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RESUMO

O presente trabalho trata de uma pesquisa social qualitativa, realizada em duas instituições 
que lidam com o tratamento oncológico infanto-juvenil, na cidade de Natal, estado do Rio 
Grande do Norte. O objetivo da pesquisa é a partir de uma revisão de literatura dos trabalhos 
que caracterizam a primeira geração de estudos sobre a racionalidade substantiva, detectar 
aspectos  relacionados  ao  processo  decisório,  que  possam  servir  de  base  para  elaborar 
categorias de análise do processo Tomada de Decisão, agregando-as a um novo estudo que 
possa proporcionar  o avanço do tema na ciência  administrativa.  Serviram de base para o 
aprofundamento  do  tema,  os  trabalhos  acadêmicos  que  seguiram o  modelo  de  análise  de 
Maurício  Serva,  cujo  quadro  verifica  a  racionalidade  predominante  em  onze  processos 
administrativos internos em organizações produtivas. O presente trabalho avança no objetivo 
de ir mais além da identificação da racionalidade predominante, quando ao elaborar novas 
categorias  de  análise possibilita  a  continuidade  e  aprofundamento  do  tema  na  ciência 
administrativa. Tendo como base a obra de Guerreiro Ramos, que constata a existência de um 
tipo de organização ideal, denominada isonomias, o estudo recorre também ao pensamento de 
Karl Polanyi, que com o objetivo de compreender o fenômeno econômico independente do 
valor que permite considerar economias não mercantis, descobre que a economia do homem 
está submersa em suas relações sociais; resgata os estudos de Max Weber, que investiga o 
significado de ação social para melhor compreender a racionalidade e faz referência ao estudo 
de Jürgen Habermas que propõe uma concepção mais abrangente de razão, na teoria da ação 
comunicativa. Como resultado da revisão do tema foi formulado sete categorias de análise do 
processo  Tomada  de  Decisão,  que  aplicadas  nas  instituições  pretendidas  se  conseguiu 
conhecer a racionalidade predominante em cada categoria analisada do processo decisório. Os 
resultados da pesquisa confirmam que, embora a decisão envolva elementos racionais como 
levantamento  de  informações,  identificação  de  alternativas,  existe  também  os  valores 
específicos de cada indivíduo ligados às suas experiências de visão de mundo, permeados não 
só pela racionalidade instrumental  como também pela racionalidade substantiva.  O estudo 
comprovou  que  duas  instituições  do  mesmo  setor  podem  apresentar  diferentes  tipos  de 
racionalidade  na  tomada  de  decisão,  quando  fatores  decisórios  podem  tender  para  a 
racionalidade instrumental,  de acordo com o pensamento clássico da administração,  como 
também  podem  emergir  da  racionalidade  substantiva,  contribuindo  para  o  processo  de 
emancipação do ser humano na esfera do trabalho. 

Palavras-Chave: Racionalidade. Tomada de Decisão. Isonomias. Categorias de análise.



ABSTRACT  

The  present  study  regards  an  applied  social  research  (qualitative)  performed  in  two 
institutions which lead children’s cancer treatment in Natal, Rio Grande do Norte. The main 
goal of this study is, as of a literature review at works which characterizes the first generations 
of study about substantive rationality, to detect Decision Making process related aspects that 
may  serve  as  a  basis  to  elaborate  analysis  categories  from  decision  making  process, 
aggregating them into a new study that may provide an advance to the theme in administrative 
science. The academic works based on the analysis model created by Mauricio Serva served 
as a basis to deep research into such theme,  which verifies the predominant  rationality in 
eleven administrative internal processes in productive organizations. This dissertation intends 
to go beyond the identification of the predominant rationality by elaborating new categories 
of analysis, and making possible the continuity of the subject in administrative science. Based 
on Guerreiro Ramos’s work, which sees a kind of ideal organization, as known as isonomies, 
this study still calls upon Karl Polanyi’s thoughts, which with the objective of comprehending 
the  independent  economic  phenomenon  of  the  value  that  allows  considering  non-market 
economies,  find that the economy of the men is submerged in his social  relations;  it  also 
rescues the studies from Max Weber who investigates the meaning of social action to better 
understand  the  rationality,  and  refers  to  the  study  of  Jürgen  Habermas,  who  proposes  a 
broader conception about rationality, within the theory of communicative action. As a result 
of this theme’s review, seven analysis categories of the decision making process have been 
formulated. They were applied in the institutions that had been chosen and helped to detect 
the type of predominant  rationality in the categories of the decision making process. The 
results confirm that, although the decisions making process involves rational elements, such 
as information, identification of alternatives, there are also specific values of each individual 
with his experience and view oh the world, permeated not only by instrumental rationality, 
but also by substantive rationality. The study has verified that two similar institutions may 
show different types of rationality in the decision making process, when decision factors may 
tend to instrumental rationality, according to administration classic way, as well as they may 
emerge from substantive rationality, thus contributing to the process of emancipation of the 
human being in his sphere of work. 

Keywords: Rationality. Decision Making. Isonomy. Analysis Categories.
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1 INTRODUÇÃO

Observa-se  nas  últimas  décadas  um  grande  avanço  nas  ciências  e  na  tecnologia, 

progresso este que deveria implicar na maior possibilidade de satisfação e emancipação do ser 

humano, principalmente no ambiente organizacional, quando práticas organizacionais que se 

caracterizam pela concentração de poder e pela hierarquização perpetuam relações baseadas 

na utilização da autoridade e da submissão.  

À medida  que  a  realidade  social  concreta  sofre  mudanças,  formas  alternativas  de 

concebê-las também são pensadas pela humanidade no sentido de reformular as construções 

teóricas geradas para compreendê-las. Na ciência administrativa, desde o início do século XX, 

com o taylorismo, passando pelo comportamentalismo, chegando ao seu final com a teoria de 

sistemas aplicada às organizações, o fenômeno do homem como objeto e não como sujeito 

persiste como predomínio de toda uma linguagem de coisificação do homem.

Na verdade, as teorias organizacionais ocultam a realidade organizacional e salienta a 

razão instrumental, que ao teorizar o homem como força de trabalho, despotencializa-o como 

sujeito  provocando  a  sua  deterioração.  A  razão  administrativa  soluciona  acriticamente  o 

conflito entre a razão instrumental e a razão substantiva em nome da eficiência, da eficácia e 

da efetividade.

Considerado um dos temas mais discutidos desde a antiguidade, a razão era entendida 

no  sentido  antigo,  como  uma  força  ativa  na  psique  humana  que  habilita  o  indivíduo  a 

distinguir entre o bem e o mal, entre o falso e o verdadeiro e assim poder ordenar a sua vida 

pessoal e social (RAMOS, 1989). Em sua origem, pode-se afirmar que a razão é a capacidade 

intelectual para pensar e exprimir correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como 

são. A razão é uma maneira de organizar a realidade pela qual esta se torna compreensível, ou 

seja, é a confiança de que se pode ordenar e organizar as coisas, porque são organizáveis, 

compreensíveis  nelas  mesmas  e  por  elas  mesmas,  isto  é,  as  próprias  coisas  são racionais 

(CHAUÍ, 1995). 

Enquanto a sociedade comercial e manufatureira desenvolvida pelos gregos perdurou 

através do Império Romano, a razão esteve a serviço do homem e da sociedade. Porém, após a 

queda do Império, quando a Europa retorna à estrutura de uma sociedade agrária e teocrática, 



que submete a razão e a filosofia à teologia, a razão deixa de ser a melhor forma de explicação 

do mundo (COSTA, 1997). Na Idade Média, a razão foi usada pela Igreja Católica como um 

instrumento  auxiliar  da fé,  isto é,  como forma de manter  o seu poder,  o seu domínio no 

mundo.

Com as transformações ocorridas na Europa nos séculos XVII e XVIII, principalmente 

no que se refere à economia, alteraram a forma de pensar o mundo e a razão passou a ser o 

principal  instrumento  do  homem  para  enfrentar  desafios  da  vida  e  equacionar  os  novos 

problemas  que surgiam.  A Revolução Industrial  e  o  triunfo  da ciência  inspiraram muitos 

pensadores na época que passaram a acreditar no mito do progresso e difundiram a crença de 

que a ciência e a tecnologia impulsionariam a sociedade numa marcha contínua em busca da 

melhoria humana.

Com os novos desafios enfrentados pela sociedade moderna, surge a necessidade de 

uma nova filosofia adequada a essas transformações, em especial ao espírito do capitalismo, o 

mundo racionalmente ordenado e unificado da antiguidade já não existia mais. Os progressos 

da  Ciência  e  da  Filosofia  ocorridos  no  século  XVII,  influenciam  principalmente  o 

racionalismo  desenvolvido  por  Descartes,  que  desembocou  no  movimento  Iluminista 

(REZENDE e DIDIER, 2005). Com o movimento Iluminista, surge a utopia de progresso; 

acreditava-se que o homem conseguiria plena autonomia em relação à natureza, resultando na 

melhoria  das  condições  de  vida  mediante  o  domínio  da  técnica.  O  Iluminismo  foi  um 

movimento fundamentalmente racionalista, já que os filósofos acreditavam que a razão seria a 

única  forma  de  atingir  o  conhecimento,  quando  as  informações  coletadas  pelos  sentidos 

seriam trabalhadas pela razão.

A nova alteração econômica determinou a reorganização do processo produtivo que, 

através da utilização da máquina a vapor, promoveu a mecanização da indústria têxtil e um 

extraordinário crescimento da produção.  São indiscutíveis as alterações e inovações ocorridas 

na vida econômica a partir do processo de industrialização. Um dos traços predominantes da 

Revolução Industrial é a aplicação da razão à produção de bens econômicos. O antigo sistema 

artesanal  já  havia  introduzido  algumas  modificações,  no  sentido  de  aumentar  a  sua 

produtividade (BERTERO, 1992).

Uma das características do capitalismo é a sua capacidade de expansão, que só poderia 

ser  feita  na  medida  em que  o  capital  fosse  capaz  de  difundir-se.  Neste  sentido,  há  uma 

necessidade de buscar eficácia, aumentando, conseqüentemente, a produtividade do sistema, 

seja do equipamento, relacionada a bens de capital, seja da mão-de-obra (BERTERO, 1992).



Em fins  do  século  XIX e  começo  do século  XX,  em decorrência  das  gigantescas 

acumulações de capital,  verifica-se um grande aumento no tamanho das empresas,  com o 

início da organização monopolista da indústria. A capitalização de recursos, o aumento do 

consumo,  a  necessidade  de  barateamento  dos  custos  das  matérias-primas  e  da  força  de 

trabalho pressionavam as potências industriais  a expandirem sua estrutura econômica para 

além fronteiras nacionais. Havia uma necessidade de aplicação da ciência à produção com o 

objetivo de aumentar a produtividade e diminuir o desperdício desta. Destaca-se, no início do 

século XX, o movimento iniciado por Frederick Taylor (1856-1915), com o controle racional 

do processo de produção (BRAVERMAN, 1987). 

Taylor  acreditava  que,  através  de  instruções  sistemáticas  adequadas,  o  trabalhador 

poderia aumentar a sua produtividade. Para ele, o uso inadequado dos movimentos era o fator 

responsável  pelo  desperdício  de tempo  e,  portanto,  pela  diminuição  da produtividade  nas 

empresas.

O  controle  racional  do  processo  de  produção  seria  necessário  para  garantir  a 

produtividade, sendo responsável pela elaboração dos princípios científicos da administração, 

cujo objetivo era a isenção de movimentos inúteis, para que o operário executasse de forma 

mais simples e rápida a sua função. Desta forma, estabelecer-se-ia um tempo médio a fim de 

realizar as atividades em um tempo menor sem perder a qualidade, aumentando a produção de 

forma eficaz. 

O primeiro princípio científico da administração é o Principio do Planejamento, que 

consiste em substituir o critério individual do operário, ou seja, a improvisação e o empirismo 

por  métodos  planejados  e  testados.  O  segundo  é  o  Princípio  da  Preparação  dos  

Trabalhadores, que consiste em selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com as 

suas  aptidões,  preparando-os  e  treinando-os  para  aumentar  a  produção  de  acordo  com o 

método planejado. O terceiro é o Princípio do Controle, que consiste em controlar o trabalho 

para se certificar de que o mesmo está sendo executado de acordo com o método estabelecido 

e com o plano de produção. O quarto e último é o  Princípio da Execução, que consiste em 

distribuir  distintamente as tarefas  e  as responsabilidades  para que a execução do trabalho 

ocorra com mais disciplina.        

A evolução do processo produtivo e a crescente separação entre trabalho manual e 

intelectual  impediu  que  o  trabalhador  tivesse  acesso  ao  conhecimento,  excluindo-lhe  a 

autonomia,  o desenvolvimento da solidariedade e a própria expressão da liberdade,  com a 

constante padronização das ações sociais, norteadas pela racionalidade com relações a fins. A 



racionalidade  instrumental  é  o  processo  organizacional  que  visa  alcançar  objetivos  pré-

fixados a partir da instrumentalização da ação social dentro das organizações.

A  sociedade  capitalista  é  uma  sociedade  de  organizações  e  uma  sociedade  do 

conhecimento.  Serva  (1997)  afirma  que  nunca  uma  sociedade  foi  tão  dependente  de 

organizações com tal grau de padronização dos comportamentos humanos, de tal forma que a 

satisfação  das  necessidades  dos  seres  humanos  jamais  foi  tão  açambarcada  pela  forma 

impessoal de associação que hoje traduz a solução burocrática de organização. Na sociedade 

do produtivismo, o trabalho tornou-se um dos valores fundamentais, quando as aspirações são 

canalizadas  quase  unicamente  para  a  detenção  de  um  emprego,  o  que  esvazia  qualquer 

possibilidade de realização pessoal (SERVA, 1997).

A racionalidade ocidental triunfou no mundo moderno, privilegiando a racionalidade 

instrumental. Esta racionalidade, enquanto busca da eficácia de um sistema de produção de 

massa, relaciona-se diretamente com a racionalidade própria do capital (BERTERO, 1992), 

adquire o sentido unidimensional que abarca os aspectos relacionados à ideologia dominante 

caracterizada  pelo  sentido  mercadológico,  que  privilegia  o  lado  utilitário  e  minimiza  a 

dimensão da subjetividade humana.

Neste contexto, o fato mais marcante no século XX foi a obrigação das sociedades de 

se  ajustarem  à  racionalidade  instrumental  para  poder  continuar  seu  desenvolvimento  ou 

simplesmente  sobreviver  com  esta  racionalidade  dissociada  da  paixão  negadora  de  toda 

subjetividade (ENRIQUEZ, 1997). 

A racionalidade instrumental, presente nas grandes decisões organizacionais, adquire 

uma solidez cada vez mais consistente na sociedade contemporânea, tornando-se a própria 

prática da razão prevalecente também nas decisões do cotidiano. Por sua vez, a racionalidade 

substantiva é a percepção individual-racional da interação de fatos em determinado momento, 

em outras palavras, o ator social dentro das organizações desenvolve suas relações de forma a 

produzir,  segundo  a  sua  maneira  particular  (TENÓRIO,  1990).  Assim,  a  racionalidade 

substantiva é orientada por valores sociais e está de acordo com pressupostos sociais.

A busca  da compreensão  da razão,  enquanto  fundamento  das  ações  humanas,  tem 

guiado o interesse de diversos pesquisadores, principalmente Alberto Guerreiro Ramos, que 

conduziu os estudos sobre a racionalidade nas organizações e elaborou a Teoria Substantiva 

da  Vida  Humana  Associada,  que  numa  abordagem  ampla  do  tema,  apresenta  a  razão 

substantiva como a sua principal categoria de análise. Considerada um atributo natural do ser 

humano que reside na psique, a racionalidade substantiva, de acordo com o autor, poderia 

conduzir o indivíduo à auto-realização com o alcance da satisfação social (SERVA, 1997).



 Guerreiro Ramos reconhece que, na grande maioria das organizações produtivas, a 

razão  instrumental  prevalece  como lógica  subjacente  às  ações,  determinando  o padrão de 

sucesso  a  ser  alcançado.  Assim,  ainda  segundo  o  estudioso,  o  predomínio  da  razão 

instrumental  engendra  uma sociedade  centrada  no  mercado,  responsável  pela  insegurança 

psicológica,  pela  degradação  da  qualidade  de  vida,  pela  poluição,  pelo  desperdício  dos 

recursos naturais, além de produzir uma teoria incapaz de ensejar espaços sociais gratificantes 

aos indivíduos (SERVA, 1997).

 Com as idéias de Guerreiro Ramos, o tema da racionalidade substantiva foi ganhando 

espaço no meio acadêmico, mas gerou o que Maurício Serva considerou de impasse. Segundo 

Maurício Serva,  os estudiosos do tema não avançam sobre a prática administrativa, ou seja, 

são  trabalhos  bem elaborados  que  criticam e  denunciam a  racionalidade  instrumental  em 

oposição à racionalidade substantiva, mas não conseguem comprovar se esta última pode ou 

não ser empregada na gestão de organizações produtivas. 

Realinhando o foco das pesquisas para a dimensão da prática administrativa a fim de 

enfrentar o impasse representado pela ausência de evidências que demonstrem a concretização 

da racionalidade substantiva nas práticas administrativas, Serva se utilizou da base conceitual 

de  Ramos  e  empreendeu  uma  pesquisa  sobre  a  racionalidade  substantiva,  no  sentido  de 

desvendar  a  lógica  interna  nas  organizações,  ou  seja,  no  sentido  de  detectar  a  sua 

racionalidade predominante e como ela se concretiza nos atos administrativos dos indivíduos 

que a compõem. A pesquisa foi realizada em três empresas de serviços na cidade de Salvador, 

no ano de 1996. 

O  estudo  de  Serva  analisou  a  racionalidade  substantiva  demonstrada  na  prática 

administrativa  em  onze  processos  internos  das  organizações  pretendidas  e  resultou  na 

elaboração  de um quadro teórico que serviu de base para o desenvolvimento  do tema na 

ciência  administrativa.   Replicar  o modelo teórico de Serva com o objetivo de identificar 

elementos da racionalidade humana numa organização produtiva, nada mais acrescentaria ao 

postulado teórico,  visto que diferentes pesquisas já foram realizadas nesses doze anos que 

sucederam a pesquisa inicial até o momento atual.  

Os estudos que se concentraram em analisar a racionalidade substantiva na prática 

administrativa nos processos elaborados por Serva são considerados nesse estudo, como a 

primeira  geração dos trabalhos,  quando o tema norteou diversas pesquisas e comprovou a 

aplicabilidade do quadro teórico.

O tema amadureceu no meio acadêmico e urge a necessidade de avançar nos objetivos. 

Sendo assim, a primeira geração tratou de examinar o tipo predominante de razão na prática 



administrativa,  identificando  as  racionalidades  nos  processos  de  gestão,  como  também 

validando o modelo de identificação e análise dessas racionalidades proposto por Serva. Cabe 

agora fazer o campo evoluir com uma segunda geração de estudos sobre a racionalidade no 

sentido de codificar e sistematizar a aprendizagem, aprofundando o conhecimento de cada 

processo.

O presente trabalho pretende, a partir de uma revisão do tema, aprofundar o estudo 

sobre a rubrica  Tomada de Decisão, no sentido de verificar as  Categorias de Análise nos 

trabalhos  que  caracterizam  a  primeira  geração,  que  possam  servir  de  subsídios  para 

empreender uma pesquisa que dê continuidade aos estudos e possa contribuir para a evolução 

do tema da racionalidade na Ciência Administrativa. 

1.1 PROBLEMA

As organizações produtivas adotaram a ação racional com relação a fins e, desde o 

taylorismo, tem sido uma busca constante de paradigmas que justifiquem o agir instrumental 

dentro das organizações.  O agir racional com relação a fins privilegia o “agir” em detrimento 

do  “pensar”,  quando  a  racionalidade  instrumental  visa  alcançar  objetivos  pré-fixados 

(TENÓRIO,  1990).  A  abertura  de  novos  estudos  evidencia  um  novo  fenômeno 

organizacional,  trata-se  das  organizações  substantivas  que,  através  da  racionalidade 

substantiva, apresenta um conteúdo que valoriza o ser humano, sua dimensão individual e 

coletiva, preservando-lhe a dignidade ética 

O  fenômeno  das  organizações  substantivas,  foi  tratado  inicialmente  por  Alberto 

Guerreiro Ramos que, em sua teoria social, provoca um repensar da administração e propõe 

uma abordagem substantiva das organizações. Maurício Serva e Fernando Tenório Guilherme 

avançam nos estudos iniciados por Ramos e realinham a pesquisa, visando focar na dimensão 

da  prática  administrativa,  ou  seja,  como  se  concretiza  a  razão  substantiva  na  tomada  de 

decisão, na divisão de trabalho, no controle, no estabelecimento de normas, na comunicação e 

em outras variáveis de natureza administrativa.  

Baseado nos estudos de Guerreiro Ramos, Maurício Serva empreende um pesquisa de 

campo, cuja principal metodologia foi a observação participante. Serva elabora um quadro 

teórico de análise que estabelece uma escala de racionalidade, contemplando onze elementos, 

dos quais quatro correspondem ao quadro de ação racional substantiva e sete correspondem ao 



quadro de ação racional instrumental. Trata-se de um estudo que visa aprofundar ao máximo a 

visão de cada organização pesquisada (SERVA, 1997).

Com intuito de obter uma melhor demonstração do grau de racionalidade substantiva 

numa organização,  Serva  estabeleceu  também uma escala  de  intensidades,  dispostas  num 

continuum, no  qual  situa  a  organização  num  determinado  ponto  deste  continuum de 

racionalidade substantiva.  Para tanto, o pesquisador se utilizou do método antropológico para 

seu  estudo  de  campo,  através  da  observação  participante  realizada  em  três  empresas  de 

serviços, cuja pesquisa se estendeu por oito meses, na cidade de Salvador, no ano de 1996.

Entende-se aqui que replicar o mesmo método antropológico de pesquisa utilizado por 

Serva pouco agregaria à discussão do seu modelo teórico, já que os trabalhos, considerados 

nesse estudo de primeira geração já identificaram as racionalidades nos processos de gestão e 

validaram o modelo de identificação e análise dessas racionalidades. 

Os estudos da racionalidade substantiva considerados aqui de primeira geração são 

trabalhos  que  seguiram  a  proposta  de  Serva  no  sentido  de  analisar  os  processos 

administrativos  internos  baseados  no  modelo  teórico  formulado  em sua  pesquisa.  Foram 

trabalhos  que  estudaram a  racionalidade  substantiva  em diversos  tipos  de  organizações  e 

comprovaram a aplicabilidade do modelo teórico desenvolvido pelo mesmo.

Devido ao processo escolhido nesta pesquisa, nem todos os trabalhos que tiveram o 

seu foco realinhado à dimensão da prática administrativa foram aqui considerados, o que não 

os excluem da primeira geração de trabalhos sobre a racionalidade substantiva. 

Os  trabalhos  considerados  nesta  pesquisa  foram  os  que  possibilitaram  estudar  o 

processo escolhido por terem abordado o tema, a saber: o estudo realizado por Marcelo Fraga 

que  reproduz  o  modelo  utilizado  por  Serva  aplicado  a  uma  empresa  produtiva  do  setor 

industrial que encontra nela elementos característicos das organizações substantivas. O estudo 

realizado por Marcos Ramos que tenta compreender melhor as ações das organizações do 

terceiro setor, já que se trata de um fenômeno social que vem ganhando relevância e cuja 

compreensão  demanda  o  desenvolvimento  de  ferramentas  conceituais  e  aplicadas  que 

suportem  tais  especificidades.  O  trabalho  de  Fábio  Ferreira  que  analisa  uma  instituição 

psiquiátrica sob a ótica da teoria da ação comunicativa. O de José Valeriano que analisa a 

racionalidade nas práticas administrativas de uma cooperativa. O trabalho de Wagner Pinto 

que faz uma análise  das práticas  administrativas  de uma fundação empresarial  aberta,  no 

sentido  de  constatar  se  no  seu  interior,  as  ações  de  seus  membros  são  pautadas  no 

entendimento. Outro trabalho considerado também pertencente à primeira geração é o estudo 

realizado aqui neste programa por Newton Lins, sob a orientação do professor Washington de 



Souza,  que  analisa  a  articulação  entre  os  elementos  de  racionalidade  instrumental  e 

substantiva nos processos organizacionais na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval 

Paiva. Avançar nos objetivos, ir mais além de identificar a racionalidade predominante nos 

processos  administrativos  internos  de  uma  organização  produtiva  é  o  que  caracteriza  a 

segunda geração de trabalhos, que se baseia na revisão do tema e aprofunda os estudos de 

cada processo sugerido por Serva. 

Com o objetivo de colaborar com a segunda geração de trabalhos sobre o tema da 

racionalidade substantiva é formulada a seguinte questão de pesquisa: Como as categorias de 

análise do processo Tomada de Decisão, encontradas a partir de uma revisão do tema nos 

trabalhos  da  primeira  geração,  podem  integrar  os  resultados  desta  primeira  fase,  

agregando-os  a  novos  estudos  que  sistematizem  os  resultados  dos  trabalhos  iniciais  e 

proporcionem o avanço do tema da racionalidade na ciência administrativa?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Conhecer as categorias de análise do processo  Tomada de Decisão,  a partir de uma 

revisão  do  tema  da  primeira  geração  de  estudos  baseados  no  referencial  de  Serva,  que 

possibilite o aprofundamento do estudo da racionalidade no processo em questão. 

1.2.2 Objetivos específicos

a) Identificar as categorias de análise do processo Tomada de Decisão nas pesquisas que 

caracterizam a  primeira  geração  de  trabalhos  sobre  a  racionalidade  nos  processos 

administrativos;

b) Elaborar  categorias  de  análise  que  possibilitem  identificar  a  racionalidade 

predominante em aspectos que constituem o processo decisório;



c) Identificar  a  racionalidade  predominante  nas  diversos  aspectos  que  constituem  o 

processo decisório;

d) Oferecer  subsídios  para  aprofundar  o  debate  sobre  a  racionalidade  no  processo 

decisório.

           

1.3 JUSTIFICATIVA

1.3.1 No campo teórico

Desde o advento do taylorismo, a ação administrativa tem se direcionado numa busca 

constante  de  paradigmas  que  justifiquem  o  agir  instrumental  dentro  dos  sistemas  sociais 

formalmente  organizados.  Trata-se  de  sistematizar  um  conhecimento  teórico-prescritivo, 

postulado pelo conjunto das teorias organizacionais ou gerenciais, que reproduza um novo 

pensar de ação racional com relação a fins (TENÓRIO, 1990).

Nesse  contexto,  predomina  a  racionalidade  instrumental  (ou  funcional),  que  visa 

alcançar  objetivos  pré-fixados.  Mesmo as  metodologias  mais  elaboradas  que estimulem a 

“participação” ou,  até mesmo,  a divisão do trabalho na concepção orgânico-funcional dos 

níveis estratégico, tático e operacional, a hierarquização burocrática que rege as organizações 

não é descaracterizada, podendo ser entendida conforme Tenório (1990, p.6):
A racionalidade  instrumental  ou  funcional  é  o  processo  organizacional  que  visa 
alcançar objetivos pré-fixados, ou seja, é uma razão com relação a fins na qual vai 
predominar a instrumentalização da ação social dentro das organizações, predomínio 
este centralizado na formalização mecanicista das relações sociais em que a divisão 
do  trabalho  é  um imperativo  categórico,  através  do  qual  se  procura  justificar  a 
prática administrativa dentro dos sistemas sociais organizados.

Ainda segundo Tenório:
O  que  podemos  verificar,  a  partir  do  taylorismo  no  conjunto  das  teorias 
organizacionais é a promoção constante do ajustamento do empregado ao processo 
de  produção,  independente  do  potencial  racional-substantivo  que  o  homem traz 
consigo para dentro das organizações. (TENÓRIO, 1990, p.7).

O ajustamento do trabalhador ao processo administrativo, muitas vezes ocorre como 

resultado do enfoque acrítico que os cursos de administração transmitem aos alunos, o que 

por  sua  vez  reforça  o  lado  instrumental  das  organizações  e  prejudica  o  processo  de 



emancipação do homem. Desta forma, o tema em questão é de grande relevância do ponto de 

vista teórico, já que a sua discussão pode desenvolver o senso crítico e possibilitar o processo 

de emancipação do ser humano,  não só no ambiente  organizacional,  como também como 

indivíduo na sociedade.

Segundo Serva (1997), a congruência de uma organização face à racionalidade que lhe 

é subjacente, não começa no produto ou na imagem ao público, começa, sobretudo, nos seus 

processos administrativos internos.
Na perspectiva geral da emancipação do homem na esfera produtiva, vimos tentando 
contribuir  para  evidenciar  que indivíduos associados  em organizações  produtivas 
podem: estabelecer relações gratificantes entre si, alcançar níveis consideráveis de 
auto-realização e embasar as ações numa lógica não utilitária,  ao passo que suas 
organizações  alcançam  graus  de  desempenho  satisfatórios  no  interior  de  um 
mercado competitivo. (SERVA, 1997, p 30).

