algumas formas de pagamento à par
te; a organização é um mercado onde incentivos são trocados: a organização é o re
sultado de complexas trocas entre indivíduos perseguindo uma diversidade de obje
tivos; a organização é um jogo de poder no qual múltiplos atores disputam benefí
cios pessoais; a organização é uma ordem negociada em que os atores permanente
mente barganham, constroem e reconstroem coalizões e utilizam-se de táticas de in
fluência; na organização haverá tantas racionalidades quanto interesses diferentes 
houver etc. etc. 

Diferentemente dessa visão teleológica, objetivizante, da ação racional, Ha
bermas nos brinda com uma concepção da ação que subordina o aspecto teleológi¬ 
co à uma coordenação intersubjetiva da ação, ensejada de maneira direta pela co
municação. Lembremos que o agir comunicativo é uma forma de base que permeia 
as outras formas de agir: o agir teleológico, o agir normativo e o expressivo ou dra
maturgia), e que sua estrutura básica consiste no soerguimento de pretensões de va
lidade que se candidatam a um sim ou a um não dos interlocutores. O resgate implí¬ 



cito ou explícito dessas pretensões, sob a forma da comunicação pura ou do discur
so, 5 configura uma situação de entendimento que corresponde à noção de coorde
nação direta, intersubjetiva, da ação. Nesta perspectiva, a linguagem seria o instru
mento essencial da ação cooperativa. Do que se trata, portanto, é de situar a teoria 
da ação em uma moldura lingüístico/comunicativa, que não é apenas exclusiva de 
Habermas. Autores como FLORES (1989), escorado na filosofia analítica da linguagem 
de Austin e Searle, entendem a linguagem como uma forma de compromisso social 
e a comunicação como o processo de acoplamento dos atos ilocucionários ou de 
união da intencionalidade dos agentes. Tal como Habermas, esses autores supõem 
que toda ação é profundamente lingüística. 

O paradigma comunicativo expressaria, nesta linha de raciocínio, a superação 
do paradigma da consciência, ao formular a relação cognitiva e de intervenção no 
mundo da seguinte maneira: antes que os sujeitos conheçam e atuem sobre objetos, 
eles têm que se colocar de acordo sobre o que significa o ato de conhecer e de in
tervir (sobre os mesmos). A cognição e a intervenção se confundem com a figura de 
uma intersubjetividade lingüisticamente mediada - e cristalizada em configurações 
simbólicas acumuladas - que atribui previamente àquelas uma base social e pragmá
tica de interpretação e de desenho. Para uma discussão entre os diferentes paradig
mas (da consciência e comunicativo), sugerimos a leitura da tese de ELIZABETH ART¬ 
MANN (1993:11), que é uma boa análise crítica da moldura teórica do planejamento 
estratégico. 

Um autor que reforça nosso paradigma é Fernando Flores, que tem uma 
compreensão lingüística das organizações. Este autor, já referido anteriormente, 
apóia-se na hermenêutica heiddegeriana, na taxonomia dos atos de fala de Austin e 
Searle, assim como na pragmática universal de Habermas, para sustentar uma nova 
visão organizacional que comporta duas definições conceituais básicas: 

- as organizações são conjuntos institucionais que predeterminam a estrutura de 
seus compromissos; 

- as organizações são redes de conversações recorrentes que desembocam na ado
ção de compromissos. 

A primeira acepção chama a atenção para o papel determinante e agregador 
do não dito (que já foi dito), das acumulações simbólicas do mundo da organização, 
de um determinado projeto em que a organização se encontra "lançada". Relativi¬ 
zando a concepção racionalista do processo de tomada de decisões como livre es
colha de alternativas. Flores destaca o caráter de pré-compreensão do mundo da 
vida (embora não utilize explicitamente esse termo). 

A segunda acepção estabelece uma coincidência entre gestão e comunica
ção. As demandas externas correspondem a petições que geram internamente às or
ganizações redes de conversações recorrentes que culminam com promessas ou 
compromissos. Nuclearmente, as organizações se constituem de petições (diretivas) 

5 A comunicação pura estaria caracterizada pelo reconhecimento ou aceitação aproblemáticos 
daquelas pretensões (dado um mesmo marco de interpretação) e o discurso suporia um conflito de 
idéias a ser encarado argumentativamente, na perspectiva do alcance de um consenso fático (sempre 
processual). 



e de compromissos, e de outros atos de fala (expressões, declarações e asserções) 
que apoiam secundariamente a realização dos compromissos ou que se situam em 
diferentes pontos da trajetória de implementação dos mesmos. Esta rede lingüística 
apresentaria algumas regularidades ou, dito de outra forma, as possibilidades de atos 
de fala suscitados pela petições - estas geradas por situações problemáticas ou de 
rompimento - seriam finitas. Esta rede finita de possibilidades, que envolveria uns 
poucos módulos simples, operando aos pares (oferta/contra-oferta; petição/promes
sa; promessa/relatório de desenvolvimento etc.), poderia servir de base para a elabo
ração de um software cujo objetivo seria o de racionalizar (registrar, acelerar) as con
versações visando compromissos e a antecipação de rompimentos. O software ela
borado por Flores e denominado "o coordenador", aparentemente é um esforço 
bem-sucedido de gestão comunicativa de organizações onde a cultura do compro
misso impera. No mínimo, seria uma boa ferramenta educativa no sentido de contri
buir para a produção de novas práticas de trabalho, ligadas à organização da ação 
cooperativa intraorganizacional e à prestação de contas (neste último caso, esse ins
trumento operaria em tempo hábil, muito perto do real). Sobre esta contribuição 
nos deteremos em outros trabalhos que fazem parte do escopo de nossa investiga
ção. Aqui apenas a mencionamos como uma possibilidade de articulação do agir 
comunicativo enquanto teoria com a prática gerencial. 

O último autor que merece um destaque particular aqui é Carlos Matus. Este 
autor tem desenvolvido, ultimamente, um esforço importantíssimo de enriqueci
mento do momento tático-operacional do planejamento estratégico-situacional. Este 
esforço culminou com uma proposta de análise organizacional que fundamenta um 
determinado modelo de sistema de direção estratégica ( M A T U S , 1993). 

Utilizando a metáfora do jogo e a teoria da produção social (já aplicada no 
momento explicativo), Matus concebe a organização como um jogo que apresenta 
regras, atores ou jogadores (que controlam determinadas acumulações de poder) e 
fluxos de produção ou jogadas, que tem uma expressão multidimensional (política, 
econômica, cultural etc.). 

No plano das regras, o autor relaciona quatro: 

- regras de direcionalidade, que definem a missão, os objetivos, as funções da or
ganização; 

- regras de departamentalização, que definem como se materializa o conjunto de 
funções em uma dada estrutura organizacional, integrada por unidades de pro
dução intermediárias e finais; 

- regras de governabilidade, que definem como se dá o acesso aos recursos críticos 
da organização pelos seus vários níveis; 

- regras de responsabilidade, que definem o sistema de responsabilidades e como 
se faz a prestação de contas; 

Tendo em vista estas regras, as organizações podem ser consideradas: 

- adequadas ou inadequadas (em função da direcionalidade, do ajustamento ou 
não da oferta institucional às demandas); 



- simétricas, assimétricas ou redundantes (por causa da departamentalização); 

- centralizadas ou descentralizadas (por causa da governabilidade); 

- de alta ou baixa responsabilidade (por causa das regras ad-hoc). 

Estas regras estariam inter-relacionadas, predominando, em última instância, 
o sistema de regras de responsabilidade. 

No plano das acumulações, Matus distingue os sistemas de produção técnica 
e os sistemas organizativos, correspondendo à capacidade de oferta e à capacidade 
de gestão, respectivamente. Como seu objetivo é contribuir para formular um siste
ma de direção estratégica, o autor debruça-se, especificamente, sobre a análise da 
capacidade de gestão. Neste particular, Matus utiliza a imagem do triângulo de ferro 
como uma metáfora do funcionamento ideal de um sistema de gestão racional (vide 
Figura 3.2). 

As três pontas deste triângulo correspondem ao sistema de solicitação e de 
prestação de contas (que articula o sistema de monitorização por sinais) à agenda do 
dirigente (que articula um sistema de processamento técnico-político ou de suporte 
à decisão) e ao sistema de gerência descentralizada por operações (que articula o 
sistema de orçamento-programa). No meio deste triângulo, ficaria o sistema de pla¬ 
nificação estratégica, apoiando e se apoiando em todos os demais. 

Haveria uma correspondência entre regras e acumulações. As regras de dire
cionalidade se expressam através da agenda do dirigente. As regras de governabili
dade se materializam no sistema de gerência. As regras de responsabilidade se mate
rializam no sistema de prestação de contas (predominante). 



A lógica de funcionamento ideal do triângulo de ferro seria a seguinte: a ne
cessidade de uma prestação de contas ou a cobrança de resultados obrigaria o diri
gente a planejar sua atuação, e a organizar ou conformar sua agenda, o que implica
ria definição de prioridades ou de compromissos estratégicos (operações) a serem 
permanentemente acompanhados; nesta medida, a agenda do dirigente seria racio
nal, pois destacaria problemas e formas de atuação importantes ou de alto valor (o 
oposto seria a improvisação e a ocupação do tempo com rotinas e emergências); a 
demanda por planificação e a racionalização da agenda do dirigente criariam a pos
sibilidade (oportunidade) de (para) uma gerência descentralizada por operações, no 
sentido de que os problemas de menor valor relativo no nível da alta liderança se
riam descentralizados progressivamente e de que a implementação de operações 
implicaria um sistema de desagregação recursiva das mesmas, ações e subações, 
e em um sistema correlato de definição de responsabilidades, que envolveria até os 
níveis mais operacionais de uma organização; a gerência descentralizada demanda
ria planificação estratégica descentralizada e suporia uma prestação de contas e as
sim por diante. Esta gerência seria criativa, teria uma boa dose de autonomia e esta
ria voltada para resultados. 

A existência de regras de baixa responsabilidade (não haveria uma prestação 
de contas) desencadearia uma dinâmica inversa que culminaria com uma gerência 
centralizada, rotineira e de procedimentos (não criativa) e com um sistema de plani
ficação ritualístico ou inexistente. 

No nível dos fluxos, o autor distingue entre atos (de fala) e ação. Os atos pre
cederiam à ação (operações e ações, e seriam entendidos como compromissos de 
ação (no sentido de Flores). 

O mais importante nesta construção talvez seja a ênfase dada à responsabili
dade que para Matus configura parte decisiva de uma acumulação histórica: a cultu
ra institucional. Esta importância se evidencia pela capacidade que as regras de bai
xa responsabilidade teriam de esvaziar a direcionalidade de uma organização (tor
nando-a inadequada) e de anular a eficácia de uma gerência descentralizada. 