Serva  propõe  um redirecionamento  das  pesquisas,  no  sentido  de  focar  na  prática 

administrativa.  Estudos  dessa  natureza  caracterizaram  a  primeira  geração  de  trabalhos  e 

levaram algumas organizações (como a Muri - Linhas de Montagem e o no Hospital Espírita 

de  Psiquiatria  Bom  Retiro  -  HEPBR)  a  repensar  sua  prática  de  gestão  e  perceber  a 

racionalidade  substantiva  como  uma  ideologia  que  fundamenta  um  agir,  confirmando  o 

pensamento de Guerreiro Ramos: 
O indivíduo liberto do modelo social não só predominante, mas também centrado no 
mercado, desenvolve atividades, no âmbito de sistemas sociais, que contribuem para 
aumentar a razão de viver (RAMOS, 1989, p. 149).

Os estudos que decorreram da aplicabilidade do modelo teórico de Serva apresentam 

importância  no  âmbito  teórico  e  provoca  o  despertar  crítico  em  relação  à  racionalidade 

instrumental,  que  é  dominante  na  teoria  das  organizações.  A aplicação  de  estudos  dessa 

natureza leva empresas a repensarem suas práticas de gestão e, principalmente, perceberem as 

implicações de uma sociedade centrada no mercado. Por isso, incentivar o debate e evidenciar 

os  valores  emancipatórios  que  caracterizam  a  racionalidade  substantiva  no  ambiente 

organizacional  contribui,  sem dúvida,  para que a lógica utilitarista,  que direcionou todo o 

processo produtivo do sistema capitalista, seja questionada e criticada, em detrimento de uma 

razão  substantiva  direcionada  para  a  auto-realização  dos  indivíduos  associados  em 

organizações.  A  discussão  do  tema  da  racionalidade  instrumental  versus  racionalidade 

substantiva coloca em evidência elementos da subjetividade humana esquecidos na dimensão 

organizacional, que, se resgatados, podem contribuir agregando novos princípios ao postulado 

teórico que questiona a razão na administração. 



Como afirma Ramos (1989),  na moderna  sociedade centrada no mercado,  torna-se 

normal o uso da linguagem distorcida. Não fazer uso da crítica é perpetuar uma linguagem 

inadequada, é contribuir para a astúcia da utilização inapropriada do vocabulário teórico que 

prevalecia antes de seu aparecimento.

Esta pesquisa se justifica no campo teórico por acreditarmos que podemos contribuir 

no  avanço  do  estudo  sobre  a  racionalidade,  no  sentido  de  sistematizar  os  resultados  dos 

trabalhos iniciais e agregar tais resultados a um novo estudo que possibilite o aprofundamento 

do tema, focalizando principalmente na complexidade do processo decisório.  

1.3.2 No campo pessoal

A filosofia  tornou-se  assunto  da  humanidade  e  assume  a  missão  regeneradora  de 

modelação da consciência dos homens. O tema em estudo, cujo eixo central tem uma linha 

filosófica,  desperta  o  interesse  da  pesquisadora,  já  que  a  razão  permeia  o  pensamento 

filosófico desde a antiguidade, sendo motivo de questionamentos e críticas em todas as épocas 

históricas,  tornando-se  o  fio  condutor  de  procedimentos  e  ações  que  caracterizam  uma 

sociedade. 

Pensar a natureza da razão é pensar a natureza do homem, pensamentos que se fundem 

e que coincidem num único problema, em outras palavras, buscar a natureza humana da razão 

significa buscar nos sujeitos humanos os fundamentos de suas ações. Investigar a natureza das 

ações  humanas,  principalmente  no  ambiente  organizacional,  dominado  pela  racionalidade 

instrumental, tornou-se um assunto de grande interesse para a pesquisadora.

Diversos estudos na busca da compreensão da razão, enquanto fundamento das ações 

humanas  nas  organizações,  têm  sido  realizados  por  estudiosos,  como  Guerreiro  Ramos 

(1989),  César  Barreto  (1993),  Gladys  Symons  (1990),  Pizza  Júnior  (1994),  Wellington 

Martins  (1994)  e  muitos  outros  que,  através  de  uma  perspectiva  crítica,  examinam  a 

racionalidade subjacente às ações dos indivíduos nas organizações (SERVA, 1997).

Desvendar a lógica interna de uma organização, a partir do estudo de sua racionalidade 

predominante nas ações dos seus indivíduos, é contribuir para colocar em evidência elementos 

da subjetividade humana na busca da atualização pessoal e, conseqüentemente, na busca de 

valores emancipadores, que possibilitem a realização do indivíduo no campo organizacional.



Realizar  um  trabalho  que  não  viesse  a  contribuir  com  uma  perspectiva  social  e 

humana, não teria o mesmo valor substantivo e peso para a pesquisadora, que se sente feliz 

em  acreditar  que  a  sua  pesquisa  –  por  questionar  processos  internos  administrativos  – 

possibilite  o  repensar  de  suas  ações  e  contribua  com suas  reflexões  para  a  realização  do 

indivíduo, não só no seu ambiente de trabalho, como também a sua atualização na sociedade 

de uma forma geral.

Como afirma Serva (1997),  é preciso impedir  que os  estudos dessa abordagem se 

percam em intermináveis discussões sem propostas concretas. Faz-se necessário difundir a 

razão substantiva nas organizações e, principalmente, conseguir demonstrar a exeqüibilidade 

dessa  racionalidade  na  prática  administrativa.  É  importante  contribuir  com trabalhos  que 

redirecionem o foco da pesquisa e confirmem o pensamento de Serva de que uma segunda 

geração de trabalhos se faz necessário para um maior aprofundamento do tema. 

A pesquisa se justifica no campo pessoal pelo fato da pesquisadora acreditar que o seu 

trabalho – por aprofundar o estudo da racionalidade no processo administrativo – possa levar 

o indivíduo a conhecer melhor a própria natureza humana dentro do processo analisado, em 

outras palavras, pode levar o indivíduo a buscar o fundamento de suas ações e decisões, o que, 

por  sua vez,  o conduzirá  a  formação de um sujeito  crítico  e  conhecedor  de sua natureza 

humana.

1.3.3 No campo social 

O  predomínio  da  razão  instrumental  nas  organizações  produtivas  engendra  uma 

sociedade centrada no mercado, responsável pela insegurança psicológica, pela degradação da 

qualidade de vida, pela poluição,  pelo desperdício dos recursos naturais, além de produzir 

uma teoria incapaz de ensejar espaços sociais gratificantes aos indivíduos (SERVA, 1997). 

A hegemonia  da  racionalidade  instrumental  na  sociedade  contemporânea  vai  gerar 

patologias da modernidade através do efeito de constrangimento sob o ser humano provocado 

pelo mercado e pela tecnoburocracia estatal, como também a própria lógica estabelecida pela 

relação  de mercado que submete o ser humano aos mecanismos de integração  dinheiro e 

poder  que,  por  sua  vez,  o  exclui  de  sua  prática  dos  princípios  de verdade,  moralidade  e 

expressividade.



O estudo apresenta grande importância social, já que incentiva a conquista de outros 

espaços sociais além do mercado, sendo este a referência cardinal para a ordenação da vida 

humana individual, quando os indivíduos são coagidos a se ajustar e a se conformar a uma 

sociedade dominada por um único enclave.

Uma sociedade aberta aos demais enclaves sociais (espaços que cada dimensão deve 

ocupar dentro da sociedade humana) e que atenda as necessidades humanas além do mercado, 

oferece  uma maior  possibilidade  de  auto-realização  do indivíduo  e  deste  encontrar  a  sua 

emancipação, contribuindo conseqüentemente para a construção de uma sociedade melhor e 

mais  justa.   A  pesquisa,  portanto,  justifica-se  no  campo  social  por  possibilitar  o 

reconhecimento e a conquista de outros enclaves sociais além do mercado, como resultado de 

escolhas  pessoais  advindas  de  muitos  critérios  substantivos  de  vida  pessoal  e  de  uma 

variedade  de  padrões  de  relações  interpessoais,  que  formam  uma  realidade  social 

multicêntrica,  diferenciando-se  totalmente  do  espaço  social,  dominado  pela  racionalidade 

instrumental, onde o indivíduo é coagido e forçado a conformar-se com o sistema de valores 

de mercado.



2  REFERENCIAL TEÓRICO – RACIONALIDADE SUBSTANTIVA

Ainda  que  o  trabalho  seja  dirigido  para  analisar  empiricamente  um dos  processos 

administrativos  extraído  do  modelo  teórico  de  Maurício  Serva  sobre  racionalidade 

substantiva,  é  a  partir  da obra de Guerreiro  Ramos,  A Nova Ciência  das  Organizações... 

(1989), sua teoria sobre a organização substantiva da vida associada, que Serva extrai sua 

fonte teórica originária de investigação, o que se faz necessário uma observação mais atenta 

ao estudo de Guerreiro Ramos neste trabalho.

Guerreiro Ramos elabora uma nova abordagem do planejamento dos sistemas sociais, 

chamada de Paradigma Paraeconômico. Neste paradigma, ele constata diversas referências a 

um tipo de organização denominada de isonomias, que pode ser definida como um contexto 

em que todos os membros são iguais e onde há uma igualdade de normas.  Segundo Ramos 

(1989), este espaço é composto por cinco categorias, a saber: a realização de seus membros; o 

caráter auto-gratificante, com os indivíduos desempenhando atividades compensadoras; o fato 

das atividades serem desenvolvidas como vocações e não como um emprego; neste espaço 

não há diferenças entre liderança e gerência, a isonomia é vista como uma comunidade, e por 

último  a  isonomia  não  pode  perder  o  seu  ponto  ótimo  de  desenvolvimento  e  atingir 

desenvolvimentos  secundários  e  categóricos,  ou  seja,  para  se  manter  uma  isonomia,  a 

organização precisa manter o seu tamanho. Trata-se, portanto, de um espaço social onde os 

interesses dos indivíduos estão direcionados para os objetivos intrínsecos daquilo que fazem, 

e não para a maximização da utilidade ou para a renda auferida de sua atividade.  

Para dar base ao seu conceito de isonomias, Guerreiro Ramos recorre ao pensamento 

de Karl Polanyi  em “A Grande Transformação”, quando observa que, segundo o autor, a 

descoberta  mais  importante  nas  recentes  pesquisas  históricas  e  antropológicas  é  que  a 

economia do homem, como regra, está submersa em suas relações sociais, como o fato de que 

ele  age  dessa  forma  para  salvaguardar  sua  situação  social,  suas  exigências  sociais,  seu 

patrimônio social, ou seja, o homem valoriza os bens materiais na medida em que eles servem 

a seus propósitos. Neste sentido, o papel do “homo economicus” é submergido nas relações 

sociais, onde o indivíduo não age como maximizador dos interesses individuais ou motivado 

pela posse de seus bens materiais; portanto, os processos de produção e distribuição não estão 

ligados  a  interesses  específicos  relativos  à  posse  de  bens.  Cada  passo  do  processo  está 

atrelado a certos interesses sociais,  que não se apresentam de forma idêntica em todas as 



comunidades  (POLANYI,  2000).  Para  o  autor,  as  economias  primitivas  tornam-se 

incompreensíveis, se a elas forem atribuídas uma motivação utilitarista.

Polanyi  afirma  que  a  ação  econômica  não  pode  ser  compreendida  em  termos 

individualistas,  uma  vez  que  é  influenciada  pelas  instituições  sociais.  Ele  considera  a 

economia  enquanto  processo  institucionalizado.  Convencido  de  que  existiram  diversas 

modalidades de institucionalização da atividade econômica no tempo e no espaço, o estudioso 

observa que essa distribuição foi assegurada essencialmente pela existência de princípios de 

regulação  das  atividades  econômicas  como  a  reciprocidade,  a  redistribuição,  a  troca  de  

mercado, sendo as duas primeiras formas econômicas capazes de assegurar o funcionamento 

do sistema econômico sem a ajuda de registros escritos e de uma complexa administração 

(POLANYI, 2000).

No princípio da redistribuição, a produção é dirigida a uma autoridade central, sendo 

armazenada  e  posteriormente  distribuída,  o  que implica  numa centralidade  que reparta  os 

recursos  depois  de  tê-la  recebido.  O  princípio  da  reciprocidade  corresponde  ao  ato  da 

“dádiva”, da oferenda que implica numa retribuição por parte de quem recebeu a oferenda. 

Esta oferenda tem um efeito social relevante e pode assumir um caráter pessoal ou geral se 

tiver relacionado com a coletividade.  Neste princípio,  os objetos que são oferendados não 

podem ser dissociados de quem os oferece e representam essencialmente um comportamento 

social. A troca de mercado é o princípio onde ocorre o encontro da oferta e da procura de bens 

e serviços, tendo como finalidade a troca, sendo a procura e a oferta ajustadas através do 

preço e a equivalência ajustada através do uso da moeda.

Para  Polanyi,  os  citados  princípios  de  integração  econômica  estão  atrelados  a  um 

determinado modelo institucional de suporte, em outras palavras, o modelo institucional da 

centralidade possibilita a redistribuição, já que a centralidade pressupõe uma autoridade e uma 

divisão de trabalho entre representantes dessa autoridade e outros membros do grupo. Neste 

sentido, a redistribuição só pode se efetuar com um centro estabelecido. 

O modelo institucional  da simetria  facilita  o comportamento da reciprocidade,  que 

implica movimentos entre pontos correlativos de agrupamentos simétricos, ou seja, envolve a 

presença  de  dois  ou  mais  grupos  dispostos  simetricamente,  cujos  membros  podem  se 

comportar de forma semelhante em relação aos outros (POLANYI, 2000). 

O modelo institucional gerado pela integração econômica realizada pelo mercado tem 

efeitos profundos na organização social, que considera a sociedade como auxiliar do mercado, 

ou seja, a troca como sistema de integração, depende da existência de um sistema de mercado, 



um  padrão  institucionalizado  que,  por  sua  vez,  não  origina  atos  aleatórios  de  troca 

(POLANYI, 2000). 

Para  Ramos,  o  conceito  elaborado  por  Polanyi  é  uma  crítica  à  centralização  do 

mercado  como  instituição  fundamental  da  atividade  econômica  e  salienta  que  essa 

centralização é válida apenas para as sociedades modernas, já que Polanyi busca evidências 

históricas de que a atividade econômica sempre esteve embebida em outras atividades do tipo 

social.  Ramos se utilizou do estudo de Polanyi  para compreender  o fenômeno econômico 

independente  da  lei  do  valor  que  permite  considerar  as  economias  não  mercantis.  Numa 

economia  mercantil,  as  possibilidades  de  reprodução  de  riquezas  são  comandadas  pela 

realidade do valor, onde a sociedade está totalmente voltada para a acumulação dos valores de 

troca, sendo o valor determinado pela escassez.

O capitalismo é um sistema de criação de desejos e produção de necessidades, é uma 

civilização fundada no consumismo e no desperdício. O valor está relacionado à escassez e 

não a riqueza, e torna-se o dogma central da análise econômica, sendo definida pela relação 

meio e fins (POLANYI, 2000).

Ramos (1989) se utilizou dos conceitos de Polanyi para elaborar críticas às sociedades 

centradas no mercado, como também às ciências econômicas que legitimam o mercado como 

instituição fundamental da atividade econômica. O que se observa na moderna ciência social é 

o caráter precário de seus pressupostos serem incapazes de oferecer diretrizes para a criação 

de espaços sociais gratificantes. Ramos empreende um processo de diferenciação fundamental 

entre concepções distintas da vida humana associada, ou seja, o sociólogo diferencia de forma 

analítica a racionalidade instrumental e a racionalidade substantiva.

Para desenvolver o tema da racionalidade substantiva, Ramos resgatou nos estudos de 

Weber os pontos de vista sobre a racionalidade e detectou que, em sua obra  Economia e  

Sociedade (1977), Weber investiga o significado da ação social concluindo que se trata de 

uma conduta humana dotada de sentido, uma ação orientada pela ação dos outros. Assim, na 

teoria weberiana, o homem passou a ter, enquanto indivíduo, significado e especificidade. É o 

ser humano que dá sentido à sua ação social e estabelece a conexão entre o motivo e a ação, a 

ação propriamente dita e seus efeitos, em outras palavras, Weber percebeu, em sua concepção, 

que  estava  sendo dado um novo sentido  à  palavra  razão.  Assim,  a  ação  social  pode  ser 

racional  com  respeito a  fins,  quando  a  ação  é  determinada  por  expectativas  no 

comportamento, tanto de objetos do mundo exterior como de outros homens; e utiliza essas 

expectativas como condições ou meios para obter os fins próprios, racionalmente perseguidos. 

A ação social também pode ser racional com relação a valores, que é determinada por uma 



crença consciente no valor, seja ele ético, estético, religioso ou de qualquer outra forma que se 

interprete. Trata-se de valores relacionados à sua própria conduta, sem relação alguma com o 

resultado. A ação pode ainda ser afetiva, sendo especialmente emotiva, quando determinada 

por  afetos  e  estados  sentimentais  atuais.  Por  último,  a  ação  social  pode  ser  tradicional, 

determinada por um costume arraigado (WEBER, 1977).

Para Weber, portanto, somente as ações com “sentido” (sentido pensado e subjetivo 

dos sujeitos da ação) podem ser atribuídas à racionalidade. A racionalidade substantiva não 

concretiza nenhuma ação humana interessada, ela existe independente de suas expectativas de 

sucesso (RAMOS, 1989).

Weber  conceituou  a  razão  com  relação  a  valores  (ou  razão  substantiva),  que  é 

determinada pela crença consciente em um valor, podendo este ser ético, estético, religioso, 

ou de qualquer outra forma como se lhe interprete, ou seja, um valor próprio e absoluto de 

uma determinada conduta, sem relação alguma com o resultado (WEBER, 1977).

Observa-se, nos estudos de Weber, a análise da razão na perspectiva de que a transição 

do mundo feudal para o moderno foi feita pelo processo de racionalização das estruturas da 

consciência humana, que levaria, enfim, ao fim de uma visão mística de mundo. Entretanto, o 

que o próprio Weber mostra é que a racionalização não conduz o ser humano à emancipação, 

e,  sim,  ao  seu  crescente  aprisionamento  em sistemas  que  o  reificam (TENÓRIO,  2000). 

Quando estudou as organizações burocráticas, Weber salientou a existência de um homem 

denominado por ele de burocrata. A ação é o elemento que define a existência desse homem, 

já que ela é orientada para a consecução dos objetivos da organização em que trabalha. A 

avaliação desta ação se restringe à ação social no que tange aos fins, o agente da ação escolhe 

seus  objetivos  e  persegue-os,  tenta  alcançá-los  de uma forma “racional”.  A racionalidade 

formal geralmente está relacionada a esferas de vida e estruturas de dominação que adquirem 

limites específicos e delineados somente com a industrialização, mais especificamente, por 

meio das esferas econômica, legal e científica e a forma burocrática de dominação.

A racionalidade instrumental ou funcional fomenta o processo de burocratização da 

sociedade.  Trata-se  da  racionalidade  orientada  por  regras  e  normas,  que  desconsidera  os 

aspectos pessoais; variáveis ambientais estas que Serva se utilizou para desvendar a lógica dos 

sistemas organizacionais. 

Através  dos  estudos  de  Weber,  Ramos  conclui  que  a  racionalidade  substantiva  é 

orientada por valores sociais e está de acordo com pressupostos sociais, não concretizando 

nenhuma ação humana interessada.   



O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas tece uma crítica à racionalidade de 

Weber, uma vez que a sociedade industrial atual é muito diferente daquela conhecida por ele. 

Habermas observa que a racionalidade analisada por Weber trata de uma forma específica de 

associação política não reconhecida,  quando as normas de relações interpessoais na esfera 

privada  e  as  regras  sistemáticas  de  ação  racional  de  propósito  determinado  tornam-se 

idênticas  ou  perdem  sua  diferenciação  e,  em  conseqüência,  conduzem  a  um  estado  de 

comunicação sistematicamente distorcida entre os seres humanos (RAMOS, 1989). 

Considerado  o  grande  herdeiro  da  teoria  crítica,  Jürgen  Habermas,  propôs  a 

necessidade de mudança de paradigma em relação à abordagem tradicional da racionalidade, 

ou seja, o conceito positivista de razão não se aplica ao campo da moral e da prática, que, 

neste  caso,  se  pressupõe  uma  concepção  muito  mais  abrangente  de  razão,  que,  segundo 

Habermas, pode ser encontrado no conceito de razão comunicativa ou dialógica (FREITAG, 

1993). 

A  teoria  crítica  desenvolve  uma  grande  censura  à  teoria  tradicional,  julgando-a 

inadequada para entender a vida social por analisar somente o que vê, aceita a ordem social 

presente, obstruindo qualquer possibilidade de mudança, o que conduz ao quietismo político; 

por  outro  lado,  também  é  fator  de  sustentação  da  dominação  tecnológica  na  sociedade 

tecnocrata atual (TENÓRIO, 2000).

O objetivo  de  Habermas  é  desenvolver  uma teoria  que permita  uma práxis  social 

voltada para o conhecimento reflexivo e uma práxis política que questione as estruturas sócio-

político-econômicas existentes, em outras palavras, uma teoria que livre o ser humano dos 

dogmatismos e que o leve em direção à emancipação (TENÓRIO, 2000).

Habermas adverte que analisar a racionalidade de um fato apenas sob a ótica de que 

ele está bem fundamentado ou de que ele é suscetível à crítica sofre duas debilidades, por um 

lado deixa-se de explicar aspectos importantes do contexto da racionalidade por ser muito 

abstrata, e, por outro lado, a ação racional não é utilizada somente em conexão com emissões 

ou manifestações  que podem ser  verdadeiras  ou falsas,  eficazes  ou ineficazes,  por  serem 

muito restritas. Neste sentido, Habermas propõe discutir o afrontamento de situações por meio 

da  tipologia  de  ação  racional:  teleológica,  estratégica,  normativa,  dramatúrgica  e 

comunicativa (TENÓRIO, 2000). Embora diferentes essas categorias de ação interagem no 

interior dos sistemas tecnoburocráticos, podendo ocorrer simultaneamente entre os diferentes 

atores nos diferentes níveis de decisão.  

Em  Racionalidade  e  Comunicação,  Habermas  (2002)  esclarece  o  complexo  de 

estruturas de racionalidade e explica como as várias estruturas desse tipo se fundem no meio 



lingüístico,  através de referências a diferentes modalidades de utilização da linguagem e a 

tipos de ação correspondente. Para tanto, ele se refere às raízes da racionalidade. Em primeiro 

lugar,  a  racionalidade discursiva e reflexão, que pressupõe uma auto-relação refletida por 

parte da pessoa a respeito daquilo que diz, acredita e faz, esta capacidade está interligada com 

as estruturas nucleares racionais do conhecimento, da atividade propositada e da comunicação 

através das auto-relações correspondentes. Ao nível integrativo da reflexão e do discurso, os 

três componentes  da racionalidade (conhecer,  agir  e falar)  se fundem no meio lingüístico, 

através  de  referências  a  diferentes  formas  de  utilização  da  linguagem e  ao  tipo  de  ação 

correspondente.

Por  acreditar  que  toda  ação  é  intencional,  a  racionalidade  teleológica parte  do 

pressuposto de que todas as ações-intenções têm por finalidade alcançar a realização de um 

objetivo pré-estabelecido. Neste sentido, a racionalidade de uma ação é proporcional ao fato 

do  agente  ter  conseguido  ou  não  o  resultado  com  base  em  meios  selecionados  e 

implementados (HABERMAS, 2002).

A racionalidade comunicativa se expressa na força unificadora do discurso orientado 

ao entendimento, que assegura aos participantes do ato de comunicação um mundo da vida 

intersubjetivamente partilhado, um horizonte, onde o qual todos possam se referir a um só 

objetivo. A racionalidade orientada ao entendimento depende dos atos da fala serem ou não 

compreensíveis e aceitáveis para que o sujeito possa obter sucesso (HABERMAS, 2002).

O conceito de racionalidade comunicativa possui características que remetem à idéia 

central de que ela, somente ela, ocorre sem coações e na busca do consenso sob uma fala 

argumentativa  na  qual  os  diversos  participantes  superam  a  subjetividade  inicial  de  seus 

respectivos pontos de vista, e submetem-se a uma comunidade de convicções racionalmente 

motivada, assegurando, por sua vez, a unidade no mundo objetivo e da intersubjetividade no 

seu contexto de vida (HABERMAS, 2002).

Ao realizar a substituição do paradigma da consciência pelo paradigma da linguagem, 

Habermas ressalta que a linguagem deve ser vista como uma expressão de entendimento num 

contexto normativo e valorativo, aspecto este explorado no estudo de Serva como elemento de 

partida  para  a  emancipação  do  ser  humano  diante  dos  constrangimentos  impostos  pela 

sociedade contemporânea. 

O novo conceito de razão traz uma visão subjetiva e autônoma da mesma, que consiste 

num procedimento  argumentativo,  pelos  quais  os  sujeitos  envolvidos  se põem em acordo 

sobre questões relacionadas com a verdade, justiça e autenticidade, buscando o entendimento 

que norteia a racionalidade substantiva nos procedimentos organizacionais. 



Os indivíduos sob o processo de argumentação devem se sentir livres, com os mesmos 

direitos e obrigações, devendo também negar a validade de toda coação que não seja o melhor 

argumento. A argumentação é o ato da fala no qual os participantes expressam suas razões e, 

se criticados, procuram apresentá-las através do discurso (TENÓRIO, 2000). 

A teoria da ação comunicativa espelha a transparência das relações sociais e a possível 

intersubjetividade a cada um dos atores nela envolvidos. Sendo assim, a razão comunicativa 

se encontra no ponto de interseção com o mundo das coisas,  o mundo social  e o mundo 

subjetivo dos afetos. Por isso ela é mais abrangente e menos autoritária do que outras formas 

de manifestação da razão (FREITAG, 1993).   

Segundo  Habermas,  um  acordo  realizado  por  meio  de  ações  comunicativas  não 

poderia  ser  imposto  por  nenhuma  das  partes,  teria,  portanto,  uma  base  racional. 

Diferentemente de Weber, Habermas amplia a possibilidade da racionalidade de uma ação, o 

seu modelo comunicativo não faz coincidir ação com comunicação, a razão desloca-se para a 

linguagem e proporciona uma grande possibilidade de intersubjetividade, um horizonte, onde 

todos  possam  se  referir  a  um  só  objetivo.  Em  tal  modelo,  a  linguagem  é  um  meio  de 

comunicação  que  serve  ao  entendimento,  que  depende  dos  atos  da  fala  serem  ou  não 

compreensíveis e aceitáveis para que o sujeito possa obter sucesso (HABERMAS, 2000).

A  teoria  de  Habermas  traz  uma  grande  contribuição  no  sentido  de  ampliar  a 

compreensão dos processos de institucionalização das atividades econômicas, ou seja, num 

contexto  onde  as  atividades  econômicas  desvencilham-se  das  instituições  sociais, 

predominam as ações instrumentais  direcionadas pela razão utilitarista,  mas num contexto 

onde o econômico está essencialmente embebido (embedded) no social; as ações relacionadas 

também à atividade  econômica  seriam ações  orientadas  ao entendimento,  já  que estariam 

livres do imperativo utilitarista. (SERVA, 1996).

A teoria harbemasiana serviu de base para Tenório (1993) discutir como fomentar o 

paradigma da razão comunicativa dentro dos espaços sócio-formais nos quais predomina a 

razão instrumental.  Para ele,  dentro da organização,  o indivíduo deveria  desenvolver  suas 

relações de forma a produzir segundo a sua maneira particular de perceber a ação racional 

com relação a fins. 

Em suas pesquisas, Tenório (2006), assim como Serva (1996), também constatou que 

o  comportamento  administrativo  se  contrapõe  a  ação  individual  plena.  Assim,  categorias 

como a  imposição de normas e prescrições de comportamentos,  bem como o seu  efetivo  

controle,  aparecem  como  aspectos  fundamentais  de  todos  os  sistemas  gerenciais,  sendo 

processo central da ação moldada pela racionalidade instrumental.



Serva observa pontos em comum entre as construções teóricas de Ramos e Habermas, 

já que o ser humano se destaca em ambas as teorias. Nos estudos de Guerreiros Ramos, a 

razão é um atributo natural do ser humano, está localizado na psique como recurso potencial. 

Para Habermas, o potencial da racionalidade se concretiza através da ação comunicativa, onde 

o  indivíduo  é  capaz  de  orientar  suas  ações  com  base  e  pretensões  de  validez 

intersubjetivamente conhecidas da comunidade que está envolvido (FRAGA, 2000).

Serva observa que na proposta de Ramos a idéia de razão substantiva transcende a 

estreita  relação que se faz atualmente entre razão e cálculo,  quando por meio da razão, o 

indivíduo poderia conduzir a sua vida pessoal a auto-realização, vivendo numa possibilidade 

de equilíbrio,  na sua busca de emancipação e auto-realização com o alcance da satisfação 

social, sem desconsiderar o direito dos outros de também realizar a mesma busca. 

Para Serva (1997), a teoria de Ramos sobre a racionalidade substantiva se expande em 

processos  de  comunicação,  alimentados  por  um  fluxo  de  informações  que,  a  seu  ver,  a 

racionalidade  substantiva  pressupõe  que  cada  organização  tenha  autonomia  para  buscar 

respostas  e  realizar  os  seus  objetivos  específicos,  independente  de  qualquer  padrão 

determinista. As organizações substantivas se caracterizam pelo seu alto grau de singularidade 

na sua originalidade, liberdade, autodeterminação, que apontam para uma teoria caracterizada 

por um amplo leque de respostas a situações e estruturas organizacionais.   

Serva se utiliza da proposta de Ramos de que, por meio da razão, o indivíduo pode 

conduzir a sua vida pessoal a auto-realização, procurar viver numa possibilidade de equilíbrio 

em busca da satisfação pessoal, sem desconsiderar o direito dos outros também fazê-lo. Serva 

considera que, além do debate racional, se faz necessário o julgamento ético-valorativo das 

ações.  A partir dessa percepção, ele parte para a sua pesquisa de campo sobre a racionalidade 

substantiva, demonstrada na prática administrativa, que resultou na elaboração do quadro de 

análise com os processos organizacionais, que norteia os estudos que caracterizam a primeira 

geração de trabalhos sobre a racionalidade, literatura esta que serviu de base para este estudo.

2.1 O MODELO DE ANÁLISE DE MAURÍCIO SERVA (1997)

Baseado nos estudos de Guerreiro Ramos sobre a Teoria substantiva da Vida Humana 

Associada, que ressalta o predomínio da razão instrumental nas organizações produtivas e a 

própria  incapacidade  da  teoria  organizacional  de  ensejar  espaços  sociais  gratificantes  ao 



indivíduo,  Maurício Serva propôs um estudo da racionalidade substantiva demonstrada na 

prática administrativa, indo além da abordagem conceitual proposta por Guerreiro Ramos.

O  trabalho  de  Maurício  Serva  teve  como  ponto  de  partida  a  busca  pelo  tipo  de 

organização ideal mencionada por Guerreiro Ramos, as chamadas  isonomias,  que, segundo 

ele próprio, trata-se de organizações que apresentam a predominância da razão substantiva.

O  estudo  sobre  a  racionalidade  substantiva  demonstrada  na  prática  administrativa 

resultou na formulação de um quadro de análise  que permite  identificar  e demonstrar,  na 

prática, como a racionalidade substantiva se concretiza nas práticas administrativas.

O quadro  propõe  a  análise  de  onze  processos  organizacionais,  dos  quais  sete  são 

considerados essenciais como: hierarquia e normas, valores e objetivos, tomada de decisão,  

controle, divisão do trabalho, comunicação e relações interpessoais, ação social e relações  

ambientais.  Os  considerados  complementares  tratam  da  reflexão  sobre  a  organização: 

reflexão sobre a organização, conflitos, satisfação individual e dimensão simbólica.

Aos  processos  foram  reagrupados  os  diversos  elementos  constitutivos  de 

racionalidade, de acordo com a sua natureza. O quadro apresenta na primeira coluna os onze 

processos organizacionais, e na segunda e terceira colunas, faz-se a distinção dos dois tipos de 

racionalidade,  apontados nos elementos  constituídos  da ação racional  substantiva que são: 

auto-realização,  que  são  processos  de  concretização  do  potencial  inato  do  indivíduo, 

complementados  pela  satisfação;  entendimento,  que são ações  pelas  quais  se  estabelecem 

acordos e consensos racionais,  mediadas pela comunicação livre e coordenando atividades 

comuns  sob  a  égide  da  responsabilidade  e  da  satisfação; julgamento  ético,  deliberação 

baseada  em juízos  de valor  (bom,  mau,  verdadeiro,  falso,  certo,  errado),  que se  processa 

através  do  debate  racional  sobre  as  pretensões  de  validez  emitidas  pelos  indivíduos  nas 

interações; autenticidade, integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações; 

valores  emancipatórios,  trata-se  de  valores  de  mudança  e  aperfeiçoamento  do  social  nas 

direções do bem-estar coletivo, da solidariedade, do respeito à individualidade, da liberdade e 

do  comprometimento,  presentes  nos  indivíduos  e  no  contexto  normativo  do  grupo; 

autonomia,  trata-se  da  condição  plena  dos  indivíduos  para  poder  agir  e  expressar-se 

livremente nas interações.

Os elementos que constituem a ação instrumental são: cálculo, que se trata da projeção 

utilitária  das conseqüências dos atos humanos; fins,  quando há metas  de natureza técnica, 

econômica ou política (aumento de poder);  maximização dos recursos, busca da eficiência e 

da eficácia máximas, sem questionamento ético, no tratamento dos recursos disponíveis, quer 

sejam  humanos,  materiais,  financeiros,  técnicos,  energéticos  ou  ainda,  de  tempo;  êxito, 



resultados,  relacionados ao alcance em si mesmo de padrões, níveis, estágios, situações, que 

são considerados como vitoriosos face a processos competitivos numa sociedade capitalista; 

desempenho,  relacionado  a  performance  individual  elevada  na  realização  de  atividades, 

centrada na utilidade;  utilidade, neste sentido, a dimensão econômica considerada na base das 

interações  como um valor  generalizado;  rentabilidade,  medida  de retorno econômico dos 

êxitos  e  dos  resultados  esperados; estratégia  interpessoal,  entendida  como  influência 

planejada sobre outrem, a partir  da antecipação de suas prováveis reações a determinados 

estímulos e ações, visando atingir seus pontos fracos.

A operacionalização do quadro ocorre em três fases. Na primeira, se dá a detecção dos 

indicadores presentes nas situações reconstituídas e opiniões expressas nas entrevistas.  Na 

fase seguinte, analisa-se um processo de cada vez, reúne todos os indicadores detectados e 

verifica-se  qual  deles  foi  predominante.  Por  último,  identifica-se  a  intencionalidade  da 

racionalidade substantiva através de um continuum, que situa a organização num determinado 

ponto do mesmo.

Tipo de racionalidade
x

Processos organizacionais
Racionalidade substantiva Racionalidade instrumental

Hierarquia e normas Entendimento
Julgamento ético

Fins
Desempenho

Estratégia Interpessoal

Valores e objetivos
Autorealização

Valores emancipatórios
Julgamento ético

Utilidade
Fins

Rentabilidade

Tomada de decisão Entendimento
Julgamento ético

Cálculo
Utilidade

Maximização de recursos

Controle Entendimento
Maximização de recursos

Desempenho
Estratégia Interpessoal

Divisão do trabalho
Autorealização
Entendimento

Autonomia

Maximização de recursos
Desempenho

Cálculo

Comunicação e relações 
interpessoais

Autenticidade
Valores emancipatórios

Autonomia

Desempenho
Êxito/resultados

Estratégia Interpessoal
Ação social e relações 

ambientais Valores emancipatórios Fins
Êxito/resultados

Reflexão sobre a organização Julgamento ético
Valores emancipatórios

Desempenho
Fins

Rentabilidade

Conflitos
Julgamento ético

Autenticidade
Autonomia

Cálculo
Fins

Estratégia Interpessoal

Satisfação individual Autorealização
Autonomia

Fins
Êxito

Desempenho

Dimensão simbólica Autorealização
Valores emancipatórios

Utilidade
Êxito/resultados

Desempenho
Quadro 1 – Quadro de análise.
Fonte: SERVA, 1997



A identificação  da  intensidade  da  racionalidade  substantiva  é  feita  através  de  um 

continuum, que  varia  da  intensidade  mínima  para  a  intensidade  elevada,  onde podem ser 

detectados  elementos  da  racionalidade  instrumental  juntamente  com  a  racionalidade 

substantiva, no mesmo ambiente organizacional.

totalmente
elevada

mínima baixa média elevada muito
elevada

totalmente
substantiva

Figura 1 – Continum de intensidade de racionalidade substantiva
Fonte: SERVA, 1997

2.2 REVISÃO DO TEMA

Os  estudos  de  Guerreiro  Ramos  despertaram  o  conhecimento  para  um  tipo  de 

organização onde a racionalidade substantiva está em oposição à orientação organizacional 

fornecida  pela  racionalidade  instrumental.  Trata-se  de  organizações  com um alto  grau de 

singularidade,  na  sua  originalidade,  liberdade  e  autodeterminação.  Essa  originalidade  e 

heterogeneidade não acontecem somente entre uma organização e outras, ocorrem também 

entre indivíduos de uma mesma organização. (SERVA, 1996).

Do ponto de vista administrativo, quando as organizações não seguem modelos pré-

definidos para desenvolver suas operações, quando o grau de formalização dos procedimentos 

utilizados  é,  na  maioria  das  vezes,  muito  reduzido  e,  quando  se  distancia  das  soluções 

burocráticas, há uma tendência de despadronização entre essas organizações, que passam a ser 

definidas como organizações substantivas. (SERVA, 1996).

De acordo com Maurício Serva:
Organizações  substantivas  são  organizações  produtivas  nas  quais  predomina  a 
racionalidade  substantiva em seus processos  administrativo-organizacionais  e que 
contêm  o  ideal  de  emancipação  do  homem  entre  suas  finalidades  e  práticas 
concretas. (SERVA, 1996, p.219).    

Investigar a racionalidade nas organizações produtivas foi um trabalho realizado por 

Serva que, por sua vez, despertou uma geração de pesquisadores, no qual, cada um, ao seu 

modo,  contribuiu  para  o  estudo  da  racionalidade  no  ambiente  organizacional.  Foram 

pesquisas realizadas em diferentes tipos de organizações que, muitas vezes, tendiam a um 



perfil mais substantivo e a análise dos dados confirmava um perfil mais instrumental e vice-

versa.

Baseada  nesta  literatura,  que,  em  sua  maioria,  abarca  todos  os  processos 

organizacionais  sugeridos por Serva,  é  que se desenvolve esta  pesquisa que devido a sua 

natureza se deterá em apenas um dos processos administrativos. 

2.3 TRABALHOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A REVISÃO DO TEMA

Foram  lidos  vários  trabalhos  que  compõem  a  primeira  geração,  mas  devido  ao 

processo  escolhido  não  foi  possível  a  utilização  de  todos,  já  que  algumas  pesquisas  não 

abordaram o processo em questão, como foi o caso do trabalho realizado por Paulo Gracílio 

da  Silva  que  desenvolveu  um  estudo  sobre  Sustentabilidade  Social  no  Mosteiro  Monte 

Carmelo; como também o estudo de Daniele Mudrey sobre Racionalidades e Valores e o de 

Liliane Gnocchi da Costa Reis que realizou uma pesquisa sobre Racionalidade Substantiva 

em três Ong’s. Neste caso, o critério utilizado para a escolha dos trabalhos foi a abordagem do 

processo  na  pesquisa,  o  que  foi  observado  em  seis  dissertações  de  mestrado.  Todos  os 

trabalhos pesquisados tiveram como recurso a técnica de estudo de caso. 

O primeiro trabalho a ser apresentado é uma dissertação de mestrado, que tem como 

título “A Empresa Produtiva e a Racionalidade Substantiva: A Teoria da Ação Comunicativa  

de Jürgen Habermas no Ambiente Organizacional Integrativo: De Mary Parker Follett  a  

Collins Porras” foi realizado por Marcelo Lorence Fraga do PPGA do Rio Grande do Sul 

(RS) no ano de 2000. A pesquisa aconteceu numa organização de linha de montagem, a Muri, 

situada em Porto Alegre (RS). Trata-se de uma empresa atuante na área de produção de bens 

de capital e de desenvolvimento, projeto e construção de linhas e sistemas de montagem e 

teste para fábricas de autopeças, eletrodomésticos e componentes eletrônicos.  Fundada em 

1986, visava inicialmente executar serviços de projetos de componentes mecânicos para a 

indústria metal-mecânica. No ano de 1993, a empresa promoveu profundas mudanças, não só 

no que diz respeito a sua estratégia de produção, como também no planejamento estratégico, 

envolvendo elementos como valores, missão, filosofia, foco e estratégias competitivas.  No 

momento de realização da pesquisa, a empresa contava com dezenove pessoas no quadro fixo 

e  contava  também  com um tipo  de  parceria  que  era  solicitada  conforme  a  demanda  da 

empresa.



O  segundo  trabalho  a  ser  apresentado  é  Articulação  entre  os  Elementos  de  

Racionalidade Instrumental e Substantiva nos Processos Organizacionais da CACC Durval 

Paiva, realizado por Newton Manoel de Andrade Barretto Lins, do PPGA do Rio Grande do 

Norte (RN), no ano de 2004. 

A  CACCDP  tem  como  missão  amparar  as  crianças  portadoras  de  câncer  e  seus 

acompanhantes, moradoras do interior do estado, que vêm à capital em busca de assistência e 

encontram  hospedagem,  alimentação,  traslados,  medicamentos,  assistência  social  e 

psicológica, odontológica, atividades sócio-educativas e de lazer para as crianças durante a 

estadia. O projeto se estende quando a CACCDP acompanha a família, em seu domicílio, com 

doações  de cestas básicas,  roupas,  calçados,  brinquedos e  contribui  para formação de um 

ambiente adequado, seguro e saudável.

A  CACCDP  foi  o  resultado  de  uma  experiência  pessoal  de  seu  fundador  que 

necessitou  de  apoio  por  ocasião  da  doença  de  seu  filho  nos  Estados  Unidos  e  resolveu 

implantar o projeto ao retornar a Natal, em julho de 1995. Trata-se de uma entidade sem fins 

lucrativos  com  elevada  dependência  financeira  de  doadores;  possui  uma  equipe  de  66 

funcionários efetivos e um grupo de voluntários.      

O terceiro trabalho a ser apresentado é uma dissertação apresentada à Escola Brasileira 

de  Administração  Pública,  Análise  das  Práticas  Administrativas  de  uma  Fundação 

Empresarial Aberta, realizada por Wagner de Siqueira Pinto, no Rio de Janeiro, no ano de 

2001.

A Fundação recebeu  a  denominação  de  Fundação  “A”.  Trata-se  de  uma fundação 

empresarial aberta, de direito privado com prazo de duração indeterminado cujo objetivo é 

promover, apoiar, incentivar e patrocinar ações em áreas como: educação, cultura, saúde e 

assistência  social.  A Fundação  possui  uma estrutura  administrativa  composta  de  diversos 

órgãos,  tendo na Diretoria  Executiva  o órgão encarregado pela  condução e  execução dos 

assuntos da Fundação. No momento da pesquisa, a Fundação contava com 64 funcionários. A 

Fundação tem uma atuação de abrangência  nacional,  funciona como agente  financiador  e 

executor de programas temáticos.

O  quarto  trabalho  é  uma  pesquisa  intitulada  A  Racionalidade  nas  Práticas 

Administrativas  de  uma  Cooperativa  em  Itabira/MG, de  José  Carlos  Silva  Valeriano  da 

FEAD-MINAS Centro de Gestão Empreendedora, no ano de 2006.

A cooperativa  de Itabira,  conhecida  como Coopervale,  foi  fundada em outubro de 

1984, quando 25 empregados se reuniram para constituí-la com o objetivo de defender os 

interesses econômicos de seus associados através de ajuda mútua. 



A Coopervale passou por alterações desde a sua fundação. A sua existência sofreu 

influências  tributárias,  influências  da  concorrência  e  da  própria  história.  Atualmente  a 

Coopervale é aberta ao público para as operações de comércio, tem uma equipe formada por 

81 funcionários, 9 encarregados de áreas, um gerente geral e um subgerente. 

O quinto trabalho que serviu de base para a revisão do tema é uma pesquisa realizada 

por Fábio Ferreira sob o título Organizações Burocráticas Rumo a Razão Comunicativa: O 

Caso de uma Instituição Psiquiátrica, da Universidade do Paraná, no ano de 2004.

A pesquisa  investigou sob a  luz  da teoria  da ação comunicativa  de Habermas,  os 

efeitos  de  medidas  hauridas  na  direção  reformadora  do  modelo  manicomial  no  Hospital 

Espírita  de  Psiquiatria  Bom  Retiro  –  HEPBR,  situado  em  Curitiba.  Trata-se  de  uma 

organização  sem  fins  lucrativos  que  tem  como  principal  atividade-fim  o  tratamento 

especializado  em  psiquiatria,  porém,  envolvendo  várias  outras  especialidades  de  caráter 

terapêutico. A organização atua nos problemas de transtornos mentais, alcoolismo, drogadição 

e psicogeriatria. 

O sistema de trabalho do hospital ocorre através do internamento dos pacientes como 

também o tratamento sem reclusão. O internamento pode ocorrer de forma voluntária, quando 

o paciente por vontade própria procura ajuda e interna-se, e o involuntário que muitas vezes é 

levado pela família ou por ordem judicial. O hospital não caracteriza o internamento como um 

procedimento cronificante ou asilar, ou seja, é possível obter alta imediata do paciente através 

do pedido dele mesmo ou de algum familiar.

A filosofia  adotada pelo hospital  é  de um tratamento interdisciplinar,  que leva em 

conta  um sistema operativo  de  equipes  multidisciplinares,  que atuam de  forma integrada, 

alocadas em unidades funcionais de tratamento, onde cada unidade funcional conta com uma 

equipe  interdisciplinar  de  tratamento,  como  profissionais  de  psiquiatria,  psicologia, 

enfermagem, terapia ocupacional e serviço social. 

A estrutura operacional do hospital é matricial com uma linha diretiva orientada de 

acordo com a divisão por  unidades  funcionais  traspassada por uma linha  operacional  dos 

serviços de atendimento terapêutico/auxiliares. Possui uma direção e cada unidade funcional 

tem um coordenador responsável pelo setor.      

O sexto trabalho  estudado foi  do Programa de Pós-Graduação da Universidade  de 

Brasília,  realizado  por  Marcos  Ramos,  chamado  Racionalidade  nas  Organizações  do 

Terceiro Setor: Tensões e Implicações para a Avaliação de Programas Sociais, no ano de 

2006.



A pesquisa visou analisar os traços das diferentes racionalidades presentes em cinco 

processos organizacionais mais relacionados às visões e práticas de avaliação de programas 

sociais em três organizações codificadas como organização AO, OB, OC.

A organização OA foi criada por ocasião da mobilização da sociedade brasileira contra 

a fome e a miséria liderada pelo sociólogo Herbert Viana, o Betinho, que resultou na criação 

de comitês e, enfim, a formação de entidades ligadas ao Terceiro Setor.

A organização OA teve como base para a sua criação um projeto na área cultural e 

teve, através de doações de pessoas físicas, a base de seu custeio inicial.

Atualmente  a  organização  se  localiza  em  quatro  municípios  e  atua  em  mais  de 

sessenta, com vinte diferentes programas sociais; possui um quadro fixo de 45 pessoas e cerca 

de 180 pessoas que trabalham de forma temporária nos projetos sociais. Os seus recursos são 

provenientes da iniciativa privada como também de organizações ligadas ao estado nas três 

instâncias.

A  organização  OB  foi  criada  por  iniciativa  da  empresa  que  é  a  sua  principal 

instituidora  numa ação  ligada  aos  movimentos  de  responsabilidade  social  e  ambiental  da 

organização.

A empresa instituidora explora e industrializa minério na região há mais de 60 anos e 

passou por um processo de privatização no ano de 1992, quando foi criada a Fundação que o 

pesquisador denominou de OB.

A Organização OB atua com programas sociais nas áreas de educação, meio ambiente, 

cultura,  geração  de  renda  e  ação  comunitária,  como  também tem direcionado  o  foco  ao 

trabalho, como geração de renda.

Os programas sociais têm sua atuação focada em quinze municípios da região com 

programas ligados a cidadania ambiental, educação ambiental nas escolas, desenvolvimento 

de comunidades de base, alfabetização de jovens e adultos com foco em pessoas da terceira 

idade,  informatização  de  escolas,  valorização  da  educação  de  qualidade  com  foco  em 

diretores  e  professores  e  desenvolvimento  gerencial  e  organização  de  instituições  da 

sociedade civil. A OB procura formular indicadores de avaliação para os seus objetivos.

A organização OC foi criada em 1985 e é constituída como uma fundação empresarial 

aberta. Teve inicialmente uma concepção institucional e operacional para atuar como agência 

financiadora de projetos relacionados à ciência e tecnologia, formulados por instituições sem 

fins lucrativos. Posteriormente, a organização em estudo ampliou a sua atuação para apoiar 

uma maior diversidade de organizações e projetos em áreas de cultura, geração de trabalho e 

renda, assistência social, saúde e educação. 



Do ano de 1997 a 2002, a OC atuou como organização ponte, acessando considerável 

volume  de  recursos  públicos  e  repassando-os  para  instituições  sem  fins  lucrativos, 

principalmente para ações no campo da qualificação profissional. A partir de um processo de 

revisão  da  estratégia  organizacional,  ocorrido  no  ano  de  2003,  a  OC  ratificou  o  seu 

posicionamento  de  passar  a  atuar  com  programas  estruturados,  definindo  uma  série  de 

orientações estratégicas adicionais,  tais como focar áreas de geração de renda e educação, 

articular e gerir  novas parcerias,  zelar  pelo conceito de sustentabilidade em seus projetos, 

gerir  programas  de  modo  a  produzir  conhecimentos  e  ampliar  os  níveis  de  execução 

orçamentária em programas sociais. Atualmente tem suas ações e programas estruturados na 

área  de  educação  e  cultura,  além  de  geração  de  trabalho  e  renda,  atuando  em  cadeias 

produtivas que são definidas por ocasião do seu planejamento anual.

A OC tem seus quadros técnicos e gerenciais originários da empresa instituidora, na 

época da pesquisa com 81 funcionários além de 44 empregados contratados para funções de 

apoio administrativo.

Através da revisão do tema sobre a racionalidade, foram encontrados subsídios que 

serviram de base para esta pesquisa, que procura proporcionar uma modesta contribuição para 

a continuidade do estudo que visa o aprofundamento do tema da racionalidade nos processos 

administrativos internos de uma organização produtiva.

2.4 APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ESCOLHIDO

Em seu  estudo,  Serva  definiu  os  processos  organizacionais  em dois  níveis,  sendo 

considerados  como  essenciais  a  Hierarquia  e  Normas,  Valores  e  Objetivos,  Tomada  de 

Decisão, Controle, Divisão do Trabalho, Comunicação e Relações Interpessoais, Ação Social 

e  Relações  Ambientais,  e  os  considerados  complementares  como  Reflexão  sobre  a 

Organização, Conflitos, Satisfação Individual e Dimensão Simbólica, somando ao todo onze 

processos que melhor podiam espelhar o cotidiano organizacional.   

Examinar  todos  os  processos  nos  trabalhos  realizados  ao  longo  desses  doze  anos 

certamente  não  seria  uma  tarefa  que  poderia  ser  completada  ao  tempo  de  um  mestrado 

acadêmico, visto que o objetivo maior é aprofundar o tema em questão. Por isso, o presente 

trabalho se deterá em um único processo: a Tomada de Decisão. 



          Na tomada de decisão, a presença dos elementos cálculo, utilidade e maximização de 

recursos caracterizam a predominância  da racionalidade instrumental,  enquanto a presença 

dos  elementos  entendimento  e  julgamento  ético  caracterizam a  presença  da  racionalidade 

substantiva.

2.4.1 Tomada de Decisão: justificativa da escolha

A palavra  decidir origina-se  do  latim  decidere,  e  significa  cortar.  A decisão  sim 

significa uma série de  nãos. Muitas decisões humanas evoluem da mesma forma à medida 

que  traços  humanos  nocivos  são  eliminados.  Quando se  toma  decisões,  cortam-se  cursos 

indesejados (MORGAN, 1996).

O  enfoque  à  compreensão  organizacional,  conhecido  como  “enfoque  tomada  de 

decisão”, foi iniciado nos anos 1940 a 1950 pelo ganhador de Prêmio Nobel Herbert Simon e 

colegas como James March, do Instituto Carnegie de Tecnologia. Explorando os paralelos 

entre tomada de decisão humana e a tomada de decisão organizacional, Simon argumentou 

que as organizações nunca podem ser perfeitamente racionais, porque os seus membros têm 

habilidades limitadas de processamento de informações (MORGAN, 1996).

Tomando a idéia de Simon (1970) de que os processos administrativos são processos 

decisórios, pois consistem no isolamento de certos elementos nas decisões dos membros da 

organização,  no estabelecimento  de métodos  de rotina  para  selecionar  e  determinar  esses 

elementos, e na sua comunicação àqueles por eles afetados, tem-se na Tomada de Decisão um 

constante desafio na vida do administrador que lida com as incertezas. Assim, o administrador 

pode  decidir  de  acordo  com  as  normas  da  Teoria  da  Decisão,  baseada  totalmente  na 

racionalidade instrumental ou pode seguir a sua intuição particular para chegar a uma boa 

decisão.

Segundo March e Simon (1981), todo processo decisório humano, seja no íntimo de 

um  indivíduo,  seja  na  organização,  ocupa-se  da  descoberta  e  seleção  de  alternativas 

satisfatórias, que são padrões que fazem parte da própria situação, não são, portanto, dados; 

somente  em casos  excepcionais,  preocupa-se  com a  descoberta  e  seleção  de  alternativas 

ótimas.



Elster (1994) afirma que toda escolha racional é instrumental porque é guiada pelo 

resultado da ação. Segundo o mesmo, há um indivíduo calculista por trás de cada decisão e de 

cada ação, medindo ou prevendo os resultados de suas ações, visando conquistar algo.

Para Srour (2005), a tomada de decisão resulta de um amplo leque de interesses em 

jogo, quase sempre não explícitos, mas cuja presença se evidencia nas múltiplas fontes de 

pressão.

A decisão envolve elementos racionais, levantamento de informações, consciência dos 

fatos, identificação de alternativas, escolha de objetivos, mas há também um conteúdo ético 

que, por trás das escolhas individuais, há conjuntos de valores específicos e próprios de cada 

indivíduo ligado às suas experiências e sua visão de mundo, o que, por sua vez, é permeado 

não só pela racionalidade instrumental como também pela racionalidade substantiva. 

Segundo  Srour  (2005),  as  questões  moralmente  polêmicas  não  são  únicas  ou 

uniformes, embora exista um modo próprio de tomar decisão, as decisões podem divergir em 

sua  essência  dependendo  dos  valores  culturais  em questão.  Quando  isso  ocorre,  a  ética, 

assimilada a uma moral particular, fica na dependência das inclinações de cada um. É neste 

sentido que a teoria ética apresenta-se através da teoria da convicção, que é assim, uma ética 

dos  deveres,  da  conformidade  a  preceitos  definidos  ou  das  virtudes;  e  a  teoria  da 

responsabilidade  que  é  uma  ética  dos  resultados,  do  cálculo  racional  e  dos  riscos.  Toda 

decisão sobre a égide da teoria ética  da convicção conduz a um mergulho na consciência 

moral e a uma ampliação de prescrições coletivamente sancionadas

A Teoria da Decisão aconselha a maximizar a utilidade esperada. Assim, as ações são 

avaliadas e escolhidas não por elas mesmas, mas como meios mais ou menos eficientes para 

um fim ulterior,  ou seja,  ação  com o  objetivo  de maximizar  a  utilidade  esperada.  Numa 

tentativa  de  correspondência  mais  estreita  com  o  mundo  real,  economistas  tentaram 

incorporar  aspectos  de  comportamento  nas  situações  de  escolha  ou  decisão  como  fatores 

psicológicos e sociológicos que levam os indivíduos a tomar decisões e a agir sem recorrer à 

maximização de utilidade no sentido econômico clássico (MILLER; STARR, 1972).

O  que  possibilita  a  incorporação  de  todos  esses  fatores  à  teoria  econômica  é  a 

definição  subjetiva  de  utilidade,  que  apesar  de  um  conjunto  de  circunstâncias  externas 

idênticas difere de uma pessoa para outra, em outras palavras, a utilidade de um indivíduo ou 

organização não é necessariamente uma utilidade comum a todos.

Os racionalistas acreditam que todas as pessoas sendo seres racionais se comportam do 

mesmo jeito  em condições  similares.  Os subjetivistas  tratam a maioria  dos  problemas  de 

decisão como casos de risco já que não se conhecem as probabilidades dos vários estados de 



natureza que poderão ocorrer, o que, por sua vez, leva ao princípio da razão insuficiente, ou 

seja, se não há uma razão específica para crer que uma probabilidade é diferente de outra, elas 

são supostamente iguais. Nestes casos, a escolha de critério deve ser deixada para o tomador 

de  decisões  que  a  determinará  pelas  atitudes  individuais  e  pela  diretriz  da  companhia 

(MILLER; STARR, 1972)

Para Ramos (1989), a decisão é um elemento estruturante do fato administrativo, em 

outras palavras, é o ingrediente político que dá sentido e direção a permanente estruturação e 

que define estratégias organizacionais de captação,  disposição e exploração dos fatores de 

produção. 