Outorgando a essas regras o caráter prévio de uma cultura organizacional e 
avaliando o impacto que elas têm sobre a possibilidade ou não da planificação, Ma
tus sugere que a cultura da baixa responsabilidade (ou do não-compromisso, nos 
nossos termos) seja enfrentada com teoria e treinamento, através de uma ação volta
da para as estruturas mentais. Por outro lado, considerando as fortes relações de in
terdependência dos subsistemas de direção estratégica, o autor prega a necessidade 
de uma reforma administrativa vertical que implique a implantação simultânea de 
todos eles. A necessidade de treinamento surge como uma condição para a introdu
ção desses subsistemas. Destaca-se, aqui, a implantação de um sistema de solicita
ção e de prestação de contas que viabilize o funcionamento positivo do triângulo de 
ferro. 

Aqui é importante fazer uma digressão, um conjunto de comentários críticos. 
Em primeiro lugar, é importante destacar a introdução de um componente 

comunicativo nesta metáfora do jogo da produção social. As jogadas se iniciam sem
pre a partir de atos de fala, enquanto expressões de atores concretos que detêm 
acumulações ou capacidades de produção delimitadas por regras. Estas jogadas, se 
bem expressam a capacidade destes atores, podem vir a modificar essas regras. 



Em segundo lugar, é importante salientar que as regras de responsabilidade, 
antes de ser aparelhos organizativos, são configurações simbólicas (cultura). Aplican
do o nosso marco teórico, estas configurações representariam algo assim como o 
mundo da vida compartilhado (hereticamente, diríamos: sistêmica ou organizativa¬ 
mente compartilhado). Não seriam, assim, simples acumulações parciais ou configu
rações simbólicas ou cognitivas de atores particulares, alguns dos quais poderiam 
professar inclusive uma cultura de alta responsabilidade. Dada a inter-relação das re
gras em geral, todo esse conjunto poderia ser tratado como dominado pela cultura 
organizacional, como um projeto prévio, uma pré-compreensão que pré-determina 
a organização (o não dito que já foi dito). 

C U D I C I O ( 1 9 9 2 : 1 7 8 ) , discutindo o tema da representação individual da cultu
ra da empresa, nos fornece elementos capazes de delinear em geral o conteúdo da 
cultura organizacional. A cultura seria um conjunto de regras do jogo de caráter fáti¬ 
co, englobando: 

- a preocupação com o entorno da organização, o sentido social da empresa; 

- a concepção da pessoa vista pelo lado da avaliação de responsabilidades (aspec
to que Matus destaca); 

- a motivação ou relação da pessoa com a organização; 

- o estilo, a personalidade do dirigente, a sua capacidade de motivação, comuni
cação e negociação de compromissos; 

- o estilo autoritário ou participativo da organização, os fluxos de comunicação; 

- a razão de ser real da empresa; 

- a consciência do ofício, da capacitação; 

- a cultura como conhecimento compartilhado (técnico ou organizativo) etc. 

Todos estes aspectos fáticos interferem com as regras de direcionalidade, go
vernabilidade e responsabilidade do modelo matusiano, correspondendo a elemen
tos reais destas regras (para além das declarações formais). Nesta medida, a cultura, 
assim vista, estaria dominando o sistema de regras, considerando acima de tudo o 
poder de sobredeterminação da responsabilidade. 

Em terceiro lugar, é importante assinalar que a ênfase que Matus dá ao siste
ma de direção o leva a subestimar, relativamente, as outras acumulações e a idéia 
de atores que controlam acumulações. Este esquecimento pode ser casual (devido à 
sua preocupação como o organizativo), mas cobra seus tributos, na medida que a 
abstração do formato real dos processos ou aparelhos técnicos de produção (acumu
lações técnicas de produção) retira ao autor um insumo essencial ao desenho da es
trutura organizacional, que se expressa através do organograma de uma instituição, 
e que é um elemento do modelo de gestão. Nesta medida, a sua proposta de gestão 
descentralizada fica um pouco esvaziada de conteúdo (mas não completamente).6 

6 Dizemos não completamente, já que, discutindo as regras de governabilidade, o autor defende 
claramente a distribuição do poder, enfatizando as relações de coordenação, e sustenta que essa 
forma fortalece a criatividade 



Surgem questões como: que tipo de organograma o autor sugere? que tipo de estru
tura de poder sugere? que formas de coordenação são propostas? O abandono rela
tivo das regras de departamentalização tem a ver com esta insuficiência, já que o 
modelo de gestão (mais precisamente: a estrutura organizacional como um elemen
to daquele modelo) depende muito da tecnologia (da estrutura dos processos de tra
balho). Matus, ao estar voltado para a análise de macroorganizações inespecíficas, 
fica sem condições de fazer recomendações mais precisas sobre modelos de gestão 
para organizações profissionais (incluindo as sanitárias) na linha de outros autores, 
como Minzberg, que pregam modelos de gestão coletiva, comunicativa, com auto
nomia para as unidades terminais, baseados em organogramas horizontalizados etc. 
etc. 

Sobre este particular, é importante assinalar que a idéia de organograma -
considerado como um instrumento que pode ser efetivo - é uma acumulação que 
enlaça as regras de departamentalização e de governabilidade, pois ele expressa, si
multaneamente, a estrutura organizacional e as linhas de comando e de coordena
ção. 

Ora, o que é mais problemático é a colocação das acumulações simbólicas na 
condição de recursos de poder (em um pé de igualdade com os outros). Esta idéia 
funcional do recurso cognitivo ou simbólico difere de nossa visão pautada pelo con
ceito de mundo da vida. As acumulações simbólicas operariam através dos atores, 
como que impulsionando-os e serviriam de pano de fundo para a interpretação e 
implementação de situações de ação. Queremos dizer que os recursos simbólicos 
não se encontram tão disponíveis para os atores como as ferramentas de trabalho e 
as capacidades organizativas. Como se os atores fossem capturados, dominados, sus
tentados por essas acumulações simbólicas. Nesta perspectiva, o recurso "conheci
mento", entendido como recurso simbólico de maior amplitude, adquire predomi
nância (em relação aos outros). A própria montagem das acumulações organizativas 
e técnicas de produção - enquanto recursos de poder - obedeceria a uma "ideolo
gia", a uma visão de mundo, a um saber. O sistema de direção estratégica que Ma
tus prega supõe uma teoria que faz parte de seu próprio mundo da vida, como a es
trutura técnica de produção das organizações supõe um saber tecnológico previa
mente acumulado. 

E, efetivamente, o que circula por esses aparelhos é um saber que se processa 
através de atos de fala mais ou menos explícitos. 

Recolocando os termos deste modelo nestas bases, a metáfora de Matus se 
confunde com a metáfora do jogo comunicativo e a gerência ou arte de conduzir se 
confunde com a comunicação. 

A metáfora do jogo comunicativo, que derivamos de Habermas e Matus, po
deria ser ilustrada da seguinte maneira (Fig. 3.3). 



Em nível do conjunto de regras, sinônimo do conceito de "mundo" organiza
cional, predominaria a cultura organizacional, à qual impediria que o desenvolvi
mento das estratégias conflitivas virtuais dos atores (no plano das acumulações) deri
vasse para uma desagregação organizacional. Os atores, dirigidos por acumulações 
simbólicas, disporiam dos sistemas de oferta institucional e de gestão - acumulações 
técnicas e organizacionais - , os quais gerariam ações ou resultados que pressupõem 
a circulação pelos anéis sistêmicos de um saber técnico-organizativo e de atos de 
fala prévios (que orientam os resultados). 

6. AS VÁRIAS RACIONALIDADES DO PLANEJAMENTO 

Alguns autores como DREITZEL (1975:11-47) sustentam o ponto de vista de 
que a tipologia da ação racional apresenta uma evolução temporal característica: o 
modelo burocrático abre passagem à racionalidade finalística pura (econômica), a 
qual, por sua vez, cede espaço à racionalidade material ou política. Esta última é ca
racterizada pela organização do processo decisório, tendo em vista o exercício do 
poder de influência dos grupos organizados e a negociação, e pela tentativa de con
cretização de mudanças sociais a longo prazo. A despeito desta relação conformar 
aparentemente uma seqüência temporal real, o autor assinala que também é uma 
relação cumulativa, não desprovida de tensões. Pela importância do tema, deter-
nos-emos um pouco nele. 



Dreitzel identifica cinco racionalidades básicas (a partir de Diesling): 

Este quadro supõe, de um lado, a distinção entre a racionalidade técnico-for¬ 
mal (expediente) e a racionalidade politico-material (sancionada) e, de um outro, a 
distinção entre a racionalidade funcional, ou referida ao processo da ação, e a racio
nalidade substantiva, ou referida ao resultado da ação. 

A racionalidade processual trata de uma esquematização dos modos de pro
cedimento, como os que se apresentam de forma característica na burocracia. O ra
ciocínio jurídico se ocupa aqui com a redução dos mais diversos eventos (processos) 
a regras fixas. O tipo II se refere à já descrita combinação ótima da relação entre fins 
e meios, na forma em que ela é caracteristicamente procurada por uma ação econô
mica voltada para o "benefício marginal". O tipo III descreve uma composição ótima 
do processo decisório, isto é, aquela estrutura racional de cujo funcionamento de
pende a qualidade da solução de problemas. Essa composição supõe, para o autor, 
a cooperação entre o centro e os subcentros, "uma determinada balança entre a uni
dade e a variedade dos elementos, por meio do escalonamento da autoridade na 
hierarquia dos subcentros e por meio do escalonamento da variedade ideológica do 
centro à periferia". Finalmente, o tipo IV diz respeito à iniciativa e à implementação 
de processos de mudança social a longo prazo, tratando aqui do solucionamento 
ótimo de problemas. No quadro, os diversos itens "a" referem-se às áreas de ação 
onde a forma de racionalidade correspondente predomina em termos típicos; "os 
itens "b" descrevem mais aproximadamente os tipos de comportamento racional, en
quanto que os itens "c" relacionam aquelas qualidades que são tipicamente exigidas 
àqueles detentores de posições, cujo papel envolva uma determinada pretensão de 
racionalidade. A quinta forma de racionalidade corresponde à seqüência dos quatro 
tipos anteriores (à terceira dimensão, além das duas dimensões "formal-material" e 
"funcional-substancial"). Para Dreitzel, 



ela é importante por parecer caracterizar uma relação cumulativa: a ra
cionalidade finalística sempre possui um alto grau de racionalidade pro
cessual. Da mesma forma fica claro que a racionalidade do soluciona¬ 
mento de problemas pressupõe uma certa racionalidade do processo 
decisório... [como condição de êxito da política]. 

Por outro lado, 

a racionalidade da estrutura de decisões políticas depende do nível de 
racionalidade técnica já alcançado... a razão política possui sua própria 
história, relacionada à realização social dos outros tipos de racionalida
de. Há bastante tempo nenhum Estado moderno pode desenvolver uma 
política bem sucedida sem basear-se na racionalidade processual de 
uma ampla burocracia ... atualmente, porém, o Estado também recorre 
em termos crescentes à capacidade de peritos científicos... [o que equi
vale embutir no processo decisório político as reflexões fínalisticamente 
racionais do cientista)... (DREITZEL, 1 9 7 5 : 4 2 - 4 ) . 