Nas  organizações  substantivas,  o  processo  decisório,  que  antes  era  limitado  pela 

distribuição  formal  de  autoridade,  assume  um  caráter  mais  participativo  diante  da 

impossibilidade  de  coordenação  das  diferentes  ações  individuais  por  meios  formais.  O 

processo  decisório  é  visto  por  Serva como sendo um dos  elementos  desarticuladores  das 

organizações burocráticas e que se caracteriza, dentre outros fatores, por uma administração 

mais participativa (FERREIRA, 2004). 

Por ser um dos processos organizacionais que tende para a racionalização instrumental 

de  acordo  com o  pensamento  clássico  da  administração,  a  decisão  de  analisar  a  rubrica 

Tomada  de  Decisão  parte  do  reconhecimento  de  uma  realidade  social  multicêntrica  com 

múltiplos  critérios  substantivos  de  vida  pessoal  e  uma  variedade  de  padrões  de  relações 

interpessoais que caracteriza o enclave isonômico. Neste sentido, fatores decisórios podem 

emergir  da  racionalidade  substantiva,  gerando  ações  e  atitudes  que  contribuam  para  o 

processo de emancipação do ser humano na esfera do trabalho.

2.5 CATEGORIAS DE ANÁLISE DA REVISÃO DO TEMA

Os estudos da primeira geração se detiveram em observar no processo decisório os 

estilos  mais  freqüentes,  as  diferenciações  decisórias  na  organização  e  as  dimensões  de 

racionalidade no processo decisório, como sugeridos por Serva.

Como afirma Ramos (1989), o Processo Decisório é o elemento político que define 

estratégias  organizacionais,  portanto,  um  elemento  que  tende  a  centralização  e  a 

unilateralidade.  Trata-se  de  um  processo  que  tem  a  maximização  de  recursos  com 



preocupação  em buscar  a  eficiência  e  a  eficácia,  o  que  aponta  para  a  centralização  nas 

decisões e o mínimo de racionalidade substantiva.

São  consideradas  categorias  de  análise os  aspectos  relacionados  ao  processo 

decisório, detectados nos trabalhos examinados, que serviram de base para a formulação dos 

indicadores que possibilitaram estudar o processo em questão nas organizações pretendidas. 

São  categorias  de  análise do  processo  decisório:  a  Dicotomia, o  Significado  do 

Elemento Utilidade, Comunicação,  Reunião, Objetivo na Tomada de Decisão,  o Tempo no 

Processo Decisório e Delegação. 

A categoria  Dicotomia foi  extraída  a  partir  da constatação  de diferentes  instâncias 

decisórias no trabalho de Fraga (2000), de Lins (2004) e de Valeriano (2006). Observa-se a 

necessidade de se classificar cada instância decisória quanto ao tipo de fórum, se se trata de 

um fórum aberto à discussão ou não,  para poder saber o princípio que perpassa em cada 

instância e constatar se existe dicotomia ou não na organização estudada.

A categoria o  Significado do Elemento Utilidade, foi observada na pesquisa de Lins 

(2004), que ao analisar uma organização que lida com o tratamento oncológico infanto-juvenil 

dá uma conotação subjetiva ao termo, relacionando-o com o caráter substantivo da missão 

organizacional.

A categoria Comunicação foi observada no trabalho de Ferreira (2004) que deu ênfase 

a comunicação no ambiente organizacional, quando a razão pode assumir uma forma mais 

autônoma na linguagem ou não.

A categoria  Reunião foi observada no trabalho de Valeriano (2006) e no de Ferreira 

(2004)  e  se  apresenta  como  um  espaço  privilegiado  para  a  tomada  de  decisão.  Faz-se 

necessário analisar a sua estrutura e operacionalização para poder se constatar a racionalidade 

predominante.

A categoria  Objetivo na Tomada de Decisão foi observada na pesquisa de Ferreira 

(2004) que demonstrou que os objetivos podem se diferenciar na tomada de decisão, podendo 

os assuntos ser mensurados ou não.

O Tempo no Processo Decisório foi observado na pesquisa de Valeriano (2006) que 

tomou as reuniões como centro das decisões e relacionou o tempo,  como sua freqüência, 

como fator de implicação direta no processo decisório.

A categoria Delegação foi observada no trabalho de Valeriano (2006) que relacionou 

o ato de delegar ao processo decisório.



2.5.1 Dicotomia

A análise do Processo Decisório em todos os trabalhos estudados aponta para uma 

Dicotomia na tomada de decisão.

Na empresa de linha de montagens, a Muri, organização estudada por Fraga(2000), a 

Dicotomia  caracteriza-se pelas  decisões  apresentarem-se  centralizadas nos  diretores 

proprietários  a  nível  estratégico  e  participativo e  compartilhado nos  níveis  tático  e 

operacional.

No  CACCDP estudada  pó  Lins  (2004),  observa-se  também  uma  Dicotomia  entre 

líderes e comandados no Processo Decisório, com reduzida participação política da equipe, 

embora  tal  fenômeno  não  chegue  a  inibir  graus  de  satisfação  e  de  compromisso  com o 

trabalho.

A Fundação analisada por Pinto (2001), apresenta vários níveis decisórios. No nível 

estratégico, há uma resistência no envolvimento do corpo funcional como um todo, adota-se 

um modelo híbrido que se afunila em termos de participação à medida que se avança no 

caminho da deliberação estratégica, o que caracteriza a Dicotomia no processo.

O processo decisório na Coopervale, estudada por Valeriano (2006), apresenta uma 

Dicotomia, onde a diretoria executiva traça os planos de ação e a execução é delegada aos 

gerentes e empregados da cooperativa.

A  dicotomia  encontrada  nos  trabalhos  analisados  confirma  a  centralização  das 

decisões  a  nível  estratégico,  mas  observa-se  que  o  processo  decisório  ao  nível  tático  e 

operacional caminha para a busca do consenso, ou seja, níveis diferentes de decisão tende ao 

uso de diferentes racionalidades.

Segundo  March  e  Simon  (1981),  o  que  faz  uma  administração  mais  ou  menos 

burocrática do ponto de vista da hierarquia não é o número de níveis de autoridade, ou o 

tamanho da amplitude do controle, o critério decisivo é se as relações de autoridade têm ou 

não um caráter preciso e impessoal, como um resultado da elaboração de regras racionais.

Para Ramos (1989), a dicotomia presente no processo decisório organizacional leva o 

espaço a perder a característica de isonomia e contribui para que a racionalidade substantiva 

seja mínima.



2.5.2 O significado do elemento utilidade 

No Processo decisório o termo utilidade está relacionado com o resultado alcançado, 

ou seja, se os recursos foram bem aproveitados para se atingir o objetivo esperado. Neste 

sentido, o indivíduo age com a finalidade de maximizar suas utilidades, quando a idéia está 

relacionada ao sentido econômico clássico.

Desde  que  aspectos  relacionados  ao  comportamento  humano  passaram  a  ser 

considerados nas situações de escolha ou decisão, tem-se considerado uma definição subjetiva 

de  utilidade,  quando  pessoas  agem  sem  recorrer  à  maximização  de  utilidade  no  sentido 

clássico econômico.

Miller e Starr (1972) afirmam que a situação em que o tomador de decisão alcança 

pode ter uma medida de utilidade completamente diferente da que a medida natural indica.

Na revisão do tema, observa-se que na pesquisa realizada na CACC Durval Paiva por 

Lins (2004), o termo utilidade ganha um valor subjetivo à medida que o autor o relaciona 

com caráter  substantivo  da  missão  organizacional.  Como afirma  Elster  (1994),  existe  um 

conteúdo ético por trás das escolhas individuais.

2.5.3 Comunicação 

De acordo com a perspectiva  de Habermas,  a organização burocratizada,  enquanto 

processo organizacional é, em si mesmo, inibidor da competência comunicativa. Na teoria da 

ação comunicativa de Habermas (2002), a linguagem deve ser vista como uma expressão de 

entendimento  num  contexto  normativo  e  valorativo,  assim  a  razão  assume  uma  forma 

autônoma  que  consiste  num  procedimento  argumentativo,  aspecto  este  que  pode  ser 

observado nos procedimentos organizacionais.

A  pesquisa  realizada  por  Fábio  Ferreira  (“Organizações  Burocratizadas  Rumo  à  

Razão Substantiva: O Caso de uma Instituição Psiquiátrica”- 2004) deu ênfase à questão da 

comunicação no ambiente organizacional,  já que o principal efeito do uso instrumental  da 

linguagem é a distorção comunicativa neste.

Segundo  Dejours  (2005),  a  distorção  comunicativa  é  comum  no  ambiente 

organizacional  centrado  na  lógica  instrumental,  quando  pessoas  são  manipuladas  para  a 



obtenção  do  lucro.  Neste  ambiente,  o  processo  decisório  legitima-se  pela  autoridade 

formalmente  instituída,  caracterizando,  assim,  um  sistema  hierarquizado  de  tomada  de 

decisão. Na orientação racional comunicativa, o processo de tomada de decisão legitima-se 

pelo consenso obtido em espaços de discussão autênticos, onde são privilegiados todos os 

requisitos para uma interação comunicativa não distorcida.       

De acordo com Ramos (1989), o fenômeno da comunicação distorcida se tornou uma 

preocupação de Habermas,  na medida  em que o desenvolvimento da forma capitalista  de 

produção restringia a “livre e genuína comunicação” entre as pessoas, ocultando diferenças 

entre ação instrumental e substantiva.

   

      

2.5.4 Reunião

O  enfoque  mecanicista  da  organização  apresentou  tendência  a  ser  abandonada  à 

medida  que  condições  ambientais  de  turbulência  passaram a  ser  consideradas,  assim  um 

enfoque mais orgânico e mais flexível em relação à organização foi necessário para o sucesso 

operacional.  Uma  das  formas  encontradas  para  a  troca  de  informações,  no  sentido  de 

identificar e resolver problemas, foram as reuniões, que passaram a ser um aspecto central 

para dirigir e dominar a atividade diária de trabalho (MARCH e SIMON, 1981).

March  e  Simon  (1981)  apontam  como  necessidade  de  decidir  colegiadamente  a 

questão  relacionada  à  quotização  de  recursos  e  ordem  de  escalonamento.  Os  autores 

consideram que  tais  assuntos  não  levam em consideração  as  variações  interpessoais,  que 

influem nesses julgamentos e que são impossíveis de serem ignoradas.

Na revisão do tema o elemento Reunião aparece como um espaço privilegiado para a 

tomada de decisão. 

O trabalho  realizado  por  José Carlos  Valeriano (2004)  na Cooperativa  em Itabira, 

Minas  Gerais,  deu  destaque  para  as  reuniões  como  espaço  necessário  para  a  tomada  de 

decisão, quando as decisões ocorrem em conjunto,ou seja, baseadas no consenso.

As reuniões também foram destacadas no trabalho de Fábio Ferreira, na instituição 

psiquiátrica,  onde  apresenta  diversos  espaços  para  discussões  no  ambiente  pesquisado 

caracterizando um espaço participativo dos processos decisórios.

Considerada, portanto, uma categoria de análise do processo decisório, a Reunião pode 

ser vista como um fórum aberto de tomada de decisão, um espaço para trocas de idéias, ou 



simplesmente  um  espaço  para  se  captar  idéias  enquanto  a  decisão  final  fica  sempre 

centralizada no comando da reunião. 

2.5.5 Delegação

As  posições  formais  no  organograma  de  uma  organização  definem  as  esferas  de 

delegação de autoridade. A pirâmide do poder de um organograma pode ser construída sobre 

o alicerce no qual uma parcela considerável de poder pertence àqueles que se encontram tanto 

na base como no topo da pirâmide (MORGAN, 1996).

Segundo  March  e  Simon  (1981),  a  prática  da  delegação  resulta  em 

departamentalização  e  maior  bifurcação  de  interesses  entre  subunidades  da  organização, 

quando estas colocam seus objetivos próprios acima do interesse total da organização.      

O ato de delegar é observado no trabalho realizado por José Carlos Valeriano (2004). 

A prática  da  delegação  está  relacionada  diretamente  com o processo  decisório,  quando a 

decisão é tomada em um determinado nível e a execução é delegada a outro. O autor observa 

que  o processo de  delegação pode possuir  elementos  da racionalidade  instrumental  como 

cálculo e maximização de recursos em alta intensidade.

2.5.6 O objetivo na Tomada de Decisão

Segundo  Miller  e  Starr  (1972),  muitos  objetivos  organizacionais  têm  um  amplo 

espectro de possíveis graus de consecução, mas faltam meios para medi-los, ou seja, pode-se 

buscar um objetivo que deve ser alcançado sem possibilidades intermediárias ou podem-se 

perseguir objetivos que permitam uma escala total de possíveis graus de consecução. Ainda 

segundo os autores citados, para alguns objetivos existem maneiras naturais de medir o grau 

de consecução, e para outros, não existe qualquer forma de medir este grau. Neste sentido, os 

objetivos  a  serem alcançados,  através  da  tomada  de  decisão,  podem estar  relacionados  à 

racionalidade instrumental, como algo que pode ser mensurado, como também podem estar 

relacionados à racionalidade substantiva.



O estudo de Fábio Ferreira ( 2004) na instituição psiquiátrica demonstra que a prática 

do agendamento  dos assuntos a  serem tratados  não segue nenhum critério  hierárquico  de 

assuntos ou de participantes, quando “qualquer um pode agendar qualquer coisa”. O que há 

são as questões ordinárias que podem ser tratadas tanto no início como no final da reunião. 

Assuntos de ordem pessoal, como os observados na pauta de reunião da organização 

estudada  por  Fábio  Ferreira  (2004),  dificilmente  podem  ter  o  seu  grau  de  consecução 

mensurado; portanto, trata-se de objetivos relacionados à racionalidade substantiva, que não 

têm a presença dos elementos utilidade e maximização de recursos.

          

2.5.7 O tempo no processo Tomada de Decisão

Com as  mudanças  econômicas  ocorridas  na  sociedade  com a  inserção  das  forças 

capitalistas, o tempo passou a ser uma variável considerável no aparelho de produção. 

No  que  diz  respeito  ao  processo  decisório,  a  presença  de  alguns  indicadores  da 

racionalidade substantiva, como entendimento e consenso, é vista como aspectos retardadores 

do processo decisório, ou seja, a postergação nas decisões que, muitas vezes trava o bom 

andamento da organização, acontece devido à presença do elemento entendimento na busca 

pelo consenso.    

A pesquisa realizada por José Carlos Valeriano (2006), na Cooperativa em Itabira, 

observou que a lentidão nas decisões traz implicações diretas nos cooperados que sofrem com 

os atrasos nas decisões e que,  por sua vez,  influencia  na própria práxis administrativa da 

organização. O autor observa também em sua pesquisa que a pouca freqüência das reuniões é 

um  fator  impeditivo  de  velocidade  nas  decisões  e  ações  da  organização.  Outro  aspecto 

relacionado ao tempo na tomada de decisão, mas que não pode ser observado nesse estudo 

devido à natureza das organizações pesquisadas, é a ameaça de concorrência que, por sua vez, 

gera maior agilidade nas decisões.          

                                         



3 METODOLOGIA, APRESENTAÇÃO DOS CASOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE

3.1 METODOLOGIA

Para  atender  aos  objetivos  propostos  nesta  pesquisa  e  viabilizar  uma  percepção 

conclusiva do que se propôs a fazer, a investigação adota as características metodológicas 

descritas a seguir.

A pesquisa é caracterizada como um estudo exploratório e descritivo que avança no 

tema  da  racionalidade,  na  ciência  administrativa.  Segundo  Gil  (1999),  as  pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver e esclarecer conceitos e idéias, tendo 

em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. De acordo com o autor citado, de todos os tipos de pesquisa, estas são as que 

apresentam menor rigidez no planejamento. 

A  pesquisa  é  considerada  exploratória  por  avançar  no  tema  da  racionalidade,  no 

sentido de penetrar no processo decisório, e descritiva devido à natureza do seu propósito, ou 

seja, o foco explicativo no processo decisório, que constitui a unidade de análise.

Marconi e Lakatos (1986) destacam que a pesquisa pode ter um caráter descritivo se o 

pesquisador  tenta  definir  um assunto,  quando  o  estudo  empenha-se  em descrever  toda  a 

complexidade de um caso concreto. Gil (1999) afirma que as pesquisas descritivas têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou 

o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Quanto à abordagem da pesquisa, trata-se de um estudo de caso. Este tipo de estudo 

tem sido cada vez mais utilizado na pesquisa social.

O estudo de caso é utilizado em muitas situações para contribuir com o conhecimento 

que se tem de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de 

outros.  O  estudo  de  caso  permite  uma  investigação  para  se  preservar  as  características 

holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real (YIN, 2005). 

Há um grande número de pesquisas fundadas no estudo em profundidade de casos 

particulares,  isto  é,  uma  análise  intensiva  empreendida  numa  única  ou  em  algumas 

organizações  reais.  O  estudo  de  caso  reúne  informações  tão  numerosas  e  tão  detalhadas 

quanto possível, com vistas a apreender a totalidade de uma situação. 



Segundo  Yin  (2005),  o  estudo  de  caso  é  um  estudo  empírico  que  investiga  um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas, no qual são utilizadas várias fontes de evidência.

Os casos escolhidos foram duas instituições que têm a mesma atuação na sociedade, 

que  são  organizações  sem fins  lucrativos,  têm como  objetivo  minimizar  as  necessidades 

básicas de crianças e adolescentes em tratamento oncológico e hematológico, em sua maioria, 

oriundas do interior do estado do Rio Grande do Norte.

A natureza da pesquisa determina o método de coleta de dados. No caso do presente 

trabalho  foi  empregada  não só a  entrevista  semi-estrutrurada  como também a  observação 

direta  com  a  participação  em  algumas  reuniões  e  eventos  das  entidades  pesquisadas  ea 

pesquisa  documental.  Segundo  Quivy  e  Campenhoudt  (2003),  os  métodos  de  entrevista 

distinguem-se  pela  aplicação  de  processos  fundamentais  de  comunicação  e  de  interação 

humana.  Corretamente  valorizados,  estes  processos  permitem  ao  investigador  retirar  das 

entrevistas informações e elementos de reflexão muito ricos e matizados. Caracteriza-se por 

um contato direto entre o investigador e os seus interlocutores.

Marconi  e Lakatos  (2002) ressaltam vantagens  e desvantagens  da entrevista,  tendo 

como primeira,  o fato de poder ser utilizada com todos os segmentos da população como 

analfabetos  e  alfabetizados,  como  também  por  oferecer  maior  oportunidade  para  avaliar 

atitudes e condutas, podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz. Como 

desvantagem,  as  autoras  salientam a  própria  dificuldade  de  expressão  e  comunicação  de 

ambas as partes como também a possibilidade do entrevistado ser influenciado, consciente ou 

inconscientemente pelo entrevistador. Portanto, o pesquisador precisa ser capaz de conduzir a 

entrevista de forma que esteja presente a oportunidade para conseguir esses discernimentos, 

correndo o risco da entrevista resultar numa troca superficial de informações (EASTERBY-

SMITH; THORPE; LOWE; 1999).

Como  estudos  de  caso  foram  escolhidas  duas  organizações  que  têm  atuação 

semelhante na sociedade. Trata-se de instituições que lidam com crianças e adolescentes em 

tratamento oncológico. A escolha pelas instituições se deu pela sua importância atuação na 

sociedade e  por terem que tomar  decisões em situações  que não podem esperar devido à 

natureza de sua missão.

Na primeira  instituição pesquisada foram entrevistadas dezesseis pessoas, dentre as 

quais quatorze são funcionários e duas são voluntárias do grupo. Para se estudar o processo 

decisório  se  ouviu  pessoas  que  tinham  função-chave  como  a  equipe  multidisciplinar 

(assistente  social,  psicóloga,  nutricionista  e  pedagoga),  o  presidente,  chefe  de  cozinha, 



funcionários da secretaria, supervisor de telemarketing, responsável pelo bazar, responsável 

dos motoqueiros e voluntários.

O  GACC apresentava  na  época  da  pesquisa,  que  se  estendeu  por  todo  o  mês  de 

novembro  e  dezembro  de  2008,  um  grande  número  de  funcionários  com  o  quadro 

ultrapassando  quarenta  funcionários,  mas  a  grande  maioria  se  concentra  no  setor  de 

telemarketing que segue em dois turnos, como também o quadro de motoqueiros e motoristas 

que atendem as necessidades da instituição, sendo um grupo de difícil acesso para a pesquisa.

A segunda instituição pesquisada foi à Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval 

Paiva (CACCDP) que como o GACC também atende crianças e adolescentes com câncer 

juntamente com o seu responsável. 

Na CACCDP foram realizadas  dezesseis  entrevistas  com pessoas  que têm função-

chave  na instituição  como a equipe  técnica  composta  pela  assistente  social,  nutricionista, 

pedagoga,  dentista,  psicóloga,  fisioterapeuta  e  professor  de  informática;  foram  ouvidos 

também  o  presidente,  administrador,  supervisor  de  telemarketing,  gerente  de  marketing, 

coordenadora de telemarketing e voluntários, no decorrer do mês de novembro e dezembro de 

2008.

3.2 APRESENTAÇÃO DOS CASOS

3.2.1 Grupo de Apoio à Criança com Câncer

O primeiro caso a ser apresentado é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) 

de Natal/RN, surgido em meados de 1988, quando um grupo de funcionários do Hospital 

Infantil Varela Santiago (HIVS) e familiares de pacientes resolveram trabalhar para diminuir 

algumas das carências das crianças que se encontravam em tratamento oncológico naquela 

instituição.

Nesses vinte anos de atuação, o grupo já recebeu o reconhecimento como entidade de 

utilidade pública municipal, estadual e federal por prestar assistência a centenas de crianças 

com idade de 0 a 15 anos, bem como seus familiares oriundos das cidades do interior do Rio 

Grande do Norte e da periferia da capital Natal.



Em abril de 2004, o Grupo foi qualificado como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP, qualificação concedida pelo Ministério de Justiça junto a Receita 

Federal. Esse processo tem por objetivo qualificar e diferenciar no universo do Terceiro Setor 

as organizações que efetivamente tem finalidade pública – Lei 9790/99.

A entidade sobrevive basicamente de doações, de pessoas que se sensibilizam com a 

causa  e  da  colaboração  dos  voluntários,  seja  financeiramente,  fazendo sua divulgação  ou 

ainda colaborando nas vendas de seu bazar, localizado em sua sede, onde são comercializadas 

roupas, brinquedos, souvenires, entre outros produtos.

A entidade tem como missão “prestar assistência psicossocial às crianças com câncer e 

seus  familiares,  bem como,  minimizar  as  carências  financeiras  dessas  famílias,  quanto  à 

questão alimentar, medica/ambulatorial, transporte entre outras”.

As crianças e adolescentes cadastradas se encontram em tratamento oncológico,  no 

Centro de Oncologia  e Hematologia  Infantil  (COHI) do Hospital  Infantil  Varela  Santiago 

(HIVS),  no  Hospital  de  Pediatria  (HOSPED),  Instituto  de  Onco-Hematologia  de  Natal 

(IOHN), Hemonorte, Hospital Walfredo Gurgel entre outros.

A Instituição oferece hospedagem com cinco refeições diárias, cestas básicas, auxílio 

para  transporte,  exames,  medicamentos,  fraldas  descartáveis,  suplementos  nutricionais, 

auxílio funeral e entretenimentos, além de todo apoio emocional, social e jurídico às crianças 

e adolescentes e seus acompanhantes.  

O trabalho voluntário tem grande importância na execução dos serviços realizados no 

GACC, quando este assume responsabilidade e compromisso na realização das tarefas com as 

quais se comprometeu. 

Valores  como  discrição,  assiduidade,  responsabilidade,  boa  vontade,  perseverança, 

iniciativa,  criatividade,  vontade  de  mudar,  equilíbrio,  humildade  e  ética  são  tidos  como 

essenciais  para  o  trabalho  do  GACC.  Além disso,  acredita-se  que,  por  meio  do  trabalho 

voluntário, o individuo pode alcançar o seu mais alto grau de cidadania, passando assim a ser 

ator no processo de mudança da sociedade,  exigindo seus direitos  e cumprindo com seus 

deveres.

O  GACC  preocupa-se  com  a  transparência  em  relação  à  prestação  de  contas  da 

instituição, uma vez que acredita que toda entidade filantrópica séria e compromissada com 

sua  finalidade  social  tem  o  dever  de  demonstrar  a  toda  a  sociedade  como  estão  sendo 

empregados  os  recursos  financeiros  provenientes  de  doações  e/ou  subvenções  do  Poder 

Público.



Trimestralmente a entidade divulga publicamente os seus demonstrativos financeiros, 

para  que  toda  a  sociedade  civil  tome  conhecimento  de  como  os  recursos  estão  sendo 

aplicados.

Quanto às ações do GACC, estão a prestação de assistência psicossocial às crianças e 

seus  acompanhantes,  nas  mais  distintas  fases  do  tratamento  do  Hospital  Infantil  Varela 

Santiago,  seja  em sua sede,  ou ainda,  prestando auxílio  e  orientação  quando há óbito  da 

criança.  A  ajuda  do  Grupo  pode  acontecer  através  da  ajuda  de  custo  para  transporte  e 

alimentação  das  crianças  carentes  residentes  na  capital  e  no  interior;  ocorre  também  o 

fornecimento de lanches para as crianças e familiares que estão em tratamento da patologia; 

existe  também  a  obtenção  de  medicamentos  e  exames  que  se  fizerem  necessários  ao 

tratamento da doença e na doação de cestas básicas para crianças carentes da capital e do 

interior do estado.  

O GACC conta com a ajuda de diversos parceiros, como as grandes empresas locais 

que auxiliam principalmente no aspecto financeiro.

3.2.2 Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva

A Casa de Apoio à  Criança com Câncer  Durval  Paiva é  uma instituição  sem fins 

lucrativos que ampara crianças e adolescentes carentes portadoras de câncer, juntamente com 

um responsável durante o tratamento em Natal. 

A história  de sua fundação está  relacionada  a  um drama pessoal  que uma família 

potiguar passou quando, em 1994, foi diagnosticado o câncer em seu filho, ainda criança. A 

família viajou para o exterior e lá recebeu a ajuda de uma entidade que era mantida pela rede 

McDonald’s. Ao voltar, a família resolveu fundar em Natal algo semelhante que pudesse ser 

um lugar de apoio para as crianças em tratamento.

Desde a sua fundação, há treze anos, já foram atendidas cerca de 1.145 crianças, de 

130 municípios do estado. Atualmente a Casa atende 612 crianças em tratamento.

Dentre  os  serviços,  a  Casa  oferece  hospedagem,  alimentação,  doação  de  roupas, 

calçados,  brinquedos,  cestas  básicas,  auxílio  para  aquisição  de  medicamento  e  distribui 

mensalmente 313 cestas básicas às famílias das crianças em tratamento.



Para a realização de sua missão, a Casa possui uma equipe multidisciplinar que conta 

com duas assistentes sociais, psicóloga, dentista, nutricionista e professora. Ao todo são 76 

funcionários e 200 voluntários.

A Casa situa-se numa rua calma de um bairro residencial da cidade de Natal. A porta 

de entrada leva o visitante a uma recepção para identificação e logo depois um corredor segue 

a  amplo  terraço  com  cadeiras  dispostas  como  um  mini  auditório  centralizadas  para  um 

televisor; mesas de refeitório com cadeiras e bebedouro complementam o espaço, onde murais 

de fotografias na parede contam a história da Casa, com vitórias e dramas. Do terraço, uma 

rápida visão leva o visitante a identificar as salas dos profissionais  especializados como o 

Serviço Social, Psicologia, Odontologia, sem contar a Nutrição que se localiza num espaço 

próximo à cozinha. A Casa acomoda crianças em tratamento com seu acompanhante, em três 

quartos e possui também uma suíte que mantém isolada a criança transplantada.

Escorregador, balanço, casinha de boneca completam um espaço recreativo, onde as 

crianças  brincam  e  são  observadas  pelas  mães  e  funcionários.  Uma  salinha  de  leitura, 

computação  e  de  estudos,  demonstra  a  preocupação  da Casa  em não deixar  a  criança  se 

distanciar  de  suas  atividades  educativas.  Um  auditório,  sala  de  telemarketing,  sala  de 

ocupação para as mães acompanhantes completam o espaço do segundo andar.

Além da assistência já mencionada, a Casa possui diversos projetos como o Projeto 

Vida que visa à recuperação ou mesmo a construção de casa para a família carente dessas 

crianças. Neste projeto já foram construídas 34 casas e 103 já foram reformadas, beneficiando 

quase 140 famílias carentes.

O primeiro contato da criança e seu familiar é realizado através do serviço social, que 

inicialmente  faz  uma  entrevista  e  cadastro  da  família.  Este  setor  é  responsável  pelo 

acompanhamento da criança na execução dos exames, aquisição da documentação e remédios, 

como também oferece suporte às mães, orientando-as individualmente.

Outro serviço de grande importância na instituição é o setor de Psicologia, implantado 

na casa desde 1998. Este vem desenvolvendo um trabalho voltado para a humanização no 

atendimento ao paciente onco-hematológico crônico e seu familiar, de modo a minimizar o 

estresse provocado pela doença e uma melhor compreensão do momento vivido.

O  setor  pedagógico  da  casa  proporciona  atividades  educativas  que  favorecem  o 

desenvolvimento dessas crianças afastadas do universo escolar, promovendo a socialização e 

o aprendizado de todos. O setor desenvolve um projeto conhecido como Passeio Terapia que 

visita diversos lugares da cidade semanalmente.



3.3. PROCESSOS ORGANIZACIONAIS OBSERVADOS POR SERVA

Mapear indicadores e analisá-los no processo administrativo significa poder detectar a 

predominância de um elemento que mais determina a ação dos indivíduos e guia as práticas 

operativas daquele processo observado. Assim, tanto pode sobressair a ação orientada pela 

racionalidade  substantiva  como  a  ação  orientada  pela  racionalidade  instrumental,  o  que 

confirma  o  pensamento  de  Serva  (1997)  de  que  não  há  exclusividade  de  um só  tipo  de 

racionalidade  nas  ações  dos  indivíduos  que  compõem  as  organizações  produtivas,  cuja 

pesquisa observou onze processos administrativos.

a) Hierarquia  e  Normas:  neste  processo  observam-se  aspectos  relacionados  à 

configuração da estrutura hierárquica, a natureza das normas no que diz respeito 

aos seus instrumentos e formas de difusão, como também o nível de obediência e 

cumprimento dessas normas;

b) Valores e Objetivos: este processo revela a cultura organizacional no sentido de 

perceber  as  visões  e  as  representações  mentais  dos  seus  componentes;  se  há 

harmonia  de  valores  ou  discordância  destes  no  interior  da  organização,  como 

também a coerência e autenticidade de sua ideologia;

c) Processo Decisório:  esta  categoria  revela  a  dimensão referente  ao processo de 

tomada de decisão, sua forma e competências decisórias;

d) Controle: observa-se nesta categoria o nível de controle exercido sobre as pessoas 

em seu cotidiano, como também as formas e finalidades deste controle;

e) Divisão do Trabalho: este processo revela a autonomia em relação às múltiplas 

atividades desenvolvidas dentro de uma organização,  no sentido de saber se as 

tarefas  são  realizadas  através  de  acordos  sustentados  pela  responsabilidade  de 

cada um ou se cada membro realiza o apenas o que lhe foi determinado;

f) Comunicação e Relações Interpessoais: neste processo se explora o processo de 

comunicação  da  organização,  observando  as  suas  características,  o  acesso  à 

informação e de como ela flui, como também a relação entre os componentes da 

organização;

g) Reflexão Sobre a Organização: este processo possibilita a reflexão critica sobre a 

organização feita pelos indivíduos como também a capacidade dos mesmos de 

refletirem sobre si próprios na interação com a organização;



h) Satisfação  Individual:  neste  processo  pode-se  avaliar  o  nível  de  satisfação 

individual dos indivíduos nas organizações, observando se há o reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido ou se ocorre à dissimulação do sofrimento no interior 

da organização;

i) Conflitos: neste processo pode-se explorar como a organização trata as questões 

conflituosas  no  sentido  de  aproveitar  ou  não  as  diferentes  posições  que 

ocasionaram a situação de conflito e também como ocorre o aproveitamento da 

energia gerada por tal situação;

j) Ação  Social  e  Relações  Ambientais:  este  processo  revela  a  interação  da 

organização  com  o  meio  ambiente,  como  também  as  relações  desta  com  os 

stakeholders e com a sociedade em geral.       

Serva  (1997)  montou  um  quadro  de  análise  com  o  reagrupamento  dos  diversos 

elementos  constitutivos  de racionalidade,  observando a correspondência  de cada um deles 

com a natureza intrínseca de cada processo organizacional, de forma que se pudesse observar 

a influência dos elementos no desenrolar dos processos. Desta forma podia-se espelhar o mais 

fiel possível o cotidiano das empresas estudadas.

Com o intuito de conhecer a racionalidade predominante em cada aspecto observado 

do  processo  decisório,  foi  elaborado  o  modelo  de  categorias  descritas  a  seguir  com  os 

elementos que compõem o processo decisório.

3.4. CATEGORIAS DE ANÁLISE DO PROCESSO DECISÓRIO

3.4.1 Dicotomia

a) Classificação  das  Instâncias  decisórias  que  definem  a  estrutura  divisional  da 

organização  em  estudo  (podem  apresentar  o  uso  de  diferentes  indicadores  de 

racionalidade):

i. Centralizado, unilateralidade = instrumental;

ii. Consenso, entendimento = substantiva.



b) Princípio que perpassa por todas as instâncias decisórias:

i. Fóruns abertos a discussão (entendimento = substantivo);

ii. Fóruns fechados a discussão (unilateralidade = instrumental).

3.4.2 Reunião

a) Formais: 

i. Prática de agendamento da pauta (pode ser tratado qualquer assunto ou não);

ii. Critério de assuntos a serem tratados (segue uma hierarquia ou não);

iii. Aspecto da estrutura da reunião: disposição dos participantes (há posição de 

destaque ou não);

iv. Participação (há abertura de participação ou não);

v. O poder de decisão final: 

- Dividido (substantivo);

- Centralizado (Instrumental).

b) Informais: 

i. Espaço de troca de idéias (entendimento).

3.4.3 Comunicação

a) Burocratizada: processo monológico de natureza informacional.

Apresenta assimetria de relações (falta de autonomia, centralização).

b) Verbal: discussão de assuntos em assembléias.

Apresenta simetria de relações (autonomia, entendimento).

3.4.4 O significado do elemento utilidade



a) Como medida de valor que a decisão deve ser tomada (maximização de recursos) = 

instrumental;

b) Significado subjetivo (o sentido de utilidade varia de acordo com a visão do indivíduo 

ou organização; a presença do julgamento ético) = substantivo.

3.4.5 O tempo no processo Tomada de Decisão 

a) Freqüência das reuniões:

i. O número maior de reuniões facilita uma administração colegiada baseada no 

consenso (substantivo);

ii. O número menor de reuniões dificulta as decisões colegiadas e tende para uma 

centralização nas decisões (instrumental).

b) Postergação nas Decisões:

i. A  busca  de  uma  decisão  baseada  no  consenso,  a  necessidade  de  debate 

(elemento entendimento);

ii. Falta de autonomia dos comandados que dificulta a decisão (instrumental).

3.4.6 O objetivo na Tomada de Decisão

a) Reflexões  de  cunho ético  com a  participação  de  toda  a  equipe  (julgamento  ético, 

entendimento);

b) Preocupação em alcançar os objetivos numa perspectiva mais técnica (maximização de 

recursos, utilidade).

3.5.7 Delegação

 

a) Posições formais determinadas no organograma com a departamentalização: delegação 

de autoridade (cálculo, instrumental);



b) Distribuição de poder nas diversas esferas: autonomia, responsabilidade. 



4 ANÁLISE DOS DADOS

 4.1 GRUPO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER

O contato com a primeira instituição estudada começou ainda quando a pesquisa não 

estava bem delineada, ocorrendo entre os primeiros contatos e o período de retorno para a 

realização da pesquisa um intervalo de quatro a cinco meses. Retornar ao espaço e retomar a 

pesquisa não foi tão fácil, porque o administrador que tinha aberto as portas da instituição 

para o estudo já não se encontrava mais em sua função e nem mesmo na instituição, o que 

dificultou ainda mais os contatos com os demais setores.

As  portas  de  entrada  da  instituição  é  o  Serviço  Social  que  executa  a  tarefa  de 

acolhimento  das  crianças  e  familiares  que  chegam  do  interior  e  buscam  ajuda  no  Lar 

Esperança. Foi através deste setor que os contatos foram sendo realizados com o intuito de 

conhecer quem é quem em cada função. 

O GACC tem um organograma que demonstra ter uma hierarquia clara e definida de 

suas funções burocráticas e que, por sua vez, possibilita conhecer melhor tais funções e seus 

respectivos responsáveis, o que parecia facilitar o andamento da pesquisa.

De acordo com o organograma apresentado, a Diretoria é formada por cinco membros, 

todos  voluntários;  o  Conselho  Deliberativo  que  é  formado  por  cinco  membros  também 

voluntários; o Conselho Fiscal que é formado por três membros voluntários, juntos são órgãos 

constitutivos e participativos da Assembléia Geral.

As funções que são fundamentais  para a instituição e que não podem depender da 

disponibilidade  de  voluntários  são  realizadas  por  funcionários  contratados  pela  própria 

instituição.  O Serviço Social, como já mencionado anteriormente, é a porta de entrada da 

instituição; é composto por duas assistentes sociais: enquanto uma trabalha o horário integral, 

uma segunda trabalha no horário matutino e se revezam em suas muitas atribuições, inclusive 

dirigir a reunião de novos voluntários que acontece uma vez a cada dois meses.

O serviço de psicologia é direcionado não só para as crianças, como também extensivo 

aos  familiares  das  crianças,  principalmente  por  ocasião  do  óbito,  quando  esses  ficam 

debilitados  emocionalmente  necessitando  de  amparo  psicológico.  O  presente  serviço  é 

fornecido na casa por uma funcionária psicóloga que se encontra sempre a disposição das 



crianças como também por estagiários universitários, que desempenham o seu trabalho tanto 

na casa como no hospital.

O cardápio  alimentar  do  lar  é  de  responsabilidade  da nutricionista,  funcionária  da 

instituição  que  trabalha  no  horário  vespertino.   A  nutricionista  orienta  o  cozinheiro  na 

preparação  do  cardápio  sendo  ao  todo  fornecidas  cinco  refeições  às  crianças  e  seus 

acompanhantes. 

Outro setor que não está diretamente relacionado com as crianças, mas que exerce um 

importante papel na instituição é o setor de Desenvolvimento Institucional, ligado a ele estão 

outros setores como o telemarketing, captação de recursos, bazar, produtos e cupom fiscal, 

normalmente cargos constituídos por membros voluntários.

O maior movimento do Lar Esperança é de segunda a sexta, quando as crianças vêm 

do interior com seus familiares para a realização do tratamento. Todos os dias pela manhã, 

elas  são encaminhadas  ao hospital  para  tomar  medicamento  e  fazer  o  tratamento;  à tarde 

costumam  ficar  na  casa,  brincando,  vendo  televisão  ou  se  distraindo  com  familiares  ou 

voluntários. Sexta à tarde, o movimento na casa já é bem menor do que nos outros dias da 

semana, quando muitas crianças e seus familiares costumam retornar para as suas casas no 

interior, ficando somente os casos previstos para não se ausentarem. 

O Lar Esperança,  tão mencionado até então,  é o espaço físico que sedia todo esse 

complexo de atividade com exceção do telemarketing e do bazar, que estão situados em outro 

prédio. A casa é composta por um pequeno terraço com espaço para as crianças brincarem, 

com brinquedos e quadros de avisos e mensagens de esperança na parede. É por ele que as 

pessoas  entram e  saem da  instituição,  quando  muitas  vezes  já  se  deparam com crianças 

alegres,  sorridentes,  sem nem ao  menos  perceber  que  um boné  esconde  cabecinhas  sem 

cabelos.

Do terraço de entrada, pode-se dirigir para o espaço onde fica a administração da casa, 

que  entre  fraldas  descartáveis,  papéis  e  doações,  funcionários  e  voluntários  disputam um 

espaço para trabalhar. Escadas levam ao segundo andar para as salas onde o Serviço Social e a 

Psicologia desenvolvem o seu trabalho, atendem crianças e familiares e outros interesses. É o 

setor mais procurado, durante o dia inteiro pessoas entram e saem em busca de cestas básicas, 

deixando doações, solicitando algum tipo de ajuda, além das solicitações por telefone.

Ainda conhecendo o espaço físico do Lar Esperança, do terraço tem-se uma entrada 

que dá para a área de serviço, com uma pia, onde as mães ajudam a lavar a louça que sujam e 

podem se sentir  úteis  também contribuindo com a limpeza da casa. A cozinha tem o seu 

acesso restrito ao cozinheiro e ajudante. A casa dispõe de dois quartos com dezesseis leitos, 



dois banheiros, sendo um infantil e um adulto. Uma sala de estar com televisão, sofás, mesa 

com cadeiras e bebedouro constitui um espaço onde as famílias se sentem mais próximas e 

conversam sobre o dia-a-dia de seus filhos. Um pequeno terraço gradeado complementa a 

frente da casa, numa movimentada rua do centro da cidade, onde acima uma placa sinaliza a 

presença da instituição.

O  que  se  observa  entre  as  mães  e  os  componentes  do  lar,  seja  funcionário  ou 

voluntário,  é  um entrosamento  amigável  e  carinhoso  que  transmite  uma  paz  singular  no 

interior de seus aposentos.

Com a finalidade de obter dos agentes pesquisados informações mais precisas com a 

realidade, adotou-se a técnica de entrevistas para uma posterior análise de dados. A estrutura 

física do GACC não proporciona locais adequados para a realização de tal tarefa, a não ser 

pela sala do serviço social, que, à tarde, divide espaço com o setor de nutrição, e a sala de 

psicologia, que, mesmo assim, é um espaço muito visitado. Muitas vezes, as entrevistas foram 

realizadas em locais improvisados, mas contando sempre com a receptividade do respondente, 

que em meio aos seus afazeres dispensava um “tempinho” para a pesquisa, sendo esta então 

realizada ao longo do mês de novembro e dezembro de 2008.

4.1.1 Dicotomia no processo decisório

Diferentes  instâncias  decisórias  podem  possibilitar  a  presença  de  diferentes 

indicadores de racionalidade. Assim, enquanto uma instância decisória apresenta-se como um 

fórum  fechado  para  as  discussões  e  tende  para  um  processo  decisório  centralizado, 

caracterizando  a  racionalidade  instrumental,  outras  instâncias  decisórias  podem convergir 

para o entendimento e apresentarem-se como fóruns abertos às discussões, em busca de um 

consenso, caracterizando a racionalidade substantiva.

No GACC observa-se um bom relacionamento entre os componentes do grupo, seja 

funcionário, seja voluntário, todos trabalham motivados por sentirem que estão ajudando e 

trabalhando juntos por uma causa.  Esta palavra “ajudar” encontra-se presente na maioria dos 

depoimentos e reforça o objetivo do grupo que tem a sua missão relacionada à vida, como se 

observa em algumas entrevistas:
O que mais me motiva é saber que tô fazendo algo por elas. É saber que de qualquer 
forma, de qualquer maneira, não tem quantidade, não é quantitativo, é encontrá-las e 
fazê-las felizes porque, no setor, eu criei, dentro da pedagogia, pra não ficar uma 



pedagogia  científica,  aí  eu  coloco  à  disposição  “da”  pedagogia  do  amor.  Pela 
inconstância das crianças né, talvez lá na frente nós falemos sobre isso, então... E 
brincando e aprendendo, então essa é a minha motivação, não sabe?
          

O que motiva pra mim mais é saber que eu “tô” ajudando as crianças...

A equipe multidisciplinar, composta pelo Serviço Social, Psicologia e Nutrição, divide 

os problemas do dia-a-dia e, juntos, conseguem tomar decisões em prol das crianças. Trata-se 

de  uma  equipe  que  preza  pelo  entendimento  e  procura  chegar  a  um  consenso  em  suas 

decisões, de acordo com os depoimentos dos próprios profissionais:
Assim,  aqui  a  gente...  A  gente,  principalmente  a  equipe  multidisciplinar  né, 
realmente é uma equipe, sempre “tá” dividindo os problemas, conflitos todo local de 
trabalho tem né, às vezes fofocas em todo local, mas a gente procura fazer o nosso 
né acho que é o mais importante.

Geralmente, as dificuldades que vão surgindo no dia a dia de trabalho, com as mães 
ou  com  as  crianças,  a  gente  se  reúne  na  equipe  multidisciplinar:  Nutrição, 
psicologia, assistente social. Quando a gente não consegue chegar a uma solução, é 
que a gente leva o caso pra direção, mas geralmente a gente tenta resolver na equipe 
multidisciplinar.

A imposição de medidas ou normas de uma decisão sem consulta prévia é apontada 

como uma falha administrativa devido à falta de um profissional da área,  o que, segundo 

depoimentos, dificulta a interação entre os diferentes setores e tende a possibilitar decisões 

mais centralizadas.
Com certeza. Aqui existe muito isso, acho que até por... Por motivo de falta de um 
pouco... Administrativa aqui no local. Então todo mundo quer mandar, todo mundo 
quer meter a mão, então assim, muitas vezes acontece alguma coisa que chega direto 
no cozinheiro e não passa por mim, vamos dizer assim, então eu passei, já passei 
muito  por  isso  né  e  já  entrei  muito  em conflito  por  causa  disso,  tentando meu 
espaço, hoje tá bem melhor, mas que ainda existe, existe.

Um dos fatores motivadores dos voluntários como também dos funcionários é saber 

que estão ajudando as crianças que passam pelo tratamento oncológico. Todos se sentem bem 

em oferecer o seu trabalho em prol de uma causa e canalizam as suas forças para superar os 

obstáculos, procurando atingir os objetivos do grupo.

  Os  assuntos  relativos  aos  planos  de  ação  da  instituição  estão  mais  diretamente 

relacionados à direção, enquanto os setores possuem autonomia para decidir sobre as questões 

relativas ao dia-a-dia de suas atividades e procuram interagir, buscando dividir os problemas 

no sentido de atingir o que é melhor para as crianças através do entendimento. Quando os 

assuntos e decisões estão relacionados ao planejamento, as ações da instituição, como também 

os seus problemas, são levadas para a diretoria que tomam decisões através de reuniões.



A  tomada  de  decisão  nos  níveis  tático  e  operacional  é  baseada  na  busca  pelo 

entendimento,  ocorrendo  de  forma  participativa  e  compartilhada  entre  os  setores,  que 

discutem e prezam pelo consenso em suas decisões. Já no nível estratégico, no que se refere 

ao planejamento, a análise de necessidade de implementação de mudanças na instituição, o 

processo de decisão concentra-se na diretoria que discute e estabelece as linhas de ação da 

instituição,  quando  estas  normalmente  são  realizadas  através  de  votação,  prevalecendo  a 

vontade da maioria, o que caracteriza uma decisão colegiada, baseada no consenso.

Desta  forma,  o  estudo identificou  diferentes  instâncias  decisórias,  já  que a  equipe 

multidisciplinar  está  sempre  decidindo  sobre  as  questões  relacionadas  ao  dia-a-dia, 

mostrando-se como fóruns abertos à discussão e tem o elemento entendimento como princípio 

que  perpassa  nas  diferentes  instâncias  decisórias.  As  decisões  relacionadas  ao  plano 

estratégico  ficam  a  cargo  da  diretoria  que  também  se  mostra  como  um fórum aberto  à 

discussão, já que as decisões são realizadas de forma colegiada.

A dicotomia é uma categoria identificada em quase todos os trabalhos que abordaram 

a rubrica Tomada de Decisão na primeira  geração de trabalhos.  O trabalho realizado por 

Marcelo Fraga (2000) sobre a “Empresa Produtiva e a Racionalidade Substantiva”, analisou 

uma organização que no geral  é identificada como “democrática”,  termo este que aparece 

várias vezes como um elemento onde prevalece a vontade do grupo na tomada de decisão no 

nível  tático  e  operacional,  enquanto  no nível  estratégico  é  centralizada  nos  diretores.  No 

trabalho realizado por Fábio Ferreira (2004) na instituição psiquiátrica, a dicotomia aparece 

como um “duplo comando”,  mas segundo o pesquisador este não se apresenta como uma 

dificuldade para os funcionários do hospital já que as atribuições dos dois sistemas são claras. 

Segundo  March  e  Simon  (1981),  é  o  caráter  preciso  e  impessoal  que  dá  o  tom 

burocrático a instituição, e não o número de níveis de autoridade, o que faz do GAAC uma 

instituição menos burocratizada, já que se observa um bom relacionamento entre todos que 

convivem no ambiente e procuram contribuir com a missão do grupo. 

Embora se tenha observado diferentes instâncias decisórias na instituição pesquisada, 

não se detecta  dicotomia no processo decisório,  já que o entendimento  é o princípio  que 

perpassa  por  todas  elas,  o  que  contribui  para  que  o  espaço  pesquisado,  nesta  categoria 

analisada, se aproxime do que Ramos definiu de  isonomias, caracterizado pela presença de 

elementos da racionalidade substantiva.



4.1.2 O significado do elemento utilidade

A  medida  de  valor  que  deve  nortear  a  decisão  está  no  significado  do  elemento 

utilidade. Neste sentido, o significado de utilidade varia de acordo com a visão do indivíduo 

ou  organização,  podendo  tender  para  a  maximização  de  recursos,  caracterizando  a 

racionalidade  instrumental,  ou  ser  norteado  pelo  julgamento  ético,  caracterizando  a 

racionalidade substantiva.

No  processo  decisório  da  instituição  pesquisada,  o  elemento  utilidade  está 

normalmente associado à missão do grupo, que busca o bem estar das crianças, seja por optar 

por uma alimentação de melhor qualidade, seja por colocar no trabalho o amor e a dedicação 

acima de tudo, como demonstra o depoimento de uma voluntária:
[...] nós aqui debatemos muito sobre a vida né, seria muito triste né de sentir isso, 
mas, que, com uma administração mais eficiente mesmo de, de competência, porque 
de amor, quantos já se “disporam” e se dispõem às vezes pra dizer com quem vai o 
GACC, tá entendendo, com quem vai? Então tem que ser comigo, mas pessoas que 
não tão com seu tempo disponível, eu acho que “tá” aqui pessoas que não foram 
capacitadas  aquilo  e  não  por  capacidade  científica,  porque  eu  tiro  pela  minha 
pedagogia, eu “num” instante botei a científica também um pouco de lado “preu” 
agir na pedagogia do amor, né, então, tem que “tá” as duas unidas.

          Como também de um profissional da casa:
Aqui no GACC, a gente tem uma grande assim, vantagem, que eles priorizam muito 
o bem-estar das crianças né, tudo relacionado à elas, eles dão muita prioridade, então 
isso aí que eu procuro né, a gente vê a parte econômica também, mas sempre, o 
principal, visando o bem estar das crianças, a parte da vida, como você falou, né? 
Então assim, a alimentação a gente bota tudo de primeira qualidade, então não tem 
carne de terceira não, é tudo de primeira, tudo sem gordura, a gente procura fazer 
um cardápio bem variado, que eles gostem, então a prioridade sempre são eles, a 
gente procura sempre “tá” agradando, faz o que for, mesmo que pra isso a gente 
tenha que gastar mais, né?

Muito embora a instituição tenha valor e posição formados em relação a determinadas 

questões, no espaço decisório procura-se saber outros valores e sentidos, em outras palavras, 

observa-se uma variação do sentido utilidade, buscando conhecer os valores de cada um, mas 

sempre coerentes com a missão do grupo.
Isso quando se vem da presidência, do setor administrativo pra gente né, por mais 
que eles tenham alguma posição formada deles, alguma postura formada, mas aí eles 
sempre estão abertos pra ouvir né e aí a gente tem que ter os motivos por qual né, 
porque que aquilo não vai  dar  certo,  pra que eu possa reinvidicar  alguma coisa, 
tenho que ter argumentos e sempre que se têm argumentos  né,  eles acatam, eles 
aceitam sim, desde que isso seja bom pra instituição.



Na instituição pesquisada, embora muitas vezes a decisão seja determinada num nível 

hierárquico superior com a sua medida de valor já definida, esta se mostra sempre associada à 

missão do grupo. Neste sentido, o indivíduo tem sempre espaço para emitir opinião, fazer 

julgamento ético, podendo este interferir na medida de valor pré-determinada anteriormente.

Como  afirma  Srour  (2005),  as  questões  moralmente  polêmicas  não  são  únicas  e 

uniformes,  quando  as  decisões  podem divergir  em sua  essência,  dependendo dos  valores 

culturais em questão.

Confirmando o pensamento de Newton Lins (2004), o termo utilidade ganha o valor 

subjetivo à medida que se relaciona com o caráter substantivo da missão organizacional, que 

tem o seu valor relacionado à vida. Sendo assim, o GACC não apresenta a maximização de 

recursos como medida de valor de decisão que deve ser tomada, o que caracteriza a presença 

da racionalidade substantiva na categoria analisada.

4.1.3 Comunicação 

De acordo com a teoria da ação comunicativa, a linguagem deve ser vista como uma 

expressão de entendimento num contexto normativo e valorativo, quando a razão assume uma 

forma  autônoma,  sendo  tal  característica  possível  de  observação  nos  processos 

organizacionais,  como a  simetria  de relações  baseadas  no entendimento,  caracterizando  a 

racionalidade substantiva. A centralização comunicativa acentuada pelo processo monológico 

burocratizado de natureza informacional, com relações assimétricas e não autônomas, tende a 

caracterizar processos da racionalidade instrumental.

Na  instituição  pesquisada,  a  comunicação,  muitas  vezes,  apresenta  o  caráter 

informacional,  podendo  também  acontecer  de  forma  participativa,  como  demonstra  a 

profissional da equipe multidisciplinar:
[...] A gente tem aqui a comunicação interna que é através dos memorandos certo, 
mas... a partir dos memorando, mas a gente tem também a conversa verbal mesmo. 
Principalmente assim, com a minha equipe e com a direção quando a gente precisa. 

          Como também o depoimento de uma voluntária:
[...] às vezes me consultam até direto, apesar de eu não fazer parte... assim, não sou 
coordenadora,  não faço parte  de diretoria,  de nada.  Talvez pelo interesse  que eu 
demonstre,  pela  responsabilidade  que  as  pessoas  vêem  que  eu  tenho  pra 
desempenhar  as  coisas,  quando eu me proponho realmente  já  sabem que podem 
contar, que aquilo vai sair, né? Algumas coisas até, eu sou comunicada direto, é...eu 



recebo e-mail de muitas coisas que outras pessoas às vezes não recebem e até de 
boca mesmo,  aqui dentro. 

Um dos fatores inibidores da relação comunicativa é o constrangimento pré-linguístico 

que opta pelo silêncio, quando o indivíduo ao perceber que a sua opinião não será acatada, 

prefere permanecer calado, bloqueando o processo comunicativo.  

Na  instituição  pesquisada,  muitas  vezes  se  opta  pelo  silêncio  para  se  aguardar  o 

melhor momento para se falar.
[...] às vezes, é, é preciso silenciar, agora falo também filosoficamente,  baixar os 
clamores, não é não agir naquele momento de ímpeto não é que às vezes me tem, eu 
tenho que falar agora senão não vou ser ouvida, pra que falar? Vou sair daqui triste, 
isso acontece e acontece mesmo, algumas vezes,  várias  vezes,  mas eu chego em 
casa, vou refletir, não vou me... Não vou ficar omissa. Num dia que eu esteja menos, 
né... Com mais paz daquela situação, aí na reunião eu gosto e não falo também na 
hora que não seja adequada... 

          Entre a equipe multidisciplinar, a comunicação flui bem, visto que os assuntos são bem 

debatidos,  discutem-se  todas  as  idéias  e  prefere-se  “pecar”  pela  exposição  do  que  pela 

omissão, principalmente nos assuntos relacionados às mães e às crianças. 
[...] eu acho que até às vezes eu termino me metendo demais né, eu tenho que me 
policiar quanto a isso, mas não, eu não costumo calar não, diante de algumas coisas 
né,  principalmente no que diz respeito  às crianças  e mães,  aí  é que eu não calo 
mesmo.

           

Para  Serva (1997),  a  linguagem é vista  como elemento  de partida  do ser  humano 

diante dos constrangimentos impostos pela sociedade contemporânea.

Quanto  à  comunicação  interna,  esta  ainda  está  passando  por  um  processo  de 

implantação  de  meios  mais  eficazes,  quando  ainda  prevalece  uma  comunicação  indireta 

realizada através de murais instalados nas paredes contendo as últimas informações. Outros 

meios como e-mails já estão sendo usados pelos funcionários e voluntários, como também a 

reunião que tem sido o meio mais adequado, segundo depoimentos, para se manter informado. 
Não existe uma... Uma... Comunicação direta. Até mesmo por esse motivo que eu 
sugeri  essa  reunião,  onde  a  gente  pudesse  “tá”  socializando  melhor  nossas 
informações. O que a gente tem são murais distribuídos pela casa, onde aí eu coloco 
meus informativos, o serviço social coloca o “deles”, o de nutrição, administrativo 
né, o setor pedagógico e a partir disso é que a gente fica sabendo. Se eu passar por 
ele e não olhar, eu fico sem saber o que que tá acontecendo, então por isso que eu 
sugeri né, que pudesse ter essas reuniões porque seria uma forma de, né, socializar 
melhor.