Esta quinta forma de racionalidade alude, portanto, à interação que se pro
cessa entre os tipos puros e pode ser inserida em uma visão pragmatista do processo 
de tomada de decisão, onde o político deixa de resolver de maneira decisionista, 
com base em convicções subjetivas, para apoiar-se também numa assessoria técni¬ 
co-científica. Essa racionalidade deve ser vista como uma superação do isolamento 
entre o político e o cientista, implícito nas elaborações de Weber. 

Essa interação, entretanto, comporta bastante tensão, podendo haver o risco 
de uma unilateralização egoísta dos pontos de vista. Como diz Dreitzel, a cientifica¬ 
ção da política, 

o assessoramento científico da política encontra-se frente a um duplo 
perigo: de um lado, os políticos e os funcionários ministeriais tendem ao 
simples arquivamento dos pareceres científicos sempre que os autores 
não ocupam uma posição institucionalizada na estrutura política de de
cisão; do outro lado, os cientistas tendem a nem sequer perceber a rele
vância da estrutura política de decisão. Nesse caso, eles se limitam à 
pura reflexão fínalisticamente racional, esquecendo as tendências sociais 
em termos de valores ou necessidades, ou então eles desenvolvem uma 
concepção própria da política razoável, esquecendo a importância do 
compromisso político e com isso a possível racionalidade do processo 
decisório. Ambos os casos se baseiam em uma avaliação errada do que 
poderia ser a racionalidade política (DREITZEL, 1 9 7 5 : 4 4 ) . 

Esta análise é importante porque aponta para o entrecruzamento de raciona
lidades, para além dos tipos puros, e para um tipo de condicionamento crítico que 
se estabelece reciprocamente entre elas. 

Aproveitando a taxonomia da ação racional apresentada por Dreitzel e a aná
lise de Offe sobre a racionalidade administrativa, faremos agora uma discussão preli¬ 



minar sobre a racionalidade do Planejamento, utilizando como referências centrais 
dois autores da área: Echevarria e Matus. 

Echevarria, no seu famoso Discurso sobre Política e Planificação (ECHEVARRIA, 
1972:ll:item 48), distingue três dimensões da Planificação: a burocrática, a tecno-
crática e a democrática (ou política), assinalando, ainda, que nenhuma destas di
mensões pode ser considerada de modo absoluto como a base da planificação. An
tes disso, o trabalho do autor é uma tentativa de relativizar as pretensões absolutis¬ 
tas, que ele qualifica de "utópicas", e de sugerir alguma forma de integração dessas 
dimensões. 

Echevarria investe primeiro contra a idéia de que a base única da planificação 
é o modo burocrático de decisão, apontando os seguintes elementos: 

- na organização não há uma única burocracia, mas vários "interesses" burocráti
cos, passíveis ou não de uma negociação; 

- a "estreiteza" do saber de normas processuais requer a complementação de con
selhos especializados de nível técnico; 

- as normas fixas de uma burocracia não dão conta dos problemas novos que sur
gem permanentemente; 

- a racionalidade burocrática não é a mesma racionalidade da planificação: en
quanto a primeira é interna, processual, a segunda é externa, voltada para o am
biente. Ou dito de outra forma: que a racionalidade no manejo de procedimen
tos formais não é sinônimo da racionalidade na elaboração de produtos finais; 

- a instância suprema da administração e política (tal como descrito por Weber), 
ou seja, o saber burocrático não produz qualquer decisão; 

- a utopia burocrática (de que ela é a única e total forma de dominação) pressu
põe o fim da dominação política na qual se baseia e também a plena incorpora
ção ideológica de sua capacidade racionalizadora e da hierarquia burocrática, o 
qual hoje em dia está em questão; 

Em seguida, Echevarria procura desmitificar a pretensão tecnocrática argüin¬ 
do da seguinte maneira: 

- os fins lhe são dados pelo político e, por outro lado, a tecnocracia não pode dis
pensar a colaboração burocrática como fonte importante de informação; 

- a decisão onipotentemente tecnocrática supõe como condição de êxito a viabili
dade política e um consenso social em relação ao planejamento de longo prazo; 

- o sistema de conselho de especialistas nunca foi a única forma de governo, nem 
a mais eficaz, por sua habilidade (por ser estruturado em termos de hierarquia 
funcional); 

- a utopia cibernética comporta uma polarização entre os especialistas, únicos pro
priamente ativos, e os demais membros da sociedade inteiramente passivos, uni
dos em uma associação que se postula livre. Essa polaridade encarna uma "deci
dida meritocracia". Esta "meritocracia", no entanto, não estaria completamente 
imune à corruptibilidade e, por outro lado, o excessivo zelo científico poderia le¬ 



var a uma demora na tomada de decisão de modo que o vazio fosse preenchido 
de outra forma; 

Não obstante essas críticas, Echevarria assume que esse tipo de racionalidade, 
a do "economista", é a racionalidade típica do planejamento (ainda que às vezes "a 
contragosto"), embora não seja absoluta. 

Por fim, esse autor se refere à planificação democrática (à democracia como 
forma de governo), ressaltando seu caráter necessário, porém, apontando também 
seus componentes utópicos ou ideológicos. Por planejamento democrático, o autor 
entende uma articulação permanente e orgânica entre o sistema de planejamento e 
o Parlamento, os Partidos, as Corporações e as Associações locais. Para ele, o princi
pal componente ideológico da pretensão absolutista deste modo supõe a existência 
de um sistema de comunicação generalizada e sem impedimentos, a livre circulação 
da série completa das informações necessárias às decisões da vida política contem
porânea. 

A partir da crítica a essas três pretensões "utópicas", Echevarria termina suge
rindo uma racionalidade mista. Apesar disso, o autor continua a colocar o planeja
dor no papel básico do "especialista que oferece modelos ou elabora estratégias, dis¬ 
tinguindo-se claramente do burocrata e do político: 

seu campo como em todo cálculo econômico é o dos meios e instru
mentos; em conseqüência, a racionalidade tecnológica preside tipica
mente e sem exceção toda a sua tarefa. Os fins para cuja realização 
constrói seu plano não estão colocados por ele, não obstante o fato de 
que possa oferecê-los em forma condicional como alternativas abertas 
(ECHEVARRIA, 1 9 7 2 : 1 7 0 ) . 

O anterior fica menos contraditório, na medida em que o autor frisa que o 
exercício desse tipo de racionalidade não é absoluto: o planejador, para realizar 
suas funções "como homem de ciência - a econômica - que conhece realidades ob
jetivas", precisa do poder político, o qual lhe assigna os fins (restrição externa), e 
também da burocracia ("inatacável no seu próprio terreno"). 

Desta maneira, Echevarria concebe o processo decisório como uma articula
ção dos vários tipos de racionalidade do quadro de Dreitzel, em que pese o fato de 
atribuir ao planejamento principalmente uma racionalidade técnico-formal. 

Echevarria está ciente das possibilidades de conflito entre as distintas raciona
lidades. Diz ele: 

Esta visão, no entanto, não escamoteia as distintas colisões entre os di
versos tipos de racionalidade. Com efeito, cada uma delas impera sem 
dificuldades no seu próprio campo, mas não é tão fácil achar a relação 
precisa em que se encontra com as demais e, acima de tudo, atuar nos 
limites dela de maneira que não se produzam atritos suscetíveis de anu
lar as finalidades de conjunto perseguidas (ECHEVARRIA, 1 9 7 2 : 1 3 1 - 3 2 ) . 



Percebe-se, portanto, que, não obstante o reconhecimento de possíveis con
tradições, o autor acredita na possibilidade de uma articulação mais ou menos har
moniosa entre as várias dimensões "utópicas", expectativa que parece residir na ob
servância dos estritos limites de cada uma das racionalidades e em um processo de 
comunicação entre elas. 

Essa compreensão da integração das várias racionalidades sugere a idéia de 
uma agregação ou somação, de uma mútua complementação, em que nenhuma ra
cionalidade se descaracteriza, fica subordinada ou é invadida por uma outra. À luz 
de Offe, esta hipótese afigura-se bastante controversa: é difícil perceber como no 
embate de racionalidades contraditórias (que se interpenetram dinamicamente), não 
se produzam desequilíbrios, controles mútuos, inibições, exclusões, opções diferen
ciadas de racionalidades, transformações da especificidade. 

De qualquer maneira, o mérito desta análise consiste em apontar para a exis
tência de várias dimensões no planejamento e para um tipo de relação cumulativa 
que se estabelece entre elas. Como aspectos críticos da análise, devemos salientar a 
visão harmoniosa dessa integração e a posição atribuída ainda ao planejamento, tí
pica da compreensão normativa ou instrumental. 

Matus (1987), ao contrário, promove um deslocamento do planejamento do 
tipo II para o tipo IV da racionalidade de Dreitzel, isto é, para o espaço da racionali
dade material-substantiva. O planejamento seria, nesta concepção, um ato eminen
temente político, ligado à situação-objetivo da mudança social. O cálculo interativo 
(a análise de viabilidade política) tornar-se-ia o fulcro de tal racionalidade; assim, o 
político não seria uma mera restrição externa ao planejamento, mas seu núcleo in
terno. 

Este deslocamento se fundamenta em uma aguda crítica ao paradigma nor
mativo (instrumental), que se centra na redução que esse paradigma realiza da reali
dade, ao contemplar apenas a dimensão econômico-comportamental, excluindo, 
portanto, os componentes interativo-políticos da situação (como se viu no cap. 1). 
Dessa crítica, é possível inferir que o novo paradigma estratégico-situacional e o tra
dicional paradigma normativo estabelecem uma relação de concorrência clara, o 
que desmente a possibilidade de uma integração harmoniosa de ambos, nos moldes 
preconizados por Echevarria. 

Não obstante essa concorrência, que leva Matus a declarar que não resgata 
nada do normativo como paradigma, o modelo político do autor permitiria a inclu
são, de maneira subordinada, de elementos das racionalidades burocrática e finalís
tica pura, como por exemplo: alguns instrumentos e técnicas como a matriz de insu-
mo-produto, a instrumentalização e o sistema de custos etc; a idéia de uma norma¬ 
tização ou de uma estruturação (objetivação) maior da problemática e das opera
ções do Plano, que não se postula rígida; a moldura abstrata da relação meios/fins, 
preenchida agora com variáveis predominantemente políticas etc. 

Uma leitura rigorosa da obra de Matus, especialmente do momento tático-
operacional, indica, ainda, que o sistema de direção estratégica do enfoque do au
tor prevê um modo parcial de direção normatizada, cuja lógica seria a da ação com
portamental em face de uma problemática bem estruturada (não interativa, bem de
limitada, objetiva...). Essa lógica permaneceria subordinada à concepção estratégica 
de direção predominante, o que se explicaria pela pouca expressão relativa da pro¬ 



blemática bem estruturada no campo do social, que é onde Matus focaliza sua aten
ção. 