Como  observa  o  respondente,  a  comunicação  na  instituição  está  melhorando  em 

relação há tempos anterior.



Bom, nós temos aqui, já tá melhor isso, principalmente, é... Por e-mails, eles já tão 
tentando  fazer  isso  já  até  há  algum  tempo  aí  nisso  nós  temos  assim  uma 
comunicação, mas precisa ainda ser mais interagida sabe, com mais, assim, existir 
mesmo esses setores, pra que não passe a pessoa inadequada, não é? Aquela pessoa 
que deveria levar tal informação, mas nós já somos informados, tipo “amanhã vai ter 
reunião”, ficar aqui pelos cartazes, ainda não chegou, mas já era pra estar, né? Mas 
vai  convidar  por  telefone  ou vai  convidar  por  e-mail,  mas aí  o  voluntário  ou o 
funcionário, quando é dia da reunião dos funcionários, eles já ficam atentos, então tá 
havendo  já,  havendo  melhora  mesmo,  porque  antes  também  era  uma  falta  de 
informação...

Quando existe  a  necessidade de se discutir  assuntos  que precisam passar  por uma 

decisão imediata, normalmente relacionados ao dia-a-dia, costuma-se utilizar a comunicação 

direta,  caracterizando,  assim,  a presença do espaço informal  na instituição pesquisada.  Os 

assuntos mais “complexos” já são resolvidos de uma forma mais burocratizada, a partir de 

memorandos destinados aos setores interessados.
A gente tem aqui a comunicação interna que é através dos memorandos certo, mas... 
A  partir  dos  memorando,  mas  a  gente  tem  também  conversa  verbal  mesmo. 
Principalmente assim, com a minha equipe e com a direção, quando a gente precisa. 
Assuntos do dia-a-dia, pedidos relacionados a alguma coisa que a gente tenha que 
contestar,  seja  alguma uma assim que,  hum...  Tenha  um nível  de  complexidade 
muito grande, a gente ”pega” e faz por memorando, que a gente chama que é um 
documentozinho informativo que bota em duas vias e aí destina a cada setor.

No  GACC,  embora  ocorra  uma  comunicação  formal  de  natureza  informacional, 

baseada  em memorando  com duas  ou  três  vias,  que  pode  caracterizar  uma  comunicação 

burocratizada, observa-se no dia-a-dia a comunicação verbal, baseada na simetria de relações 

com maior entendimento na relação de comunicação. 

O clima informal predominante no GACC foi observado na pesquisa de Fábio Ferreira 

(2004), na Instituição Psiquiátrica, que constatou a cordialidade e a liberdade para expressar 

livremente uma opinião e um sentimento, independente do cargo que se ocupa, o que facilita a 

relação comunicativa na organização. 

Na instituição pesquisada, não é comum presenciar o constrangimento pré-linguístico, 

podendo este ocorrer, às vezes, em setores isolados, quando se silencia para se aguardar o 

melhor momento para buscar o entendimento. Tanto funcionários como voluntários, mães e 

pacientes se sentem à vontade para falar, facilitando a relação de comunicação. 

Como  afirma  Dejours  (2005),  a  distorção  comunicativa  é  comum  no  ambiente 

organizacional  centrado  na  lógica  instrumental.  No  caso  da  organização  pesquisada,  o 

processo  é  legitimado  pelo  consenso  através  dos  espaços  de  discussão  autênticos  numa 

interação comunicativa sem distorções e sem constrangimento pré-linguístico. A busca pelo 

aprimoramento de uma linguagem mais adequada no ambiente organizacional deve ser vista 



como afirma Habermas (2002), como a expressão de entendimento num contexto normativo e 

valorativo.

A simetria nas relações de comunicação que prevalecem nas decisões do dia-a-dia, o 

não  domínio  do  constrangimento  pré-linguístico,  a  presença  de  comunicação  verbal  e 

informal na busca de um melhor aprimoramento do processo de comunicação ao ambiente 

revelam a presença de elementos da racionalidade substantiva na categoria analisada.

4.1.4 Reunião

As reuniões  foram apresentadas  pela  literatura  clássica da administração  como um 

espaço privilegiado para a tomada de decisão, sendo um aspecto central no direcionamento 

das atividades diárias de trabalho dentro das organizações.

O espaço decisório  pode ser  considerado um fórum aberto  de tomada de decisão, 

quando nas reuniões, a troca de idéias orienta para uma decisão colegiada.  Características 

importantes da reunião denunciam se se trata de fóruns abertos a discussão ou se se apresenta 

apenas como um espaço de divulgação das decisões, com a centralização do poder decisório. 

A própria questão da estrutura da reunião, dando ou não destaque ao decisor, como também, a 

possibilidade de abertura, ou não, desse espaço para questões de ordem pessoal, ajudam a 

revelar a racionalidade predominante no processo organizacional.              

A instituição pesquisada apresenta vários calendários de reuniões como, por exemplo, 

a reunião de diretoria que ocorre mensalmente, a reunião dos voluntários que ocorre também 

mensalmente, a reunião dos novos voluntários que acontece uma vez a cada dois meses e a 

reunião dos setores, como a da equipe multidisciplinar  que acontece semanalmente ou de 

acordo com as necessidades.

Embora a reunião de diretoria permita o agendamento de assuntos de ordem pessoal se 

privilegia  os  assuntos  relacionados  diretamente  as  ações  da  instituição  como  demonstra 

depoimentos de alguns funcionários:
[...] de ordem pessoal não entra não, só assuntos administrativos. Já aconteceu isso 
aqui sim, de entrar...não digo nem tanto pessoal, foi questões de relacionamento com 
determinado funcionário e...assim, é muito constrangedor. 

[...]  a  diretoria  se  a  gente  pedir  uma  reunião  pra  determinado  assunto  eles  até 
aceitam.



Aqui eles dão essa abertura assim pra gente...pra saber o que é que se...o que se 
passa, o que é que o funcionário ta querendo, né? Eles tem o interesse em saber, 
ninguém nunca ficou sem essa atenção. 

Nas  reuniões  não  existe  lugar  de  destaque  para  quem  a  coordena.  Segundo 

depoimentos,  elas  sempre  seguem  organizadas  de  forma  circular  e  todos  têm  a  mesma 

oportunidade e tratamento igual.
[...]  geralmente  as  reunião  daqui  eles  dão  a  oportunidade  de  todos falarem,  né? 
Quando tem algo a falar, então pode falar na reunião, certo?

[...] geralmente as reuniões a gente faz em círculo. Já fez sentado no chão. E não tem 
essa  distinção.  A  gente  só...procura  um  apoio  por  que  eu  vou  ta...presidente  e 
secretária prá fazer registro da ata. 

A reunião é vista pelos funcionários da instituição como um espaço para expor as 

idéias e buscar soluções para os problemas como apresenta o depoimento de uma funcionária:
[...] ele sempre pede... tá sempre buscando isso. Pede o que a gente fala, onde que ta 
havendo  falhas.  Prá  você  ter  uma  idéia,  um caso  recente,  o  telemarketing  é...o 
pessoal  lá  veio  reclamar  da  questão  da  acessória  que  se  presta  lá,  que  é  uma 
empresa, né? Que assim, não é suficiente. Então o que foi que ele disse: olhe, vocês 
façam um relatório prá mim, colocando qual assessoria que eles estão prestando hoje 
e o que falta,  o que é que tá deficitário,  por que só assim a gente vai ter como 
detectar e cobrar, realmente se eu não falar também, ele não vai saber, né? 

Nas  reuniões,  busca-se  levantar  as  melhores  soluções.  Um exemplo  é  o  caso  do 

telemarketing da instituição pesquisada, cuja reunião transforma-se num fórum aberto para se 

ouvir as opiniões e tomar as decisões relacionadas ao setor, como mostra o depoimento a 

seguir:
Então assim, cada um tem uma vivência diferente, então por eu ser nova, também, 
apesar de já ter uma experiência de vida bem grande é...eu gosto muito de trocar 
essa vivência, elas trazem algumas coisas que elas acham que seria interessante, no 
que for dentro do possível a gente já passa a aplicar aquilo pra elas, por exemplo pra 
equipe mesmo, pra ter um crescimento.  Assim, eu sou muito aberta  a diálogo, a 
conversa, até porque é conversando que a gente cresce mesmo.

De acordo com os depoimentos, as reuniões de diretoria são fechadas para as mesmas 

pessoas de ordem funcional.
A maior parte são fechadas, nem sempre os funcio...nem sempre os funcionários eles 
participam, geralmente tem a reunião de diretoria, que são só entre os membros da 
diretoria,  tem  a  reunião  dos  funcionários  que  aí  participa  também  a  diretoria  e 
reunião dos voluntários. 

         

O poder de decisão não fica centralizado numa única pessoa, os coordenadores ou 

diretores procuram dividir o poder de decisão, de acordo com alguns depoimentos:
[...] o diretor não decide sozinho, sempre a direção ela ta em conjunto.



A diretoria... os membros da diretoria, elas são bem abertos assim, todos votam e 
tentam entrar num comum acordo. 

          

Muitas vezes os assuntos são conversados de maneira informal pelos funcionários que 

buscam o entendimento em qualquer espaço e em qualquer momento.
Às vezes não tem local estabelecido pra gente conversar e se decidir nada não, às 
vezes  é  uma  coisa  meio  informal  mesmo,  até  por  conta  do  tempo,  de...  da 
disponibilidade de cada um. 

       

Quando o assunto foge do setor relacionado e envolve a diretoria, quando se trata de 

um assunto muito complexo, busca-se formalizá-lo através das reuniões, mas se o assunto diz 

respeito diretamente ao setor, preza-se pelo entendimento no espaço informal.
Quando é coisa do setor mesmo que não vá, assim, envolver...que não vá precisar de 
decisão de diretoria, até que a gente conversa em sala, né? Coisas do setor mesmo. E 
se for coisas que precisa de decisão da diretoria a gente tem que formalizar, né? 

As reuniões do GACC são um exemplo de que o enfoque mecanicista da organização 

foi  abandonado,  como  afirma  March  e  Simon  (1981),  quando  as  organizações  passam a 

considerar um enfoque mais orgânico e mais flexível. 

Na instituição pesquisada, as reuniões são consideradas como um espaço para troca de 

informações, no sentido de identificar e resolver problemas, apresentando-se como um fórum 

aberto às discussões em busca do consenso; existe certa abertura para as questões de ordem 

pessoal, embora seja de praxe privilegiar os assuntos de ordem administrativa. 

Na reunião não há destaque para o decisor, coordenador ou diretor, a disposição de 

seus componentes revela a melhor possibilidade de participação de todos, sem diferenças, 

quando todos os presentes têm liberdade para falar e emitir a sua opinião, debater as questões 

e alcançar as melhores soluções. 

O estudo de Fábio Ferreira  (2004),  constatou o caráter  participativo  dos processos 

decisórios do Hospital pesquisado, que de certa forma ocorre graças à postura dos detentores 

da autoridade formal, que procuram ter o reconhecimento do outro como igual, seja buscando 

sancionar  as  decisões  acordadas  nas  reuniões  de  seu  grupo,  seja  tendo  um  auto-

reconhecimento como integrante de uma equipe auto-gerida.

Outro  aspecto  importante  ainda  observado  no  mesmo  trabalho  foi  a  questão  da 

equidade entre os profissionais que têm a mesma importância para as crianças em tratamento, 

perspectiva  esta  que foi  possível  graças  ao  conceito  de agente  terapêutico.  Assim,  em se 

tratando da saúde das crianças, o peso de uma opinião numa reunião é o mesmo para todos, 

aspecto também observado na instituição pesquisada.



Sendo considerado por March e Simon (1981) como um espaço necessário para a troca 

de  informações,  no  sentido  de  identificar  e  resolver  problemas,  a  reunião  na  instituição 

pesquisada revela a presença de elementos da racionalidade substantiva em seu procedimento 

operacional,  como também em sua estrutura,  que se  apresenta  como um fórum aberto às 

discussões, quando as decisões ocorrem em sua maioria de forma colegiada, onde prevalece o 

elemento entendimento, caracterizando a presença da racionalidade substantiva na categoria 

em questão.

4.1.5 Objetivo na Tomada de Decisão

Os objetivos podem se diferenciar na tomada de decisão. Podem ser norteados pela 

maximização  de  recursos,  denunciando  a  presença  da  racionalidade  instrumental,  como 

também podem ser  norteados  pela  reflexão de cunho ético,  que  caracteriza  elementos  da 

racionalidade substantiva.

Na organização pesquisada, inicialmente, busca-se refletir sobre o objetivo proposto 

na tomada de decisão, vendo-se a melhor forma de atingi-lo, sem desviar da missão do grupo 

que é o bem estar das crianças. Elas (as crianças) norteiam os objetivos na tomada de decisão, 

são por elas que se tenta alcançá-los, muitas vezes dominados pela sentimentalidade de uma 

piora no estado de saúde ou mesmo de um óbito, mas a exeqüibilidade do objetivo muitas 

vezes depende da maximização de recursos, já que a instituição vive de doação e depende de 

terceiros  para  a  realização  de  seus  projetos,  como  é  observado  na  entrevista  de  um 

profissional do grupo:
[...]  A  gente  pede  a  opinião  de  outras  pessoas  e  chega,  né,  prá  chegar  a  uma 
conclusão. Porque afinal de contas o nosso trabalho ele mexe com vidas, né. Então 
não é... você não pode, você não pode dar assim, é a minha visão, né.Você não pode 
se  dar  ao  luxo  de  resolver  desse  jeito,  por  que  são  vidas,  são  famílias,  é  uma 
estrutura que está em jogo.

Um aspecto interessante colocado por um dos entrevistados do GACC, foi em relação 

às mudanças dos assuntos em pauta. Muitas vezes passam por uma reflexão quando o próprio 

responsável em sugeri-lo muda de idéia depois de passar por uma reflexão em grupo, como é 

demonstrado em o depoimento:
Então, por mais que eu queira resolver a todo custo àquela situação eu vou ta sujeito 
ouvir as contra-argumentações.  Então é...  já aconteceu de até determinada pessoa 



que trouxe um assunto, ela mesma ser convencida de que o assunto não era legal e 
foi isso...e isso é bem interessante, por que é o ponto de vista de cada um. 

Segundo os autores Miller e Starr (1972), os objetivos a serem alcançados através da 

tomada de decisão podem ser perseguidos numa escala total de possíveis graus de consecução 

ou não, ou seja, os objetivos a serem alcançados podem estar relacionados à racionalidade 

instrumental,  como  algo  que  pode  ser  mensurado  ou  não,  no  último  caso  podem  estar 

relacionados à racionalidade substantiva, quando não se observa a presença dos elementos 

utilidade e maximização de recursos. 

No caso do GACC, os objetivos a serem alcançados na reunião costumam passar por 

uma reflexão ética de seus propósitos, o que os coloca numa difícil forma de medir seu grau 

de consecução, quando quase sempre prevalece a questão relacionada à dimensão da vida, que 

muito reflete a missão da casa e a razão de ser do grupo. 

Segundo Ramos (1989), a decisão é o ingrediente político que dá sentido e direção a 

permanente estruturação e que define estratégias organizacionais de captação,  disposição e 

exploração dos fatores de produção. Assim,  a participação política  da equipe no processo 

decisório do GACC, cujas reflexões de cunho ético norteiam os objetivos dos assuntos em 

pauta, dificulta mensurar o grau de consecução de seus objetivos devido à missão do grupo, 

que incentiva o compromisso com o trabalho e realização pessoal.

Desta  forma,  os  objetivos  alcançados  na  tomada  de  decisão  estão  relacionados  à 

racionalidade  substantiva,  pois  não  se  observa  a  presença  dos  elementos  cálculo  e 

maximização de recursos, ao contrário, é clara a presença do julgamento ético na categoria 

analisada.

4.1.6 O tempo no processo Tomada de Decisão 

O tempo é um fator imprescindível na tomada de decisão como também na execução 

das ações. Tomando as reuniões como o espaço privilegiado para as tomadas de decisões, a 

freqüência com que estas acontecem pode significar, no processo decisório, a presença do 

elemento entendimento ou não, ou seja, se as reuniões não acontecem com certa freqüência, 

decisões  tendem  a  uma  centralização,  dificultando  as  decisões  colegiadas,  baseadas  no 

consenso, o que caracteriza a presença da racionalidade instrumental.



Na instituição pesquisada, as reuniões não atendem a uma freqüência regular, muitas 

vezes acontecem de acordo com as necessidades, como demonstra  depoimentos de alguns 

profissionais do grupo: 
Tava até um cronograma né, assim das reuniões né, as datas tudo direitinho, mas 
como houve essa pausa aí do GACC, tudo, ela foi saindo da organograma né, não do 
cronograma,  do  cronograma.  Mas  sempre  eles  marcam,  sempre  tão  marcando, 
tão...amanhã mesmo vai ter, por necessidade já de uma...quase emergencial né?

[...] Tudo é muito de quem tá a frente, né? Então assim, mas hoje como é Bernadete, 
a gente tem uma facilidade muito maior de ta trabalhando esse foco assim de é: a 
gente  precisa  de  uma  reunião  agora,  é...a  gente  precisa  tomar...uma  tomada  de 
decisão daqui pro final do mês. A gente faz por onde, a gente conta pra Bernadete, 
explica o motivo da necessidade e ela sempre assim se dispõe a ta fazendo, então 
não é constante, mas são dos momentos totalmente adequados e fundamentais, não é 
nada também aleatório não. 

Olhe, na realidade a reunião de funcionários ela deveria acontecer todos os meses, 
prá gente seria... é bom, né? Também uma reunião só porque...também não adianta, 
ela tem que ser proveitosa. Mas ultimamente tem demorado em torno de dois meses 
prá  acontecer,  agora  quando  acontece  essas  reuniões  elas  realmente  são  muito 
proveitosas, a presença pode-se dizer que é quase de 100%.

O fato das reuniões não seguirem fielmente um calendário pré-estabelecido pode levar 

a algumas questões que necessitem passar por decisões que, eventualmente, possam sofrer 

atrasos  e  prejudicar  o  funcionamento  de  setores  relacionados,  como  é  observado  no 

depoimento de um profissionais da instituição: 
Atrasos  acontecem sim, às  vezes  nem...  alguns são solucionados,  outros  a  gente 
precisa aguardar, mas a gente..o andamento do serviço acaba sendo prejudicado.

Acho que se houvesse reuniões  sistemáticas  talvez,  ela...a  administração  andasse 
mais paralelo, lado a lado [...] a gente pretende no próximo ano voltar a ter essas 
reuniões  sistemáticas.  Agora  a  gente  sente  sim a  falta  dessa  reunião,  talvez  por 
reuniões acho que...a instituição em si administrativamente ela caminha melhor, com 
certeza ela vai... 

E de uma voluntária do Grupo:
Eu  acho  importante  a  gente  se  reunir,  discutir,  porque  aí  não  acontecendo  as 
reuniões, não tem possibilidade das discussões, né? As coisas são decididas meio 
com quem está, né? E é obvio que  quem não ta tem que acatar, mas as vezes a 
pessoa não fica contente, aí já trabalho com aquele, né?

O atraso nas decisões devido a não sistematização das reuniões pode, algumas vezes, 

levar a uma decisão centralizada como demonstra o depoimento de uma funcionária:
[...] Já aconteceu de uma ou duas pessoas ter que decidir porque não havia pessoas 
para decidirem e o assunto teria que ser resolvido, né?

E de uma voluntária:



[...] Às vezes não tem outra reunião eu tive que resolver. Eu acho que desde que não 
vá prejudicar , né? nada, o GACC, eu não vejo problema. 

A postergação nas  decisões  pode  ser  vista  na  literatura  tanto  como a  presença  de 

elementos  da racionalidade  substantiva,  se esta  acontecer  devido à busca de uma decisão 

colegiada,  baseada  no  consenso,  quando  a  presença  do  elemento  entendimento  é  o  fator 

determinante  do  atraso  nas  decisões,  ou  pode  ocorrer  devido  à  falta  de  autonomia  dos 

comandados,  que  por  sua  vez  dificulta  o  lado  decisório,  ressaltando  a  presença  da 

racionalidade instrumental.

A instituição  busca  não  postergar  as  suas  decisões.  Normalmente  os  assuntos  são 

resolvidos  em  grupo  ou  de  forma  centralizada,  mas  são  resolvidos,  como  demonstra  o 

depoimento de uma funcionária do grupo:
A gente sempre tem uma agilidade, aí, pela...que assim...a casa precisa, a instituição, 
é acho que pede isso da gente, que a gente seja mais dinâmica e mais ágil nas nossas 
decisões e atribuições.

Alguns aspectos relacionados ao tempo no processo decisório podem ajudar a inferir 

sobre a racionalidade dominante na categoria em questão. Um dos aspectos observados foi a 

freqüência com que as reuniões acontecem, ou seja,  se elas ocorrem de forma regular ou de 

acordo  com as  necessidades.  No caso  do  GACC,  não  foi  observada  certa  sistematização 

dessas reuniões, tanto que elas não seguem fielmente um calendário pré-estabelecido e muitas 

vezes acontecem para suprir a necessidade de se tomar uma decisão.

De acordo com a literatura pesquisada, um número maior de reuniões pode facilitar 

uma administração colegiada, já que as decisões podem passar por uma discussão e chegar a 

um consenso.  O  trabalho  de  José  Valeriano  (2006)  constatou  que  o  fato  da  diretoria  da 

Coopervale, só se reunir uma vez por semana, mas precisamente às segundas-feiras, apareceu 

como um elemento impeditivo de velocidade nas decisões da empresa.

A  falta  de  sistematização  das  reuniões  na  organização  pode  levar  a  decisões 

centralizadas. Quando acontece de algum assunto não poder aguardar, pode a decisão ficar 

nas  mãos  de  único  decisor,  como  pode  levar  também  a  postergação  nas  decisões,  com 

implicações  negativas  para  a  operacionalização  dos  setores  envolvidos  que  aguardam 

soluções. Neste caso, a falta de sistematização de um calendário de reuniões pode significar a 

presença da racionalidade instrumental. 

No Caso do GACC, não é muito comum ocorrer decisões centralizadas, estas podem 

acontecer de forma esporádica, devido à própria dinâmica do grupo que, de acordo com a sua 

missão, lida com assuntos que não podem esperar, não constituindo, portanto, um processo 



rotineiro da organização, quando as decisões geralmente acontecem baseadas no consenso. A 

instituição  busca  não  postergar  as  suas  decisões,  quando  normalmente  os  assuntos  são 

resolvidos  em  reuniões  ou  nos  espaços  informais,  o  que  demonstra  autonomia  dos 

comandados para decidirem. 

O estudo de Fábio Ferreira (2004) observou que as decisões levam tempo para serem 

tomadas,  especialmente  quando  envolve  opiniões  conflitantes.  Neste  caso,  o  único  fato, 

segundo o pesquisador, que pode minimizar as dificuldades operacionais é a autonomia dos 

setores. 

Conclui-se que a falta de sistematização do calendário de reuniões não implica na 

centralização  constante  do  poder  decisório,  podendo  este  acontecer  sem  constituir  um 

processo rotineiro da instituição, no entanto, fica comprovado que a falta de sistematização 

das reuniões prejudica setores relacionados, que leva funcionários e voluntários a tomarem 

decisões  centralizadas,  mas  também muitas  vezes,  leva-os  a  procurar  outros espaços  para 

discutir  e  tomar  decisões,  caracterizando  a  presença  dos  elementos  autonomia  e 

responsabilidade. Assim, observa-se a presença tanto da racionalidade instrumental com as 

decisões centralizadas, como também da racionalidade substantiva através da autonomia e do 

entendimento.

Os elementos entendimento e autonomia prevalecem na categoria analisada. Embora 

ocorram decisões centralizadas, estas não constituem um procedimento normal na instituição, 

o  que  caracteriza  a  presença  tanto  da  racionalidade  substantiva  como  da  racionalidade 

instrumental na categoria analisada.

4.1.7 Delegação

O  organograma  é  um  instrumento  administrativo  que  formaliza  a  hierarquia  e  a 

departamentalização da organização, facilitando visualizar as diversas funções e as atribuições 

de cada setor. 

No primeiro contato com a instituição,  foi  apresentado pelo próprio presidente  um 

organograma  das  funções  do  Grupo.  Ao  longo  da  pesquisa  foram  constatadas  algumas 

modificações  a  partir  da  ausência  do  administrador,  que  já  não  se  encontrava  mais  na 

instituição com a vacância do cargo, como demonstra o depoimento de um profissional do 

grupo:



Temos organograma, né, e isso é o que ajuda demais porque se não tivesse, acho que 
não dava de jeito nenhum [...] então é com base nele que a gente pode... porque já 
pensou: um momento desse, a gente ta sem administrador, se a gente não tivesse um 
organograma  eu  acho  que  não  teria,  né,  nem  como  ser  orientado  dentro  da 
instituição.

 Dentro  de  uma  organização,  a  função  de  delegar  atribuições  pode  tanto  estar 

relacionada  à  questão de delegação de autoridade,  caracterizando a  presença do elemento 

cálculo,  portanto,  da  racionalidade  instrumental,  como  também  pode  estar  relacionada 

diretamente  à  distribuição  de  poder  nas  diversas  esferas,  denunciando  a  presença  dos 

elementos autonomia e responsabilidade, portanto, da racionalidade substantiva.

   No GACC, as atividades costumam ser distribuídas entre várias pessoas para a sua 

realização, como demonstra o depoimento de um profissional do grupo:
[...] geralmente numa atividade não é só uma pessoa que fica responsável, né. Então 
a gente tenta ao máximo nomear pessoas responsáveis, não significa que elas serão 
as donas, mas elas serão aquele ponto de apoio, né, prá gente poder chegar não, olhe 
fulaninho, isso a gente vai com fulaninho e não ficar sobrecarregado numa pessoa só 
várias funções, várias atividades.

          

Uma das primeiras informações dada sobre a instituição, no início desta pesquisa, foi à 

apresentação por parte do presidente de um organograma com a definição das funções. No 

início  da  pesquisa  o  organograma  parecia  ser  o  meio  mais  fácil  para  entender  o 

funcionamento da instituição, mas depois foi ficando claro que ele não era tão inflexível e que 

ali a função exercida pelos funcionários ou mesmo voluntários  extrapolava as linhas de um 

quadro.

          Para a literatura clássica, segundo March e Simon (1981), a maior bifurcação de 

interesses entre subunidades da organização é o resultado da prática de delegação que está 

diretamente  relacionada  com  o  processo  decisório,  quando  a  distribuição  de  poder  nas 

diversas esferas pode significar a presença da racionalidade substantiva.

          O estudo de José Carlos Valeriano (2006) constatou a presença do processo de 

delegação dentro da atribuição do empregado, dentro do plano de cargos e salários, quando a 

diretoria toma a decisão de liberar para fazer e os funcionários executam, processo este que 

traz consigo o elemento cálculo e maximização de recursos em alta intensidade.

          Embora o GACC apresente um organograma de suas funções, o que na literatura define 

as esferas de delegação de autoridade e significa a presença do elemento cálculo,  não foi 

observado ao longo da pesquisa tal  departamentalização com delegação de autoridade.  Ao 

contrário,  durante  a  pesquisa observou-se o envolvimento de várias pessoas numa mesma 

atividade, com autonomia e responsabilidade nas diversas esferas para desenvolver as suas 



funções.  Neste sentido, pode-se concluir que na categoria delegação prevalecem os elementos 

autonomia e responsabilidade que caracterizam a presença da racionalidade substantiva.

Figura 2 – Organograma do GACC.
Fonte: GAAC (2006)
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4.2 CASA DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER DURVAL PAIVA          

O contato com a segunda instituição estudada foi realizado de maneira formal através 

do serviço social, quando a pesquisa já estava para ser aplicada.

A casa mostrou-se receptiva aos contatos, facilitando a entrada da pesquisadora no 

ambiente,  bem como possibilitando a sua apresentação e de seu trabalho aos profissionais 

numa reunião que acontece semanalmente. A partir daí a pesquisa foi sendo realizada através 

das entrevistas que aconteceram no final do mês de novembro, estendendo-se por todo o mês 

de dezembro de 2008.

Embora seja um espaço com um amplo terraço próximo ao refeitório, a casa oferece 

um ambiente acolhedor, quando sorrisos e gritos de crianças brincando no parquinho infantil 

completam  o  panorama  que  se  descortina  na  porta  que  encerra  a  recepção.  Ali,  mães 

conversam nas  mesas  e  o  cheiro  da  comida  penetra  na  área  através  de  uma  janela  que 

denuncia ser ali a cozinha.

Profissionais fardados de jalecos azuis passam apressadamente de um lado para outro 

ou  recebendo  algum novo hóspede  pedindo  passagem para  a  vida  ou  mesmo resolvendo 

assuntos do dia-a-dia.  São doações  chegando,  cestas  básicas  sendo arrumadas  para serem 

doadas aos familiares carentes dessas crianças, alguém solicitando algum tipo de ajuda, mas 

ali ninguém fica ocioso, ao contrário, são profissionais que muitas vezes extrapolam o seu 

horário de trabalho e contam já ter chegado a doze ou mais horas de trabalho num dia de 

necessidade ou em datas especiais.

As salas dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar como a odontologia, 

psicologia e serviço social ficam próximas uma das outras facilitando a integração e o contato 

entre os profissionais que dão suporte a missão da casa.

Nem mesmo a pressa em resolver logo os assuntos do dia-a-dia tira das feições dos 

funcionários e voluntários o ar de satisfação e a alegria de saber que a sua participação ali é 

importante. A solicitação de ajuda de um, num gesto ou palavras, logo é correspondida por 

outro, e de repente a realização de um objetivo se concretiza, caracterizando um trabalho em 

equipe que soma muitos sorrisos e abraços ao final de cada vitória. Parece que cada dia é uma 

nova  batalha  a  ser  vencida,  quando  o  carinho,  o  amor  e  a  dedicação  são  armas  que 

enfraquecem o inimigo, que, silenciosamente, avança e deixa rastros nos rostinhos famintos 

por vida, muitas vezes semi cobertos por uma máscara branca.    



4.2.1 Dicotomia      

A Casa é um lugar onde todos se sentem bem e trabalham motivados pela causa. Há 

um bom relacionamento entre funcionários, voluntários, pacientes e todos que por lá circulam 

por ser um ambiente acolhedor, como demonstra o depoimento de uma estagiária:
O  pessoal  daqui  é  muito  acolhedor,  sabe,  tanto  as  mães  como  as  crianças 
principalmente que são as pessoas que mais a gente tem contato, né, e assim como 
os funcionários. A gente percebe que muitos deles trabalham com paixão, né, pelo 
que fazem. E até um dos motivos que a gente continua porque na vida corrida, né, 
estresse  de  trabalho,  estudos,  essas  coisas,  que  é  um  dos  motivos  pelos  quais 
continua é exatamente essa paixão e esse acolhimento das mães. Quando a pessoa 
chega já vão sorrindo, te abraçando, né. 

Como também é visível nas palavras de um profissional da casa:
Apesar  de a  gente  trabalhar  com uma causa,  né?  Que é muito espinhosa,  muito 
dolorosa, né? A gente... você vai ter a oportunidade de conversar com Hilder e ele 
diz prá todo mundo, no discurso dele, que a gente celebra a vida, então a gente vem 
trabalhar, né, tem essas pessoas, essas criaturinhas que estão aqui que contam com a 
gente, né? Dependem dessa Casa que realmente foi uma dádiva essa Casa, porque 
eles são pessoas carentes, que não tem condições, né? E a gente, a Casa dá todo esse 
amparo, né? Do ciclo social, educacional, nutricional e realmente a gente tem que 
gostar do que faz. 

A equipe multidisciplinar,  ou a equipe técnica,  como é mais  conhecida na casa,  é 

formada por profissionais da área de odontologia, pedagogia, informática, psicologia, nutrição 

e serviço social. Observa-se certa autonomia desses profissionais relacionada às decisões de 

sua área, como demonstra os depoimentos:
[...] aqui eu tenho autonomia pra propor uma metodologia mais alternativa voltada 
pro lúdico, voltada pro brincar, né, não é que a coisa... assim, aqui é a gente é muito 
cobrado  enquanto  profissional,  a  instituição  cobra  da  gente  resultados,  entende? 
Então aqui me deu a oportunidade de decidir o que eu vou ensinar pros meus alunos, 
como eu ensinar pra eles, o que eles vão aprender, quais são as estratégias que eu 
vou  utilizar  pra  proporcionar  esse  aprendizado  e  que  numa escola  convencional 
talvez eu não tivesse isso. 

[...]  aqui no setor,  eu, da parte de fisioterapia quem responde sou eu. Mas quem 
responde pelo paciente tem quer todo mundo. Tem que ser todo mundo. 

Em relação aos aspectos que envolvem custo, o assunto precisa ser encaminhado para 

a direção, neste caso, o profissional já não tem autonomia para tomar uma decisão, como é 

observado no depoimento de profissional da casa:
[...]  Eu  tenho  pouca  autonomia  pra  decidir  certas  coisas  no  meu  setor, 
principalmente em relação a custo, se envolver custo eu tenho que ir diretamente a 
direção. E isso às vezes me deixa presa a certos...a tomar certas atitudes e tem outras 



coisas que não determina custo e que eu tenho que perguntar a direção, então eu me 
sinto presa em relação a isso, mas eu sempre tenho que consultar ou a gerencia ou a 
direção pra decidir algum tipo de decisão que envolva a casa toda. Agora assim: que 
envolva mudança de cardápio, isso aí não, isso aí eu tenho autonomia porque só eu 
tenho a...eu sei o que pode mudar. Compra de gêneros, isso aí eu sei o que precisa. 

A  equipe  técnica  é  responsável  pelo  paciente  em  seus  diferentes  aspectos.  Neste 

sentido, a discussão e socialização das informações levam a equipe a estar sempre dialogando 

para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível, como é observado nas palavras 

dos respondentes:
A psicóloga, no caso, sou eu, então tem casos que eu observo que cabe a mim como 
psicóloga. Mas, claro que prá tomar uma decisão eu preciso conversar com a equipe 
mais  próxima,  que  se  for  em  relação  a  criança  tem  que  dar  o  suporte,  assim, 
também. São pessoas que tão direto...professora que ta direto com as crianças que a 
gente tem que ter essa troca;  professora de informática,  né, assistente social. São 
pessoas que tem visões diferentes sobre a mesma criança.

[...]  Acho  que  uma coisa  que  facilita  também é  o  fato  de  cada  um ta  no  setor 
diferente. São profissionais que atuam na sua área, agora é importante dizer que aqui 
na instituição é muito forte a interdisciplinaridade,  né, a complementação de um 
setor com o outro, isso é muito presente, né, a colaboração do setor de psicologia 
com  a  pedagogia,  a  odontologia,  enfim,  todos  os  setores,  então  a  gente  se 
complementa muito. As informações em prol do nosso assistir, da nossa criança, é 
muito grande. 

Já nos setores que lidam diretamente com assuntos administrativos, os membros não 

tem  a  autonomia  que  gostaria  de  ter  para  executarem  as  suas  ações,  como  afirma  um 

funcionário da casa:
No meu setor, em particular, eu não tenho autonomia pra maioria das decisões, que 
no meu ponto de vista, eu precisaria ter, certo? 

Quando o assunto não diz respeito diretamente ao tratamento da criança e envolve 

custos e decisões maiores,  o caso tem que ser levado ao conhecimento dos membros que 

constituem uma hierarquia de poder dentro da instituição, como mostra o depoimento de um 

profissional da casa:
Agora, claro, pra eu implementar algum projeto, alguma coisa maior, aí sim passo 
para a hierarquia mesmo. Tenho que ir na gerente, evidentemente tem coisa que a 
gerente  não  resolve  e  tenho  que  levar  ao  presidente.  Então,  eu  não  tenho  essa 
autonomia pra implementar o que eu acho, que devo, o que faço. 

Algumas vezes, medidas de ordem superior são determinadas, sem nenhuma consulta 

prévia dos profissionais que a recebem e tomam o conhecimento de uma situação inesperada, 

como afirma  profissionais de diferentes áreas:



Acontece muito: liberação de almoço e não me avisam, liberação de... aumento de 
números de pessoas, vem pessoas pra comer mais e ninguém me avisa, eu só sei na 
hora. Isso é muito chato e isso acontece constantemente aqui. 

Quando chega já tá pronto. Que é de certa forma da minha alçada e já tomou a 
decisão.  

A equipe  técnica  busca sempre,  através  do entendimento,  solucionar  os problemas 

relacionados às crianças, o que muitas vezes lhe proporciona autonomia nas decisões do dia-

a-dia, caracterizando-se como um fórum aberto à discussão à medida que as decisões são 

sempre tomadas baseadas no consenso. Já as decisões de nível estratégico concentram-se na 

direção,  mais  precisamente  na  pessoa  do  diretor,  como  demonstra  o  depoimento  de 

funcionários:
A decisão final sempre é da direção. 

A palavra final é do presidente. 

A  estrutura  divisional  da  organização  estudada  é  caracterizada  por  diferentes 

instâncias decisórias com diferentes princípios, mostrando-se como fórum aberto à discussão 

no nível operacional, baseado no principio entendimento, quando profissionais têm autonomia 

para decidir em relação a assuntos específicos do seu setor, e apresentando-se como fórum 

fechado  à  discussão  no  nível  estratégico,  tendo  como  princípio  a  unilateralidade,  com a 

centralização decisória e imposição de medidas, muitas vezes sem conhecimento prévio dos 

funcionários.

Entre profissionais da equipe técnica, existe o diálogo em busca do entendimento para 

se  tomar  as  decisões  relacionadas  à  criança,  que é  paciente  ou aluno comum a  todos  os 

profissionais. A equipe técnica se concretiza como um fórum aberto à discussão, já que as 

diferentes faces do paciente/aluno precisam ser conhecidas através desses profissionais. Os 

resultados surgem através do diálogo da equipe, no qual prevalece o entendimento. Assuntos 

de natureza estratégica que envolvem custos são tratados diretamente com a direção,  cuja 

tomada  de  decisão  costuma  ser  centralizada.  Neste  sentido,  o  poder  formalmente 

hierarquizado apresenta-se como primeira  instância  decisória,  sendo um fórum fechado às 

discussões.

Um dos trabalhos pertencentes à primeira geração analisou a racionalidade dominante 

na instituição pesquisada.  Foi o estudo realizado por Newton Lins (2004) que observou a 

dicotomia como “água divisória”  entre líderes  e  comandados,  já que não se observa uma 

abrangência  na  tomada  de  decisão,  quando  cada  profissional  tem  autonomia  de  decisão 

relacionada apenas ao seu setor, e no nível estratégico o poder de decisão é centralizado e 



legitimado pela autoridade formalmente constituída. Neste sentido, as instâncias decisórias na 

instituição pesquisada apresentam-se como um fórum aberto a discussão no nível operacional, 

com destaque para a equipe técnica que dialoga na busca pelo entendimento, enquanto no 

nível  estratégico,  a  decisão não se dá de forma colegiada,  ou seja,  o  poder  de decisão  é 

centralizado.

A resistência  à  participação  do corpo funcional  observada  na análise  da Fundação 

estudada,  realizada  por  Wagner  Pinto  (2001),  comprova  a  dicotomia  entre  líderes  e 

comandados, quando o modelo híbrido de participação se afunila à medida que se avança no 

caminho da deliberação estratégica,  aspecto este também observado na CACCDP por esta 

pesquisadora,  que  durante  as  visitas  e  entrevistas  pode  vivenciar  a  importância  do  nível 

gerencial para a instituição, como meio para  solucionar problemas. Tal aspecto também foi 

observado no trabalho  de José Carlo Valeriano (2006),  que constatou em sua pesquisa,  a 

importância do nível gerencial no poder decisório, quando os gerentes têm autonomia para 

decidir até certo nível.

As  diferentes  instâncias  decisórias  observadas  na  instituição  pesquisada  com 

diferentes princípios, caracterizada pelo entendimento no nível operacional e centralizada no 

nível estratégico, denunciam a Dicotomia no processo decisório como também a presença da 

racionalidade instrumental na categoria analisada.

4.2.2 O significado do elemento utilidade

Quando a medida de valor que pesa na decisão está relacionada à questão econômica, 

o  elemento  utilidade  costuma ser  associado  à  maximização  de  recursos,  mas  o  elemento 

utilidade pode ter o sentido subjetivo se houver uma variação da medida de valor que pesa na 

decisão. 

Na casa,  observa-se  que  a  medida  de  valor  costuma ser  associada  ao  econômico, 

embora a questão relacionada à vida muitas vezes faça parte das discussões, como se constata 

nas entrevistas de profissionais da equipe técnica:
[...] somos uma instituição sem fins lucrativos nossos, a gente vive de doação, então 
a gente tem que pensar como uma empresa. Então, tem o pessoal de marketing, tem 
o  pessoal  da  direção  que  é  mais  voltado  pra  essa  coisa  de  captação  de  recurso 
mesmo, mas acho que a equipe...todo mundo tem essa visão! Se não tiver como é 
que a gente vai arrecadar? Como é que a gente vai sobreviver? Sem fins lucrativos, 



mas a gente precisa de doação e pra ter doação a gente tem que ter captação de 
recursos. 

Tem momentos em que realmente se prioriza a questão da vida, da coisa da criança 
mesmo,  né,  mas,  tem alguns  aspectos  que  às  vezes  foge  um pouco o foco  e aí 
quando a gente se vê, a instituição se vê, a instituição ta fazendo uma coisa que, né 
foge da missão, porque no fim tudo acaba voltando em prol dessa criança, é...mas, as 
vezes a gente se perde. 

O sentido de utilidade nas decisões já costuma vir pronto, não possibilitando que tal 

elemento  sofra  o  julgamento  ético  de  acordo  com  a  visão  de  cada  indivíduo,  como  é 

observado no depoimento a seguir:
[...] em geral a coisa já vem pré-determinada. A gente já sabe quais seriam, quais são 
as  diretrizes  da  direção.  Por  exemplo,  a  gente  já  sabe  que  temos  que  ter  uma 
determinada postura porque a direção pensa dessa forma, né, geralmente, vem. Mas 
as outras coisas a gente resolve por nós mesmo. Muito pouco. Geralmente a decisão 
ou ela vem ou a gente resolve já nesse sentido, porque já tem esse olhar.

   

Embora  a  instituição  pesquisada  não  seja  uma  organização  com fins  lucrativos,  a 

medida de valor que norteia o processo decisório no nível estratégico é a maximização de 

recursos na busca constante por resultados. Neste nível, a visão empresarial domina a grande 

maioria das decisões, enquanto no nível operacional,  a missão da casa norteia as decisões 

relacionadas aos setores específicos.

Foi  observado  que  o  elemento  utilidade  não  sofre  uma  variação  pelo  fato  dos 

funcionários da Casa não terem oportunidade de exercer o julgamento ético, quando a medida 

de valor já costuma vir determinada nas decisões impostas pela direção,  aspecto este que 

aparece no trabalho de Newton Lins (2004) com um caráter positivista, já que se utilizam da 

análise  de  utilidade,  de  forma  natural  e  sistemática,  objetivando  a  adoção  de  práticas  e 

programas  que  impulsionem  a  Casa  em direção  de  ganhos  em seus  objetivos.  Assim,  o 

elemento utilidade não sofre uma conotação subjetiva, quando a grande preocupação da Casa 

é alcançar objetivos numa perspectiva mais técnica, mais utilitária baseada na maximização 

de recursos.

O  significado  do  elemento  utilidade  na  instituição  pesquisada  comunga  com  a 

literatura clássica da administração,  cujo termo utilidade está relacionado com o resultado 

alcançado,  quando o indivíduo age com a finalidade  de maximizar  suas utilidades,  o que 

demonstra a presença da racionalidade instrumental na categoria analisada.

4.2.3 Comunicação 



A casa apresenta-se como um espaço dinâmico, portanto a comunicação precisa fluir 

bem para levar e trazer as informações que podem ocorrer de maneira informal e direta, como 

também de forma burocratizada e indireta como explica um dos profissionais:
Aqui é tudo bem dinâmico, né, na verdade, não fico só no meu setor. Então quando a 
gente chega até a hora que eu saio, eu tô me relacionando com outras pessoas, a 
gente termina sabendo de uma forma informal, às vezes, né, algumas coisas. Como 
tem,  a  casa,  ela  tem  o  sistema  de  boletim  semanal  que  aí  divulga  alguns 
acontecimentos  que  a  casa  tem...Prá  todos  os  funcionários  e  público  externo 
também, né? E tem as reuniões da semana, que um vez por semana a gente se reúne 
pra ta discutindo as políticas da instituição. 

                

A diferença de nível hierárquico na instituição é um fator inibidor de uma relação 

comunicativa  que  apresenta  o  constrangimento  pré-linguístico,  como  é  observado  na 

entrevista a seguir:
[...] me arrependi de ter ficado calada.  Deveria ter falado. Mesmo sabendo que... 
porque o que acontece aqui: a gente...como o poder é centralizado então a gente 
poupa de ficar indo com opiniões por saber que não vai valer de nada, entendeu? 

Enquanto profissionais que estão há pouco tempo na casa, ainda procuram opinar:
Aqui pelo menos, das poucas vezes que eu vivenciei decisões assim eu fui ouvida. 

A  comunicação  apresenta-se  como  um  processo  monológico  de  natureza 

informacional, quando realizada com o objetivo de se atingir mais rapidamente os resultados, 

como demonstra o depoimento de um profissional da casa:
Através das nossas reuniões de equipe na segunda-feira aí sempre a gente dá um 
jeito de contrair todas as notícias, né? Semanais, o que vai acontecer, o que os outros 
profissionais ou setores vão também realizar e as notícias da instituição. Semana de 
doação, semana que o Nordestão vai fazer prá gente, doação de alimento, e não a 
gente  sabe.  É, então,  doação,  enfim. Qualquer  doação,  visita,  como a gente  teve 
agora de Clodoaldo essa semana. Uma visita de uma pessoa conhecida. 

A centralização, como também a falta de autonomia dos profissionais, caracteriza uma 

assimetria de relações, como é observado no depoimento a seguir:
[...] a gente termina não expressando a opinião da gente porque a gente sabe que a 
decisão vai ser central, vai ser daquela pessoa e não adianta, vai ser o que a pessoa 
quiser e acabou, entendeu? 

Na instituição pesquisada, a comunicação apresenta-se como um processo monológico 

de natureza informacional. Trata-se de uma comunicação burocratizada com assimetria em 



suas relações, já que a centralização nas decisões é uma realidade constatada nos discursos 

dos profissionais da Casa. 

O  estudo  realizado  por  Wagner  Pinto  (2001)  na  Fundação  constatou  também  a 

centralização nas decisões, cujo pensamento remete para uma preocupação maior em buscar 

eficácia e eficiência no trato dos recursos disponíveis, em outras palavras, a participação dos 

funcionários nos processos decisórios foi considerado como um valor de pouca importância 

relativa  no  quotidiano  organizacional  da  Fundação,  aspecto  este  também  presente  na 

CACCDP.

O  processo  decisório  na  instituição  pesquisada  é  legitimado  pela  autoridade 

formalmente  constituída.  De  acordo  com a  teoria  da  ação  comunicativa  de  Harbemas,  a 

linguagem deve ser vista como uma expressão de entendimento num contexto normativo e 

valorativo,  quando  a  razão  assume  uma  forma  autônoma  que  pode  ser  observada  nos 

procedimentos  organizacionais.  Por  outro  lado,  a  organização  burocratizada  é  em si  fator 

inibidor  da  competência  comunicativa,  causando,  muitas  vezes,  o  constrangimento  pré-

linguístico,  como também provocando a assimetria nas relações de comunicação,  aspectos 

estes que foram constatados  nas entrevistas  dos funcionários  da casa,  e que confirmam a 

presença da racionalidade instrumental na categoria analisada.

4.2.4 Reunião

Sendo considerado um espaço privilegiado para a tomada de decisão, a reunião pode 

ser  revelada  como um fórum aberto  à  discussão  ou não.  Neste  sentido,  faz-se necessário 

observar não só o seu procedimento operacional, como também o próprio aspecto da estrutura 

da reunião para que seja observada a racionalidade predominante nesta categoria do processo 

decisório.

A instituição pesquisada possui um calendário de reuniões para atender todas as suas 

necessidades, como afirma um dos profissionais:
A gente tem reuniões com as mães, tem reunião com a equipe, tem reunião... reunião 
uma vez... uma reunião mensal com todos os funcionários, primeiro sábado de cada 
mês.

A  reunião  de  diretoria  é  fechada  para  os  membros  da  diretoria  como  afirma  a 

respondente:



[...] quando tem a reunião de diretoria são só eles, só a diretoria, nem Neide que é 
gerente participa, só eles. 

A  equipe  técnica  se  reúne  semanalmente,  todas  as  segundas-feiras,  quando  os 

profissionais  têm  a  oportunidade  de  tomar  conhecimento  sobre  o  estado  de  saúde  dos 

pacientes, sobre o andamento da instituição, como também a oportunidade de informar sobre 

os assuntos relacionados ao seu setor.
Esse é  o momento da gente falar  o que vai  ser feito e  o que aconteceu  semana 
passada,  né?  Aí  às  vezes  eu  digo:  Olhe,  eu  recebi  um  paciente  novato,  com 
diagnóstico tal, tal, tal. Aí eu vou e relato: Conversei com a médica, eu digo no meu 
caso:  conversei  com a  Dra.  Vanessa  e  a  Dra  Vanessa  me  repassou  que  aquele 
paciente  ele  vai  entrar  em  cuidados  paliativos  porque  ta  assim,  assim,  assim, 
entendeu? E assim isso vai... Recebi a visita de dona fulana de tal que veio visitar a 
casa...  sempre tem alguma coisa pra gente... vou me ausentar tal dia por que tenho 
que ir  à UFRN prá assistir  a  uma reunião ou então apresentar  o meu trabalho... 
enfim, do meu setor, então a gente relata... eu digo o que vou fazer e presto conta na 
semana seguinte. 

 

Na instituição pesquisada,  a reunião técnica é vista  como um espaço para veicular 

informação  sobre  os  acontecimentos  da  semana,  como  também  de  agendar  novos 

compromissos  que  serão  relatados  no  encontro  seguinte.  Funciona  como  uma  espécie  de 

prestação de contas, como é observado nos depoimentos:
[...] essa reunião ela funciona mais como um diário. Eu vejo essa reunião, de certa 
forma, mais como um diário, Tipo...informativo. Essa semana fiz isso, isso, isso e 
isso.  Meu  setor  ta  assim,  assim  e  assim.  Normalmente  é  assim.  Não  existe 
muita...algumas vezes sim. Existe participação de um e de outro, dando sugestão e 
tal. 

O objetivo da segunda ela  é  mais  de socialização,  porque  por mais  que a  gente 
queira interação tem os setores mais distantes. Por exemplo, a ação do marketing, é 
uma ação rotineira, diária e ele chega pro grupo, mas ele chega cm resultado. Mas, 
lá ele chega com o passo a passo. Ele ta fazendo isso, ta fazendo aquilo, até que isso, 
aquilo chegue na conta, tá. Então é um processo que acontece, apesar de ter falha na 
comunicação ainda. 

Quando o assunto em pauta na reunião não precisa passar por uma decisão maior, ou 

seja, quando se trata de uma idéia de um projeto em elaboração ou algo dessa natureza, a 

reunião da equipe técnica se apresenta como espaço de troca de idéias, como é observado na 

entrevista a seguir:
Passa pelo, pela escuta do membro, de cada membro, pela idéia de cada membro, é 
discutido, mas pode ser que se concorde ou não e geralmente pelo que eu percebo 
quando não é uma decisão que não precise levar pra a direção, que a gente possa 
resolver, há essa troca de idéias, levantamento de idéias, no final acaba saindo uma 
coisa que foi idéia de todo mundo ou algumas pessoas deram mais idéias, outras 
não, mas todas de alguma forma participaram pra organização de um evento, de uma 
festa, enfim..



A reunião  da  equipe  técnica  é  direcionada  para  os  assuntos  da  entidade.  Segundo 

alguns depoimentos, raras são as vezes que assuntos de natureza particular entram na pauta e 

não  costumam  ter  a  mesma  relevância  que  os  demais  assuntos,  como  explica  um 

dosprofissionais da casa:
[...] pouquíssimas, pouquíssimas mesmo pessoas tratam de coisas particulares. Essa 
reunião é pra tratar mais de coisas da entidade mesmo. 

Sobre a estrutura da reunião, é importante observar que há hierarquização na própria 

disposição  dos  membros,  com  posição  de  destaque  para  o  membro  diretor  ou  mesmo 

coordenador da reunião, de acordo com  depoimentos:
[...]  o  presidente  quase  não  participa,  só  quando  precisa  realmente,  porque  nós 
fazemos atas essas atas são entregues. Ele sabe o tema, mas não participa. É quase 
muito difícil de ele participar e quando ele participa ele senta na cabeceira da mesa. 

A gerente e a diretora voluntária ficam na ponta da mesa. 

Embora os assuntos em pauta possam passar por um debate para estruturar melhor as 

idéias, o poder de decisão final é centralizado na pessoa do presidente, como é observado na 

entrevista a seguir:
[...] a palavra final é do presidente, a gente pode estruturar tudo na hora que a gente 
ta montando, por exemplo, um evento, ta? A gente levanta, a gente dá as idéias, 
quem a gente poderia chamar, o que poderia ter, horário tal, isso, isso. Cada um vai 
vendo,  vai  dando  sua  opinião  se  realmente  for  uma  coisa  que  cabe  é  acatado. 
Quando ta a  programação  feita,  a  gente precisa  levar essa programação para ser 
autorizada pela direção. 

As reuniões são sempre fechadas para as mesmas pessoas de ordem funcional, como 

afirma um dos profissionais da casa.
[...] são sempre fechadas. Às vezes é que abre, dá abertura pra você que vem, pra 
uma pessoa que vem fazer  uma pesquisa,  uma pessoa que quer  divulgar  alguma 
coisa eles abrem, mas pouquíssimas vezes. 

De acordo com os profissionais da equipe técnica, o espaço informal é usado para se 

compartilhar idéias, fazer comentários, não sendo visto como um espaço decisório, como é 

observado na fala de alguns entrevistados:
Existe, existe a conversa informal também. Existe. Existe até porque, apesar de se 
parecer pequeno, a quantidade de atividades que essa casa executa. A quantidade de 
atividades, de ações e de coisas em desenvolvimento que existe aqui na casa, é uma 
coisa fantástica. É fantástico! É incrível! É incrível a quantidade de cursos que a 
gente move todos os dias aqui, então seria impossível até uma reunião de cerca de 
uma hora e meia, duas horas discutir tudo que ta em desenvolvimento. Então com 
certeza muita coisa que se fala que vai se formando não é tratado na reunião, muita 
coisa mesmo. 



Mas  aí  na  verdade  é  mais  comentários  porque  ninguém  vai  decidir,  mais 
comentários. 

No espaço informal, são conversados assuntos diversos que não precisam passar por 

uma decisão.  Os assuntos que precisam passar por uma decisão são levados diretamente à 

pessoa do diretor que tem o poder de decisão final, como afirma o respondente:
[...] uma simples folga pra um funcionário, o funcionário tem que ir diretamente à 
direção. Ele não pode resolver com a gerência, certo? Tem que resolver diretamente 
com a direção. 

As  reuniões  foram  consideradas  como  um  espaço  necessário  para  o  sucesso 

operacional das organizações, podendo-se constituir num espaço para troca de informações, 

apresentando-se como um fórum aberto às discussões, como também se pode constituir num 

espaço para captar idéias, enquanto a decisão final fica centralizada no comando da reunião. 

Sobre o procedimento operacional das reuniões da CACCDP, foi observado que elas 

são fechadas para as mesmas pessoas de ordem funcional, com pouca abertura de participação 

para o público externo.

A reunião da equipe técnica, que reúne os profissionais da Casa que lidam diretamente 

com as crianças, é vista pelos próprios membros participantes, como um espaço para troca de 

informações,  socialização  de  idéias,  apresentação  de  resultados,  como  também de  outros 

interesses  relacionados  à  instituição,  enquanto  as  decisões  ficam sempre  centralizadas  na 

pessoa  do  diretor.  Ainda  relacionada  à  questão  operacional  da  reunião,  observou-se  que 

assuntos de natureza pessoal não costumam entrar na pauta e, quando isso ocorre, não são 

tratados com a mesma importância que os demais.

Um  dos  aspectos  observados  na  pesquisa  de  José  Carlos  Valeriano  (2006)  foi  a 

questão relacionada aos limites das decisões, impostos pela própria diretoria, que trabalha em 

busca de resultados, influenciada pelos elementos da racionalidade instrumental. 

Quanto  à  estrutura  da  reunião,  observou-se  que  a  hierarquia  se  reflete  na  própria 

disposição  dos  membros  participantes,  com  destaque  para  o  coordenador  ou  diretor  da 

reunião.  Embora assuntos diversos sejam discutidos pela equipe técnica,  a decisão final  é 

centralizada  na  pessoa  do  diretor.  Desta  forma,  o  processo  decisório  é  legitimado  pela 

autoridade formalmente constituída.