Diferentemente de Echevarria, Matus opera, assim, uma sorte de subordina
ção crítico-funcional do cálculo econômico e da práxis gerencial à lógica do planeja
mento estratégico. Em Echevarria haveria uma junção de racionalidades ou uma 
simples complementação acrítica (conquanto, não completamente acrítica) de uma 
racionalidade por outra, relação que denominamos de agregação ou soma de exter¬ 
nalidades. Em Matus, em troca, há o reconhecimento claro da tensão existente entre 
os tipos II e IV do quadro de racionalidades de Dreitzel e Diesling e, por outro lado, 
uma opção deliberada pela racionalidade política, onde esta última também se 
apóia subordinadamente nas outras racionalidades que a precederam, em uma rela
ção marcada pela criticidade. Dessa maneira, a inclusão de elementos formais das 
racionalidades burocrática e finalística pura suporia a descaracterização ou perda de 
identidade destas últimas enquanto racionalidades ideais ou de síntese. 

O problema da relação entre o político, o planejador e o gerente constitui, 
desde o início, uma preocupação central em Matus, ligada à questão da condução. 
Assumindo que o papel do político tem sido o de definir objetivos e recursos (acu
mular recursos), que o papel do planejador tem sido o "do cálculo" e que o papel do 
gerente tem sido o de fazer coisas, o autor chega à conclusão de que a crise dos sis
temas de tomada de decisão explica-se por uma total "falta de comunicação" entre 
estes três termos básicos da decisão. Essa desconexão reflete-se na dissociação entre 
o cálculo do planejador e a ação, para a qual se voltam predominantemente o polí
tico como homem prático e o gerente. Pois bem, o enfoque estratégico-situacional 
pretende mediar ou produzir essa interconexão, na medida em que postula uma 
planificação eminentemente política, resgata os elementos funcionais do cálculo 
econômico e, ainda, postula uma planificação voltada para a ação, ao entender o 
Plano como módulos gerenciais ou de ação (planificação voltada para a conjuntura, 
centrada no momento tático-operacional). Este enfoque representa, em conseqüên
cia, um alargamento do escopo da planificação, a qual se projeta "invasivamente" 
para o campo da política e da gerência, assumindo feições totalizadoras. Ε evidente, 
aqui, o risco de situar a planificação no dilema de ser tudo e de não ser nada (em 
termos de especificidade). 

Defrontamo-nos, então, com duas perspectivas históricas. Uma, a de Eche
varria, confina o planejamento no espaço da racionalidade finalística pura, comple
mentando e sendo complementada pelas outras racionalidades. Outra, a de Matus, 
implica uma totalização centrada no planejamento concebido como relação de po
der e cálculo interativo. Duas épocas: o período de 60-70, marcado por uma eufo
ria cientificista; a situação atual, onde os fracassos sucessivos da planificação do de
senvolvimento econômico levam a uma expectativa aumentada quanto às possibili
dades do cálculo político em relação à transformação social. Avaliando este quadro, 
parece-nos incorreto circunscrever o planejamento a um espaço claramente defini
do e especificamente ao cálculo econômico; por isso, consideramos bastante pro
missora e interessante essa tentativa de mediação que Matus patrocina, com uma 
grande interrogação, porém: é possível tal forma de totalização ou de síntese centra
da em um enfoque do planejamento que se define como basicamente político e es
tratégico? 



Se atentarmos para as análises de Offe, de Dreitzel, do próprio Matus e de 
outros atores, veremos que as racionalidades administrativa e/ou do planejamento 
parecem estar clivadas por uma série de diferenciações que, embora não excluden¬ 
tes, concorrem e se antagonizam, além de poderem se complementar. A análise viva 
das características do modelo burocrático weberiano e do modelo teleológico-sistê¬ 
mico da política administrativa do Estado caracteriza, na análise de Offe, uma ten
são permanente. Matus, por outro lado, acentua as antinomias que caracterizam as 
racionalidades dos tipos II e IV. Paulo Roberto Motta acentuava as oposições entre 
um processo decisório "irracional e fragmentado" e a racionalidade de fins (entre os 
tipos III e IV de Dreitzel) Offe confronta ademais a racionalidade sistêmico-teleológi¬ 
ca (juntando aqui o econômico e o político-substantivo) com a racionalidade do 
consenso ou com a legitimidade (idem Habermas). Neste quadro, de acumulação 
crítica de racionalidades, em que passado, presente e futuro se unem contraditoria-
mente (e também complementarmente): é possível a síntese coerente (lógica) destas 
formas mediante um único enfoque? 

A resposta a estas indagações parece estar no próprio Matus e, especifica
mente, no seu conceito de explicação situacional. Vamos entender, preliminarmen
te, este conceito como a explicação da realidade feita por um determinado ator, in
serido em um contexto específico, que faz parte da situação a explicar. Esta explica
ção "desde dentro" se subordina a um projeto particular desse ator (é uma explica
ção dirigida). 

A explicação situacional, por outro lado, é uma explicação totalizante, no 
sentido de que o ator que explica procura apreender todos os elementos relevantes 
para a sua própria ação: econômicos, tecnológicos, políticos, ideológicos, organizati-
vos etc. No entanto, a referência a uma determinada intenção e a um contexto es
pecífico estabelecem uma hierarquização em ordem de importância desses elemen
tos situacionais. Com certeza, a situação de um técnico de motores de aviação é di
ferente da situação de um planejador social: o nível de relevância dos elementos si
tuacionais varia, ora privilegiando os fatores econômicos e tecnológicos, ora os fato
res políticos e sociais. Possivelmente, em toda situação específica estejam presentes 
todos os elementos a priori colocados anteriormente. Isto é, em face de uma mesma 
problemática, poderá identificar-se um núcleo objetivo, bem estruturado, e também 
um núcleo semi-estruturado ou mal estruturado. Porém, esses elementos estarão 
presentes em uma escala variada, predominando na situação específica uma pro
blemática bem estruturada, semi-estruturada ou mal estruturada. Ε mais, uma 
problemática bem estruturada poderá vir a se desestruturar dinamicamente e vice-
versa, em uma sucessão de mutações que acompanha o foco situacional. Os exem
plos não faltam. Uma campanha de vacinação contra uma doença bem conhecida é 
uma simples rotina técnica que se subordina a um desempenho eficaz e eficiente no 
econômico (não completamente, pois o imprevisto de uma greve de funcionários do 
setor, por exemplo, pode introduzir uma desestruturação de sua problemática). 
Uma cirurgia também pode ser simplesmente padronizada tecnicamente e, às vezes, 
é importante que assim seja. Ora, a problemática da diarréia infantil, por exemplo, 
tanto pode implicar ações normatizadas (distribuição de sais, campanhas de vacina
ção para prevenir infecções intercorrentes, controle da água etc.) como em raciocí
nios políticos sobre a distribuição de equipamentos de consumo coletivo e das ren¬ 



das sociais, como sobre o nível de organização das comunidades etc. Talvez neste 
último caso seja mais eficaz focalizar predominantemente a problemática mal estru
turada. Enfim, queremos dizer que a ação básica precisa se conformar à situação de
limitada pela intenção específica de um ator determinado, observando sempre a re
gra da totalidade operativa, isto é, a idéia de ampliar a análise situacional tendo em 
vista atuações mais eficazes. 

Pois bem, o conceito de situação e de atuação situacional de Matus nos indi
ca que a realidade é multiproblemática ou multidimensional, comportando recursos 
ou condições vários, de poder, econômicos, organizativos, morais, etc., e que se
gundo o foco específico, esses meios e/ou condições adquirem importâncias dife
renciadas. 

Como diz Matus: 

no existe un critério de eficácia absoluto, como suele apresentarse da 
eficácia economica en Ia planificación normativa, sino multiples critérios 
de eficácia, cuya jerarquia depende de Ias características de Ia situación 
y de Ia naturaleza de los objetivos perseguidos. Asi, podemos hablar de 
eficácia política, eficácia econômica, eficácia ecológica, eficácia cogniti¬ 
vo-cultural, eficácia ideológico-cultural, etc. y no siempre es posible re
duzir una de ellas a los critérios de Ias otras (MATUS,1 9 8 7 : 2 2 0 ) . 

Sendo assim, todas essas formas de cálculo são importantes e necessárias, de 
acordo com a situação, podendo se complementar, concorrer e se antagonizar. Ilus
trando: a apreciação situacional preferentemente baseada na análise do custo-bene¬ 
fício econômico pode levar a uma definição de objetivos que se afasta do con
senso político das comunidades; assim como, ao contrário, a autonomização do 
consenso político pode determinar objetivos que a máquina administrativa não su
porta, dada a limitação de recursos econômicos e tecnológicos (concorrência). Por 
outro lado, ambos os tipos de racionalidade podem, ainda, se interpenetrar dinami
camente, no sentido complementar, utilizando-se o recurso político para mobilizar 
recursos econômicos ou vice-versa. 

Na análise de viabilidade (do momento estratégico do enfoque de Matus) a 
idéia da multidimensionalidade de cálculos ou de recursos está claramente presente. 
Essa análise se abre à possibilidade de múltiplas inconsistências e/ou condiciona
mentos dinâmicos entre esses vários recursos de cálculo. Assim, a viabilidade econô¬ 
mico-tecnológica pode favorecer a realização política de um projeto; a inviabilidade 
tecnológica e econômica podem, ao contrário, comprometer a viabilidade política; 
pode existir a viabilidade política desacompanhada da viabilidade tecnológica e as
sim por diante. Esses vários recursos de cálculo resgatam a sua especificidade e, si
multaneamente, articulam-se entre si, mantendo-se numa relação de tensão dialéti
ca permanente. 

Desta maneira, preferimos abandonar a idéia de uma única forma de cálculo 
ou de um único enfoque apriorístico, assim como a idéia de uma síntese lógica en
tre esses recursos. Preferimos entender a escolha do enfoque ligada à apreciação es
pecífica da realidade problemática. É no enfrentamento reflexivo da problemática 
concreta e contingente que se constitui o enfoque real, dado a natureza dessa pro¬ 



blemática, o tipo de organização de referência e seus processos de trabalho específi
cos. Considerando-se, ainda, a possibilidade de um entrecruzamento de problemas, 
racionalidades organizativas e tecnológicas, admitimos a presença de vários enfo
ques ou recursos de cálculos parciais, cuja importância relativa vai depender do re
corte situacional específico. A expressão real desses enfoques é, portanto, empírica, 
contingente, não apriorística. 

Entendemos a ênfase dada por Matus ao estratégico como determinada pela 
particular situação do autor voltada preferencialmente para a problemática social e 
interativa, de natureza semi e mal estruturada. O que a priori pode ser entendido 
como a superioridade da racionalidade político-estratégica, explica-se, então, pelo 
contexto de referência do autor. Mais adiante, nós também praticaremos uma su
bordinação crítico-funcional da racionalidade econômica e tecnológica, já não mais 
à uma racionalidade estratégica, mas à racionalidade normativa ou valorativa (de 
Habermas), quando analisarmos o caso da saúde. No entanto, esse privilégio conce
dido a um tipo de racionalidade mais adequado à natureza do trabalho em saúde 
não pode nos levar à abstração das outras dimensões também presentes na saúde, 
isto é, a dimensão objetivizante e a própria dimensão subjetiva, tendo em vista a re
ferência simultânea desse campo de atuação a vários mundos. 

Apesar de entendermos a ênfase matusiana ao estratégico, sustentamos que a 
abordagem do social (de uma problemática interativa e semi-estruturada) tanto pode 
admitir a priori um enfoque estratégico, reificador (ou objetivizador do social), como 
o enfoque do consenso comunicativo postulado por Habermas. 

Ficamos, então, com a idéia de uma situação multidimensional, multiproble¬ 
mática e multirrecursiva, dentro da qual varia dinamicamente a expressão real das 
formas de apreensão e de intervenção sobre o real, segundo o foco situacional. Nes
se contexto, linguagens específicas, especializações determinadas e protótipos pro
fissionais diferenciados entram (desde sempre) em uma relação crítica e dialógica, 
de caráter necessário. 

Por isso, reproduzimos no capítulo 1 uma aproximação à teoria da decisão de 
Habermas que recomenda uma inter-relação crítica entre técnicos e políticos, nos 
dois sentidos, o político indicando a direcionalidade normativa para o desenvolvi
mento tecnológico e o técnico indicando as possibilidades tecnológicas e econômi
cas das situações-objetivo valorativas, ambos "controlados" pelo mundo da vida dos 
atores do cotidiano, pela comunicação soberana do povo. 

A aplicação dessa compreensão ao planejamento evoca a imagem de uma ra
zão fragmentada e tensa, composta por várias linguagens específicas, razão essa que 
admite, porém, a ocorrência virtual de uma síntese tênue, representada pela possibi
lidade de passagem de uma linguagem para outra, assim como da comunicação do 
cotidiano para as linguagens específicas. Como diz Habermas: 

A unidade da razão somente continua perceptível na pluralidade de 
suas vozes - como a possibilidade de passagem compreensível, por 
mais ocasional que seja, de uma linguagem para outra. Essa possibilida
de de comunicação voltada ao consenso, realizada transitoriamente e 
assegurada apenas de modo procedural, constitui o pano de fundo da 
pluralidade de tudo aquilo que nos cerca hoje - que nem sempre so



mos capazes de entender (HABERMAS, 1 9 8 6 : 6 ) 7 (apud SIEBENEICHER, 

1 9 8 9 : 6 6 ) . 

Esta possibilidade se fundamenta na estrutura básica da comunicação em ge
ral, constituída pelo levantamento e resgate de pretensões de validade, e pelo cará
ter abrangente dessas pretensões (ou orientações em relação ao mundo), em nível 
da práxis comunicativa do cotidiano. Sobre esta estrutura básica, originam-se as lin
guagens específicas como especializações ou territorializações da comunicação em 
geral, que tematizam preferentemente alguns mundos, sem, no entanto, poder abs
trair, de todo, os outros mundos. Estas linguagens podem tornar-se fechadas e mo¬ 
nológicas, distanciarem-se do diálogo dos cidadãos. Ora, neste caso a única alterna
tiva é a potencialização do mundo da vida dos atores enquanto referentes das orga
nizações, dos planos e das políticas administradas. 

Matus está ciente, na realidade, da necessidade de uma articulação, concilia
ção ou de um "diálogo crítico" entre as várias racionalidades que perpassam o plane
jamento: o normativo e o estratégico; o político, o econômico e o gerencial; o curto 
e o longo prazo; a direção e a base do sistema (aqui refere-se à clivagem poder dire
tivo e legitimidade) etc. O autor fala "em encontro de visões conflitivas" que se reali
za na sala de situações, centro de apoio técnico à decisão política. Refere, ainda, ser 
o conflito importante para se chegar a uma correta apreciação da situação e aumen
tar a eficácia de um Plano ( M A T U S , 1 9 8 2 : V I ) . 

Neste entendimento, a totalização destas várias instâncias especializadas esta
ria representada muito mais pelos "controles recíprocos" que se estabeleceriam entre 
as várias racionalidades e representantes prototípicos, do que por um enfoque úni
co, de síntese. Estes controles explicariam as transformações na visão das especiali
dades ou dos enfoques parciais, como a modificação da importância de cada racio
nalidade no todo (em contínua organização e reorganização), na dependência da 
problemática situacional. Assim, o planejamento poderia ser entendido como a ten
tativa de uma mediação ou como um espaço virtual de produção de uma mediação 
reflexiva entre várias razões, de natureza sempre contingente. Isto é diferente de 
considerar o planejamento como uma racionalidade específica e de síntese. A criti
cidade dessa mediação poderia explicar em grande parte a crise da planificação, 
quando esta se coloca como um instrumento que reivindica uma coerência metodo
lógica ou uma especificidade. 

As contradições implícitas em Matus, no que diz respeito à racionalidade do 
planejamento, parecem dever-se a uma sutil, porém, importante clivagem. Se o con
ceito de situação abre uma possibilidade ampla de intervenções, de reordenações e 
hierarquizações dos elementos da realidade e fala sobre um entrecruzamento de 
mundos e de recursos, que supõe, sempre, um recorte variado, referido a atores e 
contextos concretos e dinâmicos (onde inclusive o enfoque normativo-instrumental 
tem plena vigência em função da situação), o enfoque estratégico, em troca, está 
definido, basicamente, pela relação política conflitiva que atores estabelecem em 
íunção de projetos valorativos diferenciados. Este enfoque supõe a centralidade dos 
recursos políticos ou de poder (mesmo incorporando os outros recursos de maneira 

7 Habermas, J . Die Einheit der Vernuft, p. 6. 



funcional ou subordinada) e uma relação de conflito de interesses, enquanto carac
terística situacional. 

Matus inclui em toda situação os outros atores e suas explicações. Toda situa
ção tem, assim, um caráter interativo. Entretanto, a existência desta relação social 
não implica necessariamente, uma situação estratégica, como relação conflitiva de 
poder. Socialmente, a situação poderia estar caracterizada por uma simples relação 
comunicativa entre atores que se entendem acerca de fatos, no caso de uma inter
venção teleológica pura, ou acerca de regras sociais, no caso de um agir normativo 
(valorativo), no sentido habermasiano. Nesta medida, o estratégico seria apenas um 
recorte possível ou um segmento específico virtual de uma situação, enquanto totali
dade, e que também não precisa ser dominante no enfrentamento interativo de 
uma problemática semi-estruturada. Isto é, na medida em que praticarmos uma dis
junção deliberada no binômio situacional-estratégico de Matus, separando o concei
to de situação, este último nos descortina o mundo da multiplicidade virtual de en
foques acrescentando possibilidades de cálculo/ação não previstas. 

Gostaríamos, antes de terminar, de retornar à interrogação sobre o enfoque e 
suas possibilidades. Nossa análise nos conduz à evidência de que não existiria algo 
como um único enfoque de planejamento, sendo mais plausível imaginar, a priori, a 
possibilidade de um enfoque flexível e aberto (sem adjetivos), constituído de enfo
ques parciais, e capaz de permitir o entrechoque de racionalidades diversas e uma 
adaptação dinâmica às situações específicas. Pensamos que o enfoque de Matus tal
vez tenha essas características, baseados nas conclusões que extraímos do conceito 
de situação (sobre a versatilidade do cálculo do planejamento) e também na identifi
cação, no nível do próprio enfoque desse autor, de vários elementos teóricos e me
todológicos não completamente conexos ou superpostos (nas suas matrizes), como 
por exemplo: o próprio enfoque normativo (presente nominalmente e considerado 
como forma de cálculo em um momento específico do enfoque situacional); a téc
nica da gerência por objetivos e elementos da teoria racional-sistêmica de Stafford 
Beer (no momento tático-operacional), esta última caracterizada por uma racionali
dade inicial ligada à idéia de equilíbrio; o conceito fenomenológico de situação; a 
taxonomia da ação de Habermas; a teoria da determinação e do conflito de cunho 
marxista, para citar algumas vertentes. Apesar do argumento virtual de que Matus, 
ao desconstruir e reconstruir paradigmaticamente esses vários elementos, teria gera
do uma nova construção lógica, coerente, acreditamos que talvez isto não seja com
pletamente verdadeiro. Preferimos considerar que este empreendimento reconstru¬ 
tivo possivelmente não eliminou (como não poderia ser de outra forma) as inevitá
veis tensões, clivagens e contradições de uma formulação que não encaramos, por 
conseguinte, como um sistema fechado (isto seria desenvolvido no capítulo 4). A he¬ 
terogeneidade de perspectivas analíticas pode ser tomada como argumento para o 
reconhecimento de várias formas de cálculo. Vimos, por outro lado, que essa cons
trução prevê e estimula a presença de especializações e de protótipos profissionais 
que se encontram criticamente em busca de apreciações globais e eficazes da reali
dade. Se assumirmos, deste ângulo, o enfoque matusiano como possivelmente dota
do de uma dialética interna, estaremos também em condições de destacar o papel 
que o próprio enfoque pode desempenhar em relação à necessidade ou à exigência 
de articulação de racionalidades diversas. 



Ao colocar ou admitir a necessidade de "pretensões" de validade diferencia
das que devem "integrar-se", o enfoque estaria agindo como motivador institucional 
de um "diálogo" entre razões. Neste caso, o enfoque pode contribuir para o desem
penho da exigência acima mencionada, ao permitir que ela se realize comunicativa¬ 
mente, situando-se assim, como condição necessária, porém, não suficiente. Colo
caríamos as coisas assim: o enfoque pode ajudar a institucionalizar (em um espaço 
definido aqui pelo planejamento) o exercício de um discurso multidimensional (ao 
colocar em uníssono especificidades discursivas), mas não garante ele próprio o con
senso, o qual depende de premissas internas à comunicação, ou melhor dito, de 
procedimentos imanentes a esta. A condição suficiente é a linguagem. 

Concebido, assim, como um diálogo crítico entre razões, o planejamento não 
pode ser confiado a uma única forma, encarnada na nebulosa imagem do planeja
dor, sugerindo, isso sim, um esforço transdisciplinar. Desta maneira, a questão que 
Echevarria colocava sobre a especificidade do planejador torna-se inócua. 

7. A ESPECIFICIDADE DA PLANIFICAÇÃO SOCIAL/SANITÁRIA: O 
ENTRECRUZAMENTO DA RACIONALIDADE FINALÍSTICA Ε DA 
RACIONALIDADE NORMATIVA NUMA PARTICULAR RELAÇÃO 
MEIOS-FINS 

Nosso objetivo aqui é tecer alguns comentários sobre a racionalidade da pla
nificação sanitária, visando desmitificar o paradigma objetivista e tecnocrático que, 
em alguns momentos, teima em aprisionar as concepções de racionalização do se
tor. 

De início, admitimos que a planificação sanitária tem uma dimensão instru¬ 
mental-teleológica, de caráter necessário e derivado, visto que: não pode descartar 
o uso de critérios de eficiência econômica na organização dos recursos e das ativida
des; subentende a aplicação de um saber médico e epidemiológico, de natureza 
empírica e em parte padronizável; realiza-se através de uma intervenção objetiva 
sobre os corpos e o meio ambiente; e tem uma orientação finalística evidente, a sa
ber, o impacto sobre a saúde ou a efetividade. Contudo, a racionalidade formal não 
é o único e mais importante componente do cálculo da planificação, considerando, 
o caráter social dos fins sanitários, orientados por valores, e as singulares qualidades 
do trabalho em saúde, como veremos. 

A premissa que defendemos é a de que não se pode aplicar a esse processo a 
lógica da otimização ou da maximização econômicas, de maneira absoluta, tanto no 
que diz respeito à organização dos seus meios quanto à escolha das prioridades fi
nais. Ε que, apesar disso, essa lógica não deve ser absolutamente desconsiderada. 

A primeira questão que abordaremos é a definição dos fins sanitários, isto é, a 
racionalidade seletiva da planificação. Tradicionalmente, alguns enfoques tecnocrá¬ 
ticos, como o CENDES/OPS, tentaram equacionar essa escolha inspirando-se no mo
delo da racionalidade formal. As metas eram objetivadas, priorizando-se os grupos 
nosológicos que permitiriam a priori uma maior prevenção de mortes, ao menor 
custo (destinando-se um volume maior de recursos a eles). Esta priorização residia 



na expectativa de que, procedendo-se assim, estar-se-ia aumentando a expectativa 
geral de vida e a capacidade potencial produtiva da comunidade. Finalmente, os 
benefícios sanitários, equivalentes às metas assim fixadas, seriam valores econômi
cos. Investir em saúde redundaria em mais valor econômico. Mas, como dissemos 
alhures (RIVERA, 1 9 8 9 : 1 ) , não existe nenhum critério claro que permita traduzir anos 
de vida poupados em acréscimos produtivos. Por outro lado, não se consideram os 
anos de incapacidade decorrentes da morbidade e o desemprego crônico. Esse ra
ciocínio formal implica, nitidamente, atrelar o processo de definição de fins sanitá
rios ao ideal do crescimento econômico e em escamotear a questão da eqüidade. 

A falta de uma racionalidade substantiva, no método, evidencia-se na indefi
nição dos grupos sociais que poderiam beneficiar-se do crescimento do consumo de 
serviços e do crescimento econômico ou, de maneira mais geral, na indefinição das 
finalidades materiais (políticas, sociais e éticas) dessa expansão. A utilização de indi
cadores epidemiológicos e técnicos de baixa capacidade de discriminação das desi
gualdades sociais vem a reforçar, metodologicamente, essa hegemonia de um racio
cínio utilitarista ou formal. Na configuração tecnocrática do método, os meios subor
dinam os fins. Estes corresponderiam à maximização de resultados econômicos. 

A idéia que preside a definição de fins, no contexto do método, é a cons
trução de uma função de preferência social que seja compatível com a análise 
econômica. Dada a impossibilidade de construção de uma função de bem-estar 
social a partir das preferências pessoais, o método opta pelo ideal do crescimen
to do consumo de serviços de saúde, e de maneira mediata, do crescimento eco
nômico, assumindo que esse ideal corresponde a uma boa definição das prefe
rências sociais. Entretanto, ao não considerar analiticamente o processo de apro
priação diferencial do produto do crescimento, o método fracassa naquela ex
pectativa. O que se considera como função de preferência social é apenas o 
ap/elo formal ao crescimento produtivo. 

A discussão sobre a possibilidade econômica de definição de uma função so
cial de grupo ocupou muito tempo e avançou muito pouco. Nas ciências sociais esta 
questão está sendo considerada, na atualidade, uma falácia. As bases doutrinárias do 
modelo liberal de racionalidade (modelo da racionalidade econômica) estão sendo 
questionadas: a idéia de que os fins econômicos são indeterminados, corresponden
do aos indivíduos escolher suas metas, livremente, em função de seus valores; a 
idéia de que o indivíduo, dados os seus valores e os custos dos bens, pode determi
nar suas satisfações relativas (utilidades) e a melhor combinação dos recursos; e, 
principalmente, a idéia de que ao agir dessa maneira os indivíduos estariam contri
buindo para a sociedade, num jogo soma não-zero onde os fins coletivos poderiam 
resultar da somatória das preferências individuais. 

A falácia desta construção fica evidente quando se considera a lógica dos as
sim chamados bens públicos ou das instituições públicas de prestação de servi
ços. Neste caso, os requisitos básicos do modelo da livre escolha individual não se 
apresentam. Os bens públicos são indivisíveis (não são consumidos como mercado
rias individuais), não se ajustam às preferências pessoais e não comportam valores 
claros de economicidade. A determinação da assistência médica organizada, por 
exemplo, obedece a uma decisão que diz respeito à coletividade como um todo. 
Por outro lado, não se tem, em relação a essa assistência, indicadores dos benefícios 



econômicos virtuais, de maneira que é problemático decidir quanto se deve gastar 
com esse bem público. O valor dos serviços sanitários é calculado pelas despesas 
com honorários médicos, medicamentos etc... e não pela redução do tempo perdi
do por motivo de doença. Também não podem ser rigorosamente considerados, no 
caso sanitário, os requisitos da livre escolha e da convergência social dos interesses 
pessoais, na medida em que a doença e o serviço têm uma dimensão "compulsória" 
e os serviços, mal distribuídos, são disputados politicamente. 

Considerando estas características da assistência médico-sanitária e de outros 
bens públicos (indivisibilidade, não economicidade do produto, conflitância e dis
cordância das preferências e relativização da livre escolha), podemos concluir que a 
determinação de uma função social de grupo é altamente problemática. Como diz 
Bell: 

quando passamos da tomada de decisão individual para a dos grupos, 
quando consideramos o problema... da melhor maneira de amalgamar 
os discordantes padrões de preferência dos membros de uma socieda
de, a fim de obter um padrão de preferência decorrente de uma reci
procidade de concessões para o conjunto da sociedade, temos a im
pressão de que chegamos a um impasse ( B E L L , 1 9 7 3 : 3 4 1 ) . 

Dadas as limitações do modelo da utilidade econômica, sentimo-nos inclina
dos a pensar que a definição de "um nível ótimo de saúde" ou de um "nível ótimo 
de recursos de saúde" não pode fugir ao plano da política e da comunicação dos ci
dadãos. Como afirma B E L L ( 1 9 7 3 : 3 4 3 ) , 

no mundo real o problema das prioridades sociais... terá que ser resolvi
do na arena política, segundo critérios políticos, isto é, de acordo com 
os pesos relativos e as pressões dos diversos grupos de interesses coteja
dos com um certo senso indefinido das necessidades sociais e do inte
resse público. 

Defendemos a idéia de que a definição do "nível ótimo de saúde" é uma ten
tativa problemática de regulação social das expectativas de comportamento dos in
divíduos e grupos em face da provisão de recursos de saúde, uma determinação co
letiva dos ganhos e perdas em justiça. Poderíamos dizer que o valor, a partir do 
qual se deduzem as finalidades sanitárias, é o estabelecimento consciente da justiça 
social, da justiça distributiva, uma noção do interesse público que deve ser qualifica
da e especificada normativamente, originando as disposições sociais singulares que 
tangem ao conteúdo do "direito à saúde". 

As dificuldades para uma definição objetiva e empírica das preferências so
ciais ou das necessidades sociais têm sido discutidas por autores como O F F E 
( 1 9 8 4 : 1 5 7 - 6 2 ) e HABERMAS ( 1 9 8 0 : 1 4 5 - 4 8 ) . Offe, originalmente, fez uma análise de
talhada dos possíveis critérios ou enfoques para a definição das preferências sociais 
ou, dito de outra forma, para a definição de um marco de referência a partir do qual 
seja possível avaliar objetivamente os níveis de seletividade, de exclusão ou de pro¬ 



dução de necessidades. Esta análise é bastante crítica, apontando as limitações dos 
vários enfoques. Citamos alguns: 

• O enfoque antropológico de definição de necessidades: a totalidade das necessi
dades não satisfeitas (sentidas) aparece como um "não fato", como um indicador 
de seletividade. Este procedimento pode, descritivamente, revelar a estrutura de 
privação de um sistema. Mas como as necessidades projetadas elevadas a um pa
drão de medida crítico permanecem presas a um contexto de aspirações e opor
tunidades concretas de gratificação, não é possível saber com certeza se as proje
ções são adequadas: o hipostasiamento de necessidades "simuladas", a omissão 
das necessidades "relevantes" e a afirmação de necessidades incompatíveis são 
perigos metodológicos que se revelam pelo fracasso das tentativas de chegar a 
definições analíticas do "bem comum". 

• A definição analítico-normativa de uma situação desejável, no sentido decisionista, a 
qual pode ser tomada como ponto de partida da análise da seletividade. "Ainda que 
a crítica que opera a partir de opções normativas seja importante e rica em conse
qüências, sua limitação analítica está baseada na circunstância de não ser capaz de 
distinguir entre a seletividade sistemática de um sistema de instituições, por um lado, 
e a mera não realização acidental de certas normas (que poderiam muito bem ser 
realizadas, mantendo-se as estruturas seletivas) por outro" (pág. 157). O problema 
básico deste enfoque parece ser, contudo, a sua pouca representatividade social, 
pois os critérios de crítica derivam da consciência do autor. 

• O método forense supera parcialmente esta última objeção, na medida em que 
os critérios de crítica são derivados dos interesse articulados por grupos antagôni
cos empíricos. O problema deste enfoque é não considerar os conflitos poten
ciais, reprimidos antes de sua atualização, e levar em conta inevitavelmente os 
interesses articulados por aqueles grupos de maior poder de mobilização (em de
trimento de outros importantes). Por outro lado, não tem um critério a sua dispo
sição para decidir se um conflito empírico é acidental ou sistemático. 

• O enfoque objetivista que atribui aos grupos e instituições interesses de classe 
"objetivos". Este enfoque de definição "ex-ante" de interesses não pode fugir a 
uma confirmação empírica posterior, e pode tornar insignificantes ou banalizar 
os mecanismos específicos de seletividade das instituições, os quais nem sempre 
se conciliam ou sé correlacionam com o conceito de classe proposto dogmatica
mente. 

• Pode-se proceder comparativamente, em termos intertemporais e intersistêmi¬ 
cos, na medida em que se identificam as regras de exclusão que distinguem um 
sistema do outro (no mais, são vistos como iguais). Assim, aspectos de um sistema 
são medidos pelo padrão do outro ou do mesmo numa época anterior. O pro
blema deste enfoque é que não aparecem as seletividades comuns e por outro 
lado é extremamente difícil que os dois sistemas não se diferenciem em função 
de mais de uma variável (no caso a discriminada). Havendo outras variáveis sele
tivas, sempre há a possibilidade de que diferenças observadas em uma "dimen
são" da seletividade (por exemplo, modalidades de acesso à escola) estejam sen
do neutralizadas por diferenças na efetividade de outras regras de exclusão, fun
cionalmente equivalentes (por exemplo, currículo escolar e quotas anuais). 



• Pode-se proceder, imanentemente, contrapondo-se "aspiração" (ideal constitu
cional) e "realidade" (realidade constitucional). O enfoque teria que comprovar 
que a transgressão de uma regra é sistemática e não apenas tendencial, e teria 
que justificar em que medida é lógico aceitar que o sistema em cujo contexto foi 
inserida a "aspiração" e o sistema no qual foi constatada a infração à norma po
dem ser comparados como idênticos, e assim por diante. 

As tentativas de definição empírica das necessidades de saúde seguem em 
parte algumas dessas lógicas. É ocioso dizer que a análise antropológica das necessi
dades sentidas não é uma prática muito comum em certos países, devido a argu
mentos de cunho econômico. De qualquer maneira, aplicam-se a esses estudos as 
restrições apontadas por Offe. 

Em saúde, os enfoques mais comuns são o normativo (1) e o comparativo (2) 

• O político e o técnico (ou os dois) estabelecem, unilateralmente, uma situação 
ideal de futuro, baseando-se, às vezes, em uma previsão ou cálculo que conside
ra fatores epidemiológicos, administrativos e restrições socioeconômicas. Como 
estas previsões são incertas e, muitas vezes, pouco fundamentadas (utilizando in
formação parcial) é enorme o perigo de um viés "normativo" ideológico ou tec¬ 
nocrático. A definição normativa de situações ideais de saúde apresenta os se
guintes problemas: a dificuldade de articular raciocínios globalizantes que permi
tam um maior rigor de cálculo (dos cenários prováveis que condicionam a situa
ção objetivo); o enfoque, ao substituir a expressão social das necessidades por 
um cálculo técnico-estratégico, pode distanciar-se significativamente das necessi
dades reais; ao escamotear que a "seletividade" dos sistemas de saúde pode ser 
explicada por outras seletividades também envolvidas (direta ou indiretamente) 
na produção do binômio saúde-doença, esse enfoque pode tornar utópica a si¬ 
tuação-objetivo setorial; a "seletividade" do sistema de saúde pode variar para 
um mesmo nível de provisão de recursos (em termos de natureza e quantidade) 
em função da realização ou não de algumas normas de serviços (não realizadas, 
por exemplo, por problemas de gerência interna), ou seja, a validade de uma de
terminada função-objetivo sanitária, vai depender da série de variáveis sociais, 
políticas, culturais e econômicas envolvidas na administração dos recursos huma
nos na conjuntura. Se a definição dessa função não se aproximar das expectati
vas de comportamento daqueles que impulsionam os serviços, a norma ideal di
ficilmente terá validez; é difícil conceber a invariabilidade da estrutura de neces
sidades de saúde ou de serviços de saúde, donde se torna necessária uma per
manente redefinição da norma e uma flexibilização contínua do sistema de deci
são (a qual nem sempre é possível) etc. 

• O enfoque "comparativo-imanente" leva, em geral, à adoção do modelo de es
trutura sistêmica de um país ou região consideradas mais desenvolvidas. Ε costu
meira a adoção de normas internacionais tanto no que diz respeito à distribuição 
dos acontecimentos vitais quanto à dinâmica dos serviços. Esta segunda via de 
determinação das preferências só tem validez na medida em que o contexto de 
referência do modelo ideal apresenta caraterísticas semelhantes ao contexto da 
situação que se critica. Se as premissas ou inputs dos sistemas sanitários compa
rados diferem: desenvolvimento econômico, fluxo de recursos, estrutura demo¬ 



gráfica e nosológica etc., a adoção de um modelo de referência é uma prática 
equívoca e sem utilidade. 

Também o método forense faz parte da lógica da definição política de prefe
rências em saúde, assumindo um caráter mais conjuntural. Certas pressões de gru
pos de interesses conseguem traduzir-se em prioridades, especialmente em períodos 
eleitorais. Em geral, o escasso poder de mobilização dos "grupos de saúde" impede a 
plena expressão de conflitos distributivos em saúde, deixando o setor dependente, 
principalmente, das corporações internas. 

A análise de Offe tem o intuito de demonstrar as restrições que enfrentam tanto 
o conhecimento analítico-normativo quanto o saber objetivante (empírico) para verificar 
de maneira instrumental "os limites histórico-concretos" de um sistema de dominação. A 
conclusão a que se chega é a de que esses limites só podem ser percebidos no contexto 
da práxis política e identificados nos conflitos de classes realizados mediante ações e or
ganizações. Portanto, o caráter da dominação do Estado não se verifica no interior de 
uma teoria ou através de descrição objetiva das funções estatais e de sua inserção num 
complexo de interesses. Ela só se evidencia através da práxis da "luta de classes", a qual 
realiza a posteriori a aspiração do conhecimento. 

Habermas incorpora a análise de Offe e as conclusões, ressalvando que a es
trutura de interesses de um conflito de classes pode ser reproduzida em um Discur
so Prático, o qual não deixa de ter um caráter estratégico (conquanto vise o entendi
mento). A partir desse marco de análise, Habermas sugere o modelo da advocacia 
como alternativa para a definição social dos interesses: 

O papel da advocacia da teoria crítica da sociedade consistiria em dis
cernir interesses generalizáveis, embora reprimidos, num discurso simu
lado representativamente entre grupos diferenciados (ou poderiam não 
ser arbitrariamente diferenciados) entre si por oposição de interesses ar
ticulados ou pelo menos virtuais. Um discurso realizado enquanto advo
cacia só pode levar a um resultado hipotético. Mas os indicadores 
apontados, para testar essas hipóteses, podem ser procurados com al
guma esperança de sucesso nas dimensões acima citadas (está se refe
rindo aos enfoques analisados por Offe) (HABERMAS, 1 9 8 0 : 1 4 6 ) . 

A interessante discussão de Habermas e Offe nos leva a sugerir que o proces
so de definição de preferências sociais em saúde siga uma estratégia dupla: a busca 
da maior representatividade social através de discursos práticos e simulados, que 
permitam descortinar os interesses ou as necessidades reais dos vários grupos de po
pulação; o desenvolvimento correlato de critérios de determinação das preferências 
através do uso do enfoque antropológico e do enfoque epidemiológico-social de ne
cessidades (principalmente); 

Sobre este último enfoque é importante destacar os avanços realizados no 
sentido de uma determinação de necessidades baseada na correlação entre indica
dores de vida, de saúde (morbidade) e indicadores de serviços, e no uso operacional 
da categoria "espaço-população", que consiste na definição de grupos de população 
socialmente homogêneos (adscritos a espaços geográficos pequenos), cuja utilidade 



é permitir uma aplicação diferenciada dos recursos de saúde visando à eqüidade. A 
correlação entre os indicadores de morbidade e as condições sociais diferenciadas 
contribui bastante para aumentar o poder de discriminação das desigualdades dos 
indicadores tradicionais. 

Nos comentários precedentes fizemos menção à racionalidade normativa dos 
fins sanitários e aceitamos provisoriamente a presença de uma dimensão instrumen
tal atinente aos meios. Nesta passagem queremos apontar um aspecto específico da 
racionalidade dos meios em saúde, que problematiza o absolutismo da razão instru
mental. Trata-se da constatação de OFFE (1984.226-77) de que no setor serviços reali
za-se em um mesmo espaço e tempo, a unidade entre produção e consumo, entre 
profissional e clientela, de maneira que essa relação produtiva subentende uma inte
ração social e que a própria efetividade dos serviços depende da aceitação por parte 
do cliente de uma interação produtiva (sem considerar as outras interações sociais 
internas à organização entre profissionais e técnicos). Naquele espaço de interação 
processa-se uma comunicação, a qual faz parte essencial da realização do trabalho e 
da efetividade virtual. Podemos sugerir, conseqüentemente, que os próprios meios 
sanitários estão dotados de "eticidade" já que a realização positiva de uma interven
ção e sua continuidade dependem da legitimidade da relação entre profissional e 
clientela, da aceitação por parte do cliente das obrigações de ação envolvidas nas 
ofertas lingüísticas do terapeuta. 

Essa interpretação está de acordo com a crítica que HABERMAS ( 1 9 7 3 : 4 5 ) faz à 
relação meios-fins de Weber, a partir de Midral. 8 Nesta crítica se destaca o isola
mento estrito que Weber realiza dos termos dessa relação, não observando que os 
fins podem estar implicados nos meios e vice-versa; e, por outro lado, de que os 
meios podem também ser considerados fins e assim também os fins podem ser con
siderados meios, numa constelação de cadeias de meios-fins que, se bem pode ser 
separada analiticamente, é indivisível ou representa uma totalidade difícil de dividir 
no que tange ao social. 

A implicação dos fins representados pelo consumo nos meios representados 
pela oferta ou capacidade de trabalho é patente no caso da saúde. Esta implicação 
desvirtua a exclusividade técnico-instrumental da oferta, carregando-a de um com
ponente prático. 

A especificidade do trabalho em serviços de saúde impede, por outro lado, a 
normatização rigorosa de uma função de produção. Como diz O F F E ( 1 9 8 9 : 2 3 - 2 4 ) , 

já por causa da falta de homogeneidade, da descontinuidade e da incer
teza temporal, social e material dos "casos" tratados no trabalho em ser
viços, freqüentemente não é possível... normatizar uma função de pro
dução para o trabalho... [por outro lado esse trabalho]... não dispõe de 
um critério claro e inquestionado de economicidade a partir do qual se 
possa derivar o tipo, o volume, o local e o momento de sua oferta, e 
isso porque diversos serviços... resultam quando muito em utilidades 
concretas, mas em nenhum rendimento monetário. 

8 Midral, G. Ends and Means in Political Economy. 



Às limitações anteriores Offe acrescenta a falta de referências claras sobre o 
volume da "demanda" a ser atendida, seja porque essa demanda é criada ativamente 
pela oferta, seja porque o "padrão da demanda se desloca para cima, na medida em 
que se percebe uma flexibilização na satisfação da demanda". Como alternativa à 
crescente incapacidade de sua normatização, Offe sugere que o trabalho em servi
ços deve se pautar por virtudes como a capacidade de interação, o senso de respon
sabilidade, a experiência adquirida casuisticamente. Quanto à determinação da de
manda, o autor faz alusão ao fato de que normalmente ela é feita por convenção, 
consenso profissional ou de forma política discricionária. Estas interpretações encon
tram respaldo na elaboração teórica de vários intelectuais da saúde. Por exemplo, 
SCHRAIBER (1990:11-35) defende a tese de que não se deve trabalhar com uma fun
ção de produção rígida (a priori) por dois motivos: primeiro, porque o modelo da 
"consultação" (do pronto atendimento e da clínica tradicional, individualizada), "for
temente ancorado na imagem da autonomia profissional do médico e no desempe
nho deste para ser julgada em sua qualidade de boa prática, apresenta tamanha ma
leabilidade de procedimentos que a gama de possibilidades que reúne sequer parece 
formar um modelo: com suas condutas muito variadas, a clínica parece não se con
formar a nenhuma estruturação prévia. Ε também por isso que o problema da igual
dade social, para a "consultação", não faz constituir a questão de definição de um 
modelo assistencial enquanto parte indissociável da problemática do acesso"; segun
do, porque a prática sanitária (o outro modelo de saúde reconhecido pela autora) se 
baseia na noção de demanda potencial, o que significa "um estímulo permanente à 
produção de demandas nem sempre reconhecidas pelo doente como necessidades 
dadas". 

Além da questão da autonomia médica e da diversidade de procedimentos, o 
modelo da "consultação" se defronta com a descontinuidade e a falta de homoge
neidade da demanda "espontânea", outras restrições à rígida normatização. 

Em ambos os modelos, a necessidade de uma oferta não rígida é patente, pe
las características apontadas. No modelo da prática sanitária a difícil previsibilidade 
da demanda é uma realidade, considerando-se que aquela cria continuamente sua 
própria demanda, produzindo tantos atos quanto necessários para apreender todas 
as situações de risco referentes ao(s) grupo(s) a que cada caso individual pertença. 

Uma das conseqüências práticas da falta de referências claras para uma nor
matização da oferta em saúde é a necessidade de se trabalhar conscientemente com 
um certo índice de ineficiência aparente, até mesmo para realizar demandas impre
vistas ou emergentes. Rigorosamente, o conceito de eficiência é relativo - devido à 
própria natureza das intervenções sanitárias - ao aspecto comunicativo e relacionai 
incluído numa "consultação" diversificada e individualizada, de um lado, e ao caráter 
preventivo de riscos potenciais (e gerador de demanda) da prática sanitária, de ou
tro. Assim, a organização da oferta deve deixar espaços em aberto ou se flexibilizar 
em virtude do interesse humanitário do atendimento eficaz e universal. Como diz 
Paulo Roberto Motta: "em casos de assistência médico-hospitalar, o fato de serviços 
estarem disponíveis para cuidados médicos que não ocorrerão pode ser visto como 
um grande benefício social" (MOTTA, 1989:3). 

Entretanto, esta questão da maior ou menor normatização dos atos médicos 
deve ser encarada com muito cuidado e flexibilidade. Se, de um lado, a análise de 



Offe é correta no que diz respeito à especificidade geral do trabalho no setor servi
ços, incluipdo a saúde, ela peca, por outro lado, pela excessiva generalização, isto é, 
pela não discriminação de formas e níveis específicos desse trabalho. Neste sentido, 
acreditamos que o trabalho em saúde apresenta uma diversidade de formas que não 
podem ser tratados da mesma maneira. O conceito de nível de atendimento delimi
ta bem essa diversidade. Divergindo da ênfase da análise de Schraiber, pensamos 
que nos níveis de atendimento mais complexos, aí incluindo atos de pronto atendi
mento, a rotinização de procedimentos e uma preocupação com os custos do aten
dimento devem ser considerados, tendo em vista: a elevação paulatina dos custos 
do atendimento de maior complexidade tecnológica; a maior estruturação relativa 
dos casos de rotina da emergência (o que não é uma verdade geral); a maior depen
dência tecnológica, o que faz do ato médico um processo menos criativo; a nature
za menos interativa e relacionai de alguns cuidados, especificamente dos cirúrgicos 
(que caracterizam posturas mais instrumentais e objetivantes) etc. Não só nestes ca
sos, mas também em algumas campanhas sanitárias rotinizadas, é possível verificar 
uma conduta mais próxima da racionalidade da ação comportamental. O raciocínio 
econômico e tecnológico está aí presente como mais uma forma necessária, mas 
não absoluta. 

Toda a área ligada com maior intensidade ao complexo médico/industrial (in¬ 
sumos, equipamentos e medicamentos) configura uma forma de intervenção forte
mente tecnológica que, apesar de uma lógica de organização política questionável, 
não pode ser condenada ou negada, por representar seu desenvolvimento um indi
cador importante da factibilidade técnica dos avanços na conquista de melhores ní
veis de saúde. Este tipo de racionalidade técnica e experimental, que depende de 
intervenções objetivas sobre os corpos, que podem ser empiricamente avaliadas (em 
termos estatísticos), é uma ilustração de como em saúde a ação instrumental tam
bém tem expressão. Ora, em linhas gerais e, considerando particularmente a especi
ficidade dos níveis de atendimento menos complexos e tecnológicos e especialmen
te o modelo ambulatorial (que representa o grosso da demanda), as colocações an
teriores sobre a não rigidez da oferta e sobre o estímulo ao caráter reflexivo do tra
balho médico são, além de absolutamente procedentes, indispensáveis à própria 
função terapêutica. Portanto, uma consideração diferencial da eficiência técnica e 
econômica se impõe em função do nível de complexidade de cada cuidado (e não 
o abandono anárquico da eficiência). Dada essa especificidade do setor saúde, que 
o afasta radicalmente do modelo da utilidade econômica e do trabalho manual, sur
ge a necessidade de uma nova compreensão do serviço público, mais ligada à efeti
vidade e à qualidade dos serviços sanitários. O caráter interativo, em geral, dos servi
ços sanitários pede por formas organizativas específicas, situadas na perspectiva da 
descentralização e de um modelo comunicativo de gerência tal como delineado an
teriormente. 

Gastão Wagner de Souza Campos (1990) oferece algumas idéias interessantes 
a respeito de um novo estilo de gerência setorial, que sintetizamos: 
• A radicalização do processo de descentralização, implicando maior grau de auto

nomia das equipes locais para organizar suas tarefas a partir de alguns objetivos 
estratégicos traçados pelo Planejamento como referências gerais; na relativização 
da idéia rígida de rede hierarquizada que tolhe a capacidade de resolver proble¬ 



mas de cada equipe além de limitar as iniciativas e de diluir as responsabilidades 
profissionais dos vários segmentos envolvidos no processo de trabalho; e no con
trole e avaliação do desempenho de cada equipe em termos dos resultados al
cançados, da integralidade de suas ações, do atendimento de intercorrências in
dividuais e da adoção de medidas de prevenção; 

• A utilização, quando necessário e a partir de uma discussão, de incentivos mate
riais conforme o desempenho das várias equipes, quer através de ganhos mone
tários ou progressões de carreira; 

• A ruptura com a organização vertical e corporativa dos serviços de saúde, aca
bando com o Corpo de Clínicos, Divisões de Enfermagem e assim por diante, 
criando no seu lugar estruturas com objetivos de trabalho claramente identificá
veis e que reúnam todas as profissões necessárias ao desempenho da tarefa e das 
metas definidas, sob um mesmo comando executivo e com autonomia para co
letivamente definirem a organização do seu próprio processo de trabalho e pro
porem metas e objetivos a serem negociados com as demais instâncias do siste
ma; 

• A plena democratização da gestão dos serviços de saúde, através da instituciona
lização dos Conselhos Locais de Gestão (aos quais estaria subordinada a direção 
executiva dos serviços) e da seleção representativa e legalizada dos dirigentes 
(mediante concursos internos), incluindo o revezamento, cada certo tempo, no 
poder; 

Algumas destas idéias aproximam-se do tipo de organização holográfica ca
racterizada anteriormente, especialmente: o nível de autonomia preconizado para 
as equipes; o caráter apenas "indicativo" do planejamento central; o estímulo à ne
gociação permanente; a orientação básica (e a organização estrutural) em função de 
objetivos coletivamente definidos; e, finalmente, o caráter democrático da lideran
ça. Outras idéias do autor têm sido consideradas formas de inclusão do privado no 
público (incentivos e autonomia profissional), o que não retira delas sua importân
cia. O último conflita, diga-se de passagem, com o tom estatizante da pregação do 
autor (que pode ser questionada neste particular). 

A estas interessantes propostas, atrevemo-nos a acrescentar a defesa da livre 
escolha restrita dos profissionais pelos usuários, procurando-se formas de controle 
efetivo da qualidade do atendimento tal como esta é percebida pela clientela. En
fim, a busca de novas referências para a gerência organizacional específica constitui 
um desafio e uma necessidade que uma nova compreensão do trabalho sanitário 
está a colocar. 

Conclusivamente, diríamos que a racionalidade gerencial mais adequada aos 
sistemas de saúde é a consensual, comunicativa, de negociação de compromissos. Ε 
que esta proposição depende da análise situacional da dinâmica dessas organiza
ções. Vamos frisar esta colocação. Baseados em outros autores como Mintzberg e 
Dussaut (DUSSAULT, 1 9 9 2 : 8 - 1 9 ) , entendemos essas organizações como organizações 
profissionais, com várias características como: 

— hipertrofia e grande autonomia dos centros operadores, identificados com o tra
balho técnico assistencial; 



- imprecisão dos produtos e dos critérios de eficácia (e existência, às vezes, de vá
rios critérios de eficácia, segundo os vários atores organizacionais, que devem ser 
negociados); 

- coordenação do trabalho a partir de saberes, normas e práticas adquiridas fora 
das organizações prestadoras de serviços, em nível dos centros formadores e das 
associações profissionais; 

- difícil e desaconselhável normatização ou padronização dos processos de traba
lho específicos, devido à diversidade dos cuidados (sempre individualizados), à 
imprevisibilidade da demanda, à falta de critérios claros que permitam equacio
nar esses processos em termos de uma relação de custo-benefício, e finalmente, 
devido ao componente interativo e comunicacional de todo ato de produção in
dividual; 

- Problemas centrados na coordenação das categorias profissionais que formariam 
a equipe de saúde e na inexistência de critérios claros de avaliação e de imputa
bilidade de responsabilidades. 

Dadas estas características, desaconselha-se um tipo de gestão do tipo "meca¬ 
nístico", baseado na rigorosa padronização dos processos produtivos. Recomenda-
se, por outro lado, não hipertrofiar o componente administrativo-gerencial e uma in
tegração deste último com os centros operadores. Finalmente, sugere-se uma racio
nalidade de gestão de base comunicativa, consensual, que, respeitando a autonomia 
profissional e a flexibilidade produtiva, enseje condições para a coordenação do tra
balho intra-equipe de saúde e para uma adoção negociada de compromissos e de 
critérios de avaliação dos mesmos. Neste sentido, aponta-se a necessidade de rom
per com a lógica de departamentalização vertical, por divisões profissionais, e preco
niza-se a necessidade de um departamentalização por produtos finais em que as ca
tegorias profissionais principais (administrativa, médica e de enfermagem) negociem 
compromissos em nível de colegiados de gestão por unidades de produção. 

Portanto, privilegia-se uma lógica de gestão pautada pela flexibilidade, pela 
coletivização das decisões, pela horizontalização dos fluxos de comunicação e das 
relações intra-organizativas em geral, e, finalmente, pelo desenvolvimento do fator 
liderança comunicativa, entendida esta última como um conjunto de características 
capazes de favorecer a adesão à uma dinâmica de equipe e de motivar a participa
ção de todos, em um ambiente permeado pela responsabilidade. 