A centralização  decisória  foi  observada na pesquisa de Marcelo Fraga (2000),  que 

constatou um processo eminentemente centralizado na pessoa dos diretores da empresa, cujo 

planejamento  estratégico,  leitura  e  interpretação  de  cenários,  a  análise  da  necessidade  de 

implementação  de  mudanças  da  organização  e  decisão  sobre  novos  negócios,  ou  seja,  o 



estabelecimento de grandes linhas estratégicas de atuação da empresa está concentrado na 

pessoa do diretor. Aspecto como este se repete na CACCDP, quando a reunião não aparece 

como um espaço privilegiado para a tomada de decisão, já que estas são sempre centralizadas, 

o que caracteriza a presença da racionalidade instrumental.

 

         

4.2.5 Objetivo na Tomada de Decisão 

Na  tomada  de  decisão,  os  objetivos  podem  ser  norteados  pela  maximização  de 

recursos, quando se busca alcançá-los incondicionalmente ou podem passar por uma reflexão 

de cunho ético, quando o indivíduo busca refletir  sobre a aplicação de tal  objetivo. Neste 

sentido, os objetivos podem se diferenciar na tomada de decisão, o que denuncia a presença 

de diferentes racionalidades.

Na Casa de Apoio à Criança Durval Paiva, em alguns momentos,  busca-se discutir 

sobre a melhor forma de se alcançar um determinado objetivo proposto, mas a decisão final 

não é do grupo, como explica os respondentes:
Às  vezes  busca-se  refletir,  busca-se  achar  a  melhor  forma,  como  uma  vez 
discutiram: qual a melhor forma dos motoristas trabalharem, dos motoristas fazerem 
uma  rota,  então  qual  é  a  melhor  de...  por  exemplo,  tá  utilizando  pessoas  pra 
buscarem? Enfim, sendo que mesmo se discutindo a decisão final não é da gente, 
entendeu? A gente pode até passar pra diretoria o que foi discutido, mas a decisão 
não é do grupo. 

 [...] busca refletir, embora a gente sempre tente alcançar o objetivo, mas a gente 
também tem que ter uma reflexão se é aquilo tá sendo o melhor ou não. 

No objetivo da tomada de decisão, observa-se um pouco da missão da casa. 
[...] aqui na casa a gente não vê só o paciente, né, a gente vê todo o contexto, né, às 
vezes  o  social  do paciente.  Então,  a  gente  tem que não só na causa,  mas ver  o 
entorno pra gente saber a melhor forma de decidir. 

Como também muitas vezes busca-se alcançar um determinado objetivo
Busca-se alcançar  o objetivo. É assim: busca-se alcançar  aquele objetivo, aquele 
projeto. 

[...] na reunião não existe muito isso, não existe muito isso e eu vejo mais aqui que 
muitas vezes até o presidente ele aponta tipo: quero que você faça isso e ele diz: se 
vire, né a gente tem que saber o que ele quer. Mas aí muitas vezes até... é totalmente 
diferente do que a gente vinha querendo fazer, mas em que fazer daquela forma e é 
como você falou aí no final: tem que ser feito e pronto. 



Quando os  objetivos  a  serem alcançados  através  da tomada de decisão podem ser 

mensurados  em  seu  grau  de  consecução,  estão  assim  relacionados  à  racionalidade 

instrumental.  Trata-se  daqueles  objetivos  que  têm  a  presença  dos  elementos  utilidade  e 

maximização de recursos, portanto, objetivos relacionados à racionalidade instrumental.

No caso da CACCDP, a questão relacionada aos objetivos alcançados na tomada de 

decisão é muito complexa, já que no nível operacional, estes passam por uma reflexão ética 

dos funcionários, embora estes não possuam poder de decisão, assim a equipe procura discutir 

e tenta refletir sobre os objetivos propostos. 

Quando os objetivos estão relacionados ao saber fazer e não implicam em questões 

diretas com as crianças, busca-se atingi-los incondicionalmente, visando à maximização de 

recursos.  Foi  observado,  portanto,  que  o  objetivo  na  tomada  de  decisão  da  CACCDP  é 

norteado pela presença de elementos da racionalidade substantiva, quando a equipe técnica 

busca fazer uma reflexão sobre os objetivos relacionados ao bem estar da criança. Por outro 

lado,  ocorre  à  presença  da  racionalidade  instrumental  quando  se  tenta  alcançar  um 

determinado objetivo de qualquer jeito, visando à maximização de recursos.

Segundo  os  autores  Miller  e  Starr  (1972),  para  alguns  objetivos  organizacionais, 

existem maneiras  naturais  de  medir  o  seu  grau  de  consecução  e,  para  outros,  não  existe 

qualquer  forma  de  medir  este  grau.  No  caso  da  instituição  pesquisada,  os  objetivos  que 

passam por  uma  reflexão  ética  da  equipe  técnica  dificilmente  podem  ter  o  seu  grau  de 

consecução mensurado,  trata-se de objetivos relacionados  à  racionalidade  substantiva.  Por 

outro lado, os objetivos relacionados à maximização de recursos podem ter o seu grau de 

consecução mensurado e estão relacionados à racionalidade instrumental.

No trabalho de Fábio Ferreira (2004), a participação dos membros nos debates, como 

também a apresentação de propostas em reuniões, revela a dificuldade de se medir o grau de 

consecução dos objetivos, já que estes passam por uma reflexão e julgamento ético.

Na instituição pesquisada, a busca para alcançar os objetivos através do cálculo e da 

maximização de recursos é o princípio que perpassa na categoria analisada, caracterizando a 

presença da racionalidade instrumental.

4.2.6 O tempo no processo decisório



O tempo é um aspecto importante a ser observado no processo decisório, quando a 

freqüência  com  que  as  reuniões  acontecem  pode  ajudar  a  revelar  se  se  trata  de  uma 

administração colegiada, baseada no consenso ou não. 

Na  instituição  pesquisada,  as  reuniões  seguem  fielmente  um  calendário  pré-

estabelecido, podendo ainda acontecer reuniões extras, no caso de necessidade, como explica 

os profissionais da casa:
Existe  ela  com freqüência,  todas  as  segundas-feiras,  uma vez  por  semana.  E  se 
existir uma necessidade aí a gente tem uma reunião extra. Por exemplo: festa de 
Natal agora, a gente tem reuniões extras. Quando tem um evento a gente tem reunião 
extra, aí vai tendo. 

 [...] todas as segundas-feiras tem essas reuniões que é a reunião que a gente chama 
de equipe, né, com a equipe. Agora tem reuniões extras que se fazem em relação aos 
eventos que aí é de acordo com as necessidades dos eventos. E tem um grupo que é 
chamado de equipe de humanização que eu faço parte  que a gente  também, são 
permanentes as reuniões, que a gente discute coisas em relação à humanização do 
atendimento. 

A  regularidade  com  que  as  reuniões  acontecem  nem  sempre  significa  decisões 

colegiadas, como ficou claro nas palavras do respondente:
Em  relação  principalmente  ao  meu  setor,  porque  decidiram  coisas,  como  foi 
decidida rápido eu não tive tempo de, vamos dizer assim, de questionar e de chegar 
pra direção e dizer: olhe, se for desse jeito não vai dar certo, eu terminei no barco, 
fui no barco da decisão e terminei que paguei o pato por que tive que arcar com os 
custos, entendeu? Não fui eu que paguei, mas eu que  tive que, por exemplo, tirar 
daqui,  puxar  daqui,  ta  entendendo?  Fazer  o  meu jogo  de cintura  prá  não  poder 
ultrapassar  os  custos,  isso foi  por  que houve falta  de planejamento,  por  falta  de 
planejamento e por falta, principalmente de conversa. 

O número  maior  ou  menor  de  reuniões  não  influencia  na  busca  por  uma  decisão 

colegiada, baseada no consenso, como declara o profissional da casa:
[...] não precisa da reunião pra se decidir. Na reunião se debate, mas alguma coisa 
que eu tenho pra resolver, não preciso esperar pela reunião pra se debater, pra se 
resolver. Eu tenho alguma coisa pra quarta-feira eu posso ir diretamente na direção e 
autorizar ou não. 

Por se tratar de uma instituição dinâmica que lida com vidas, as decisões não podem 

esperar, como é observado na fala do respondente:
Olha só: as coisas aqui elas não costumam esperar não, né, por que uma decisão 
nossa coloca muitas vezes a gente... primeiro de tudo: nós trabalhamos com vida, né, 
então assim, tem coisas que não dá pra esperar, né, as decisões são logo, prá já. O 
presidente cobra,  ele  cobra,  nós lidamos com prazo, com metas. Então, assim, o 
primeiro passo é trabalhar com vida, se você trabalha com vida, você já sabe que o 
negócio é mais dinâmico, você não pode esperar muito. 



Por ser uma instituição dinâmica, as decisões não podem esperar, o que, por sua vez, 

contribui para que as decisões sejam centralizadas, como afirma a profissional:
Toda vida passa por uma decisão centralizada. 

Mesmo se tratando de uma instituição dinâmica que lida com vidas, acontece de algum 

assunto precisar de maior empenho por parte do setor para fazer com que as decisões de suas 

necessidades não sejam postergadas ou mesmo passarem despercebidas, em outras palavras, a 

operacionalização das decisões vai muito mais da dinâmica do setor em relação ao seu canal 

de comunicação com a direção, como é observado nas palavras dos profissionais da casa:
Por que tudo, por exemplo, se eu quero fazer uma compra de um computador, de 
uma impressora, qualquer outra coisa que a casa esteja precisando, tanto para mim 
como qualquer  outro setor  eu tenho que  levar  à  direção.  Eu tenho que fazer  as 
cotações. Faço cotações de três empresas diferentes, levo para ele, ele me diz se: 
não, tá caro mande baixar! Vamos lá, fazer, renegociar até chegar num preço que 
seja melhor prá Casa, a gente compra. Mas, é sempre com a autorização dele, eu não 
tenho autonomia de chegar e comprar entendeu? Eu tenho que ter a autorização dele. 
Até por que tem... a assinatura no papel quando eu vou pedir autorização. 

[...] então, é isso que acontece como o poder é centralizado a gente tem que ir direto 
prá onde é resolvido, por que se a gente não tem como dividir as decisões, então não 
tem como, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo; por que aí você... um ar 
condicionado.  Prá  poder  ajeitar  um  ar  condicionado  eu  tenho  que  falar  com  o 
administrador por que é ele que cuida das coisas. Falei com o administrador, ele fez 
a cotação dos ar condicionados, sendo que ele não tem autonomia pra decidir se vai 
comprar ou se não vai comprar, quem tem autonomia prá decidir é a direção. Passa-
se dois meses não se decidiu, então que eu fiz? Fui direto à  direção, entendeu? Eu 
poderia ter ido de novo à administração, mas como eu sabia que a administração 
tava dependendo da direção eu tive que ir diretamente à direção, entendeu? É isso 
que acontece.  Então, as  coisas aqui muitas vezes não se resolve no tempo hábil 
devido a esse poder centralizado, entendeu?

Sendo  uma  variável  considerável  no  aparelho  de  produção,  a  presença  de  alguns 

aspectos relacionados ao tempo pode apontar para a racionalidade predominante na categoria 

estudada.

Embora  na CACCDP as  reuniões  sigam fielmente  um calendário  pré-determinado, 

com encontros regulares que acontecem semanalmente, não significa que as decisões se darão 

sempre baseadas no consenso e não sofrerão atrasos. Ao contrário do que parece, neste caso, o 

número de reuniões não influencia em decisões colegiadas, quando estas ocorrem sempre de 

forma centralizada. Neste sentido, o fato da freqüência com que as reuniões acontecem não 

apontar para uma decisão colegiada, como também o fato da própria dinâmica da instituição, 

por ter a sua missão relacionada à vida, não admitir atrasos nas decisões, somam aspectos que 

convergem para a centralização decisória. Diante da falta de autonomia decisória dos setores e 



a ausência  do elemento entendimento,  pode-se perceber a predominância  da racionalidade 

instrumental na categoria analisada.

4.2.7 Delegação

Tomar  uma decisão implica  em executá-la  ou passar  essa atribuição  na função de 

delegação de autoridade, o que pode significar a presença do elemento cálculo, ou seja, da 

racionalidade  instrumental,  como  também  pode  representar  a  distribuição  de  poder  nas 

diversas esferas, com a presença dos elementos autonomia e responsabilidade que denunciam 

a presença da racionalidade substantiva.

A  instituição  pesquisada  não  apresentou  nenhum  organograma  da  empresa  que 

visualizasse  melhor  as  suas  funções  internas.  Posteriormente,  ficou  claro  que  este 

organograma não está formalmente constituído no papel, mas que é muito bem definido na 

mente de seus funcionários e de quem por lá passa, como é observado nos depoimentos:
Olha,  tem a  hierarquia,  tem o organograma,  mas quando eu  fui  contratada  esse 
organograma acabou se formando por observação. Claro, você faz um quadro, tem a 
noção por que passam prá gente: diretoria, gerente, as funções, tal, tal, tal. Mas isso 
não foi sentado: Olhe é assim, assim, assim, não. Isso da segunda semana já se dava 
pra ver bem claro por que a coisa é uma coisa bem... como eu posso dizer? É uma 
cultura organizacional, é um organograma, é uma hierarquia bem definida mesmo. 
Você olha e você vê como é que funciona, não precisa muito tempo prá notar isso 
não. 

É, ele não tem no papel, no papel não existe o organograma, mas assim na hierar... 
existe na hierarquia. 

       

As  posições  formais  determinadas  no  organograma  com  a  departamentalização 

contribuem para menor autonomia dos setores envolvidos, como é observada na entrevista de 

um profissional da casa:
[...] as atividades de cada setor é inerente a seus responsáveis, uma, um trabalho que 
é exercido aqui no meu setor, que é referente ao meu setor, isso é da minha alçada, 
não posso delegar prá outro ou prá outro funcionário, outra pessoa. Eu vou ter que 
resolver ele, né, eu não posso chegar diante da direção e dizer assim: eu quero, eu tô 
precisando, vamos dizer assim... eu to precisando de um aparelho novo. Então, eu 
vou lá faço  o orçamento e compro.  Não. Nada,  nada,  nada aqui na instituição é 
resolvida sem antes passar pela direção, a direção tem que ter o ok da direção. 

A distribuição de poder nas diversas esferas pode representar autonomia dos setores 

com  responsabilidade  dos  seus  comandados.  No  caso  da  instituição  pesquisada,  os 



profissionais  não  costumam  delegar  autoridade  para  terceiros,  o  que  reforça  a  falta  de 

autonomia dos comandados, como declara o respondente:
Geralmente é a gente mesmo que faz. Até por que são poucos os setores que tem 
pessoas subordinadas, entendeu? No caso do meu é extremamente novo. Tem agora 
que vai ficar um ano e depois acaba, né? Nutrição tem a cozinheira; odontologia não 
tem, são voluntários; serviço social não tem; artes, não tem.  Então, assim, somos 
nós  mesmos  que  geralmente  colocamos  a  mão  na  massa  prá  execução  dessas 
decisões. Não vai passando prá outro não.

Embora  a  instituição  pesquisada  não  apresente  um  organograma  com  a 

departamentalização de suas funções, não significa a presença de autonomia e flexibilidade 

para os comandados. Ao contrário do que parece, na CACCDP, as funções são bem definidas 

e reconhecidas por todos que lá freqüentam. A departamentalização contribui para diminuir a 

autonomia dos comandados em relação aos setores, o que dificulta as decisões e contribui 

para maior centralização destas.

Observa-se,  portanto,  que a departamentalização  bem definida  dos setores da Casa 

Durval Paiva contribui para a falta de autonomia dos funcionários, que não costumam delegar 

poder  a  outras  esferas.  Desta  forma,  a  falta  de  autonomia  e  de  responsabilidade  dos 

funcionários  contribui  para detectar  a presença da racionalidade  instrumental  na categoria 

Delegação. 

4.3 Quadro Síntese 

O Quadro síntese demonstra as sete categorias de análise do Processo Decisório, o 

princípio  que  perpassa  em  cada  categoria  da  instituição  pesquisada  e  a  racionalidade 

predominante.

CATEGORIAS

PRINCÍPIO QUE 
PERPASSA NA 
CATEGORIA – 

GACC

PRINCÍPIO QUE 
PERPASSA NA 
CATEGORIA – 

DURVAL PAIVA

GACC 
(RACIONALIDADE 
PREDOMINANTE)

DURVAL PAIVA 
(RACIONALIDADE 
PREDOMINANTE)

1 DICOTOMIA

Diferentes instâncias 
decisórias que têm 
como princípio: 
ENTENDIMENTO

Diferentes instâncias 
decisórias que têm como 
princípio:

a) Equipe Técnica: 
ENTENDIMENTO

b) Direção: Poder 
CENTRALIZADO

RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

a) Nível Operacional: 
RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

b) Nível Estratégico:
RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

2 O SIGNIFICADO 
DO ELEMENTO 
UTILIDADE

JULGAMENTO ÉTICO MAXIMIZAÇÃO DE RECURSOS
RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL



3 COMUNICAÇÃO ENTENDIMENTO

FALTA DE AUTONOMIA

CENTRALIZAÇÃO

RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

4 REUNIÃO ENTENDIMENTO CENTRALIZAÇÃO
RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

5 OBJETIVO DA 
TOMADA DE 
DECISÃO

JULGAMENTO ÉTICO

b) Nível operacional:

JULGAMENTO ÉTICO

a) Nível estratégico:

MAXIMIZAÇÃO DE RECURSOS

RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

6 O TEMPO NA 
TOMADA DE 
DECISÃO

ENTENDIMENTO

CENTRALIZAÇÃO

CENTRALIZAÇÃO

RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA E
RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

7 DELEGAÇÃO
AUTONOMIA

RESPONSABILIDADE

CÁLCULO

CENTRALIZAÇÃO

RACIONALIDADE 
SUBSTANTIVA

RACIONALIDADE 
INSTRUMENTAL

Quadro  2  –  Demonstrativo  de  Racionalidade  predominante  na  Tomada  de  Decisão  nas  Organizações 
pesquisadas.
Fonte: Elaborado pela autora (2009).



5 CONCLUSÃO

O estudo abordou sete categorias do processo Tomada de Decisão, que, através da 

análise das entrevistas realizadas nas duas instituições pesquisadas, possibilitou identificar a 

racionalidade predominante nas categorias de análise do processo decisório. 

Sobre  a  dicotomia  no  processo  decisório,  pode-se  concluir  que,  embora  o  GAAC 

apresente  diferentes  instâncias  decisórias,  não  foi  observado  dicotomia  já  que  todas  se 

mostraram como fóruns abertos à discussão, prevalecendo como princípio que perpassa em 

todas  as  instâncias  decisórias  o  elemento  entendimento,  caracterizando  a  presença  da 

racionalidade substantiva.

Na  Casa  Durval  Paiva,  observou-se  diferentes  instâncias  decisórias,  quando 

profissionais  têm  autonomia  de  decisão  em  relação  ao  seu  setor  específico.  Entre  os 

profissionais da equipe técnica,  existe o diálogo em busca do entendimento para se tomar 

decisões  relacionadas  às  crianças,  vistas  como  pacientes  e  alunos  comuns  a  todos  os 

profissionais  que  surgem como  diferentes  faces  de  uma  mesma  pessoa.  Neste  sentido,  a 

equipe se caracteriza como um fórum aberto à discussão no nível operacional, já que busca 

conhecer as diferentes faces da criança através do entendimento, enquanto o nível estratégico 

caracteriza-se como um fórum fechado à discussão com as decisões centralizadas, sugerindo, 

portanto,  a  presença  da racionalidade  substantiva  no nível  operacional  e  da  racionalidade 

instrumental no nível estratégico.

Na análise foi observado o significado subjetivo do elemento utilidade à medida que 

as ações do GAAC estão sempre relacionadas com o bem estar das crianças e seus familiares. 

Assim o sentido de utilidade  sobre variações  a partir  do julgamento  ético interferindo na 

medida de valor determinada anteriormente, norteada pela missão do grupo o que denuncia a 

presença da racionalidade substantiva na categoria analisada.

Na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, o elemento utilidade não sofre 

uma variação em seu significado, em outras palavras, a medida de valor já vem determinada 

pela  maximização  de  recursos  que  norteia  as  decisões  impostas  pela  direção,  não  sendo 

possível observar uma conotação subjetiva no sentido utilidade, o que caracteriza a presença 

da racionalidade instrumental.

Na categoria comunicação do GACC, observa-se a presença de simetria das relações 

baseadas  no  entendimento,  quando  a  comunicação  se  dá  de  forma  informacional,  como 

também se dá de forma participativa, sem os constrangimentos pré-linguísticos, sendo este 



observado de forma isolada, sem caracterizar a distorção comunicativa. O fato de se utilizar 

espaços informais para se discutir e tomar decisões relacionadas ao dia-a-dia, como também 

de se buscar o aprimoramento de uma linguagem mais adequada ao ambiente organizacional, 

confirma claramente a presença da racionalidade substantiva na categoria comunicação.  

Na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, a comunicação apresenta-se de 

forma  burocratizada,  sendo  um  processo  monológico  de  natureza  informacional,  com 

assimetria em suas relações e o poder centralizado. O constrangimento pré-linguístico é um 

fator inibidor da relação comunicativa, que caracteriza a distorção comunicativa comum no 

ambiente burocratizado, significando a presença da racionalidade instrumental na categoria 

estudada.

Analisando  as  características  da  estrutura  e  do  seu  procedimento  operacional,  a 

reunião no GAAC se apresenta como um fórum aberto à discussão, com a possibilidade de 

agendamento  de  assuntos  de  diferentes  naturezas,  sem  destaque  para  quem  a  coordena, 

apresentando-se como um espaço para se conciliar as melhores soluções de forma colegiada, 

sempre  em busca do consenso,  prevalecendo o elemento  entendimento,  o que denuncia  a 

presença da racionalidade substantiva.

Na  Casa  de  Apoio  à  Criança  Com Câncer  Durval  Paiva,  a  reunião  não  pode  ser 

considerada  um  espaço  privilegiado  para  a  tomada  de  decisão,  devido  ao  caráter 

informacional e centralizador de suas decisões, quando o processo decisório é legitimado pela 

autoridade formalmente constituída, o que significa a presença da racionalidade instrumental. 

No GACC, os objetivos a serem alcançados na reunião, costumam passar por uma 

reflexão ética de seus propósitos, o que os coloca numa difícil forma de medir seu grau de 

consecução.  Assim,  os  objetivos  a  serem  alcançados  na  tomada  de  decisão  vão  estar 

relacionados  à  racionalidade  substantiva,  pois  não  se  observa  a  presença  dos  elementos 

cálculo e maximização de recursos.

Na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, foi observado que o objetivo 

na  tomada  de  decisão  é  norteado  não  só  pela  presença  de  elementos  da  racionalidade 

substantiva, quando a equipe técnica busca refletir sobre o objetivo na tomada de decisão, 

principalmente se os assuntos estão relacionados ao bem estar da criança; como também pela 

presença da racionalidade instrumental, quando se tenta alcançar um determinado objetivo de 

qualquer jeito, visando à maximização de recursos.

Para os autores Miller e Starr (1972), existem maneiras naturais de medir o grau de 

consecução de alguns objetivos organizacionais,  enquanto para outros não existe qualquer 

forma de medir este grau. Na Casa Durval Paiva, os objetivos que passam pela reflexão ética 



da equipe técnica dificilmente podem ter o seu grau de consecução mensurado,  enquanto 

objetivos  relacionados  à  maximização  de  recursos  podem ter  o  seu  grau  de  consecução 

mensurado. Nesta categoria, observa-se, portanto, a presença da racionalidade substantiva no 

que diz respeito aos objetivos relacionados à missão da casa, como também da racionalidade 

instrumental, quando os objetivos estão relacionados à maximização de recursos.

O  fato  das  reuniões  não  seguirem  certa  regularidade  em  suas  freqüências  como 

também pelo fato de muitas vezes acontecerem de acordo com a demanda, fazem do fator 

tempo no processo decisório do GACC, um aspecto cuja irregularidade tende a prejudicar o 

andamento de assuntos relacionados ao administrativo,  e dá margem para que as decisões 

possam ocorrer de forma centralizada, embora não seja o que prevalece na instituição. Ainda 

relacionado ao fator tempo no Processo Decisório do GACC, a postergação das decisões, é 

vista  como  uma  busca  pelo  elemento  entendimento,  quando a  necessidade  de  se  debater 

representa o atraso na tomada de decisão. Nesta categoria, observa-se, portanto, a presença de 

elementos da racionalidade substantiva como a autonomia, que possibilita a agilidade de suas 

ações e decisões, como também a presença da racionalidade instrumental devido ao pouco 

número de reuniões possibilitarem decisões centralizadas.

Na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, as reuniões costumam seguir o 

calendário pré-determinado. Com o número definido de reuniões, as decisões contrariam a 

literatura pesquisada que relaciona o número de reuniões com a facilidade de se administrar 

de  forma  colegiada.  Na  instituição  pesquisada,  o  número  de  reuniões  não  influencia  na 

maneira de decidir, já que o poder de decisão é centralizado.

A  postergação  nas  decisões  não  significa  a  tentativa  de  uma  decisão  baseada  no 

entendimento.  Sem autonomia de decisão dos comandado,  o poder decisório  tende para a 

centralização, o que caracteriza a presença da racionalidade instrumental na categoria tempo 

do processo decisório. 

Embora o GACC tenha à frente de sua administração um organograma com funções 

bem definidas, observa-se, na prática, a realização de atividades a partir de distribuição de 

poder,  delegando-se  responsabilidade  em  suas  execuções,  aspecto  este  que  denuncia  a 

presença do elemento autonomia, caracterizando a presença da racionalidade substantiva na 

categoria delegação desta instituição. 

Na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, as funções são bem definidas 

por todos, com a departamentalização dos setores e a centralização do poder decisório. A falta 

de  autonomia  e  responsabilidade  dos  comandados  para  desenvolver  as  suas  funções 



denunciam a presença do elemento cálculo, que representa a predominância da racionalidade 

instrumental na categoria delegação.

Das sete categorias analisadas na Tomada de Decisão do GACC, em seis prevaleceram 

elementos da racionalidade substantiva, enquanto que em apenas uma categoria observou-se a 

presença tanto da racionalidade substantiva como também da racionalidade instrumental,  o 

que  se  pode  concluir  que a  instituição  tem as  suas  decisões  baseadas  no consenso,  onde 

prevalecem  elementos  substantivos  como  entendimento,  autonomia,  responsabilidade  e 

julgamento ético.

Tais características classificam o GACC como uma organização que se aproxima da 

isonomia classificada  por  Ramos  (1989),  que  a  define  em  um  contexto  onde  todos  os 

membros são iguais. Nas isonomias,  o seu sistema de tomada de decisão e de fixação de 

políticas é totalmente abrangente, quando não apresenta diferenciação entre a liderança ou a 

gerência e os subordinados. Como afirma Ramos (1989), uma  isonomia não pode sofrer a 

dicotomia entre os que tomam a decisão e os que obedecem. Trata-se de uma verdadeira 

comunidade, onde a autoridade é atribuída por deliberação de todos, onde as atividades são 

desenvolvidas como vocações e não como um emprego.        

Através do estudo realizado na Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, 

pode-se concluir que das sete categorias analisadas no Tomada de Decisão, a racionalidade 

instrumental  apareceu como predominante em todas,  quando em apenas duas categorias  a 

racionalidade substantiva se articula com a racionalidade instrumental, o que se pode concluir 

que a instituição tem as suas decisões baseadas no elemento cálculo e na maximização de 

recursos. 

Embora a Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva seja uma organização 

sem fins lucrativos, observa-se influência da teoria da decisão que aconselha a maximizar a 

utilidade esperada, quando as ações são avaliadas  e escolhidas não por elas mesmas,  mas 

como meios mais ou menos eficientes para um fim ulterior.

Conclui-se que este trabalho sobre a rubrica Tomada de Decisão realizada junto a duas 

instituições que lidam com tratamento oncológico na cidade de Natal – RN contribuiu para 

compreender  que  diferentes  racionalidades  influenciam  na  prática  decisória,  como 

demonstrada  através  das  categorias  de  análise  deste  processo.  Mesmo  se  tratando  de 

instituições que têm a mesma atuação na sociedade, ficou comprovado que a racionalidade 

predominante no processo decisório pode sofrer diferenças, como demonstrado na pesquisa.

A decisão em analisar a rubrica Tomada de Decisão partiu justamente por acreditar 

que  tais  diferenças  poderiam  existir  e,  principalmente,  poderiam  ser  comprovadas 



empiricamente,  confirmando  o  pensamento  inicial  desta  pesquisadora  de  que  fatores 

decisórios podem emergir também da racionalidade substantiva, gerando ações e atitudes que 

possam contribuir  para  a  realização  e  emancipação  do  ser  humano  não  só  na  esfera  do 

trabalho como também em todo o contexto social.

A presente pesquisa teve seu estudo voltado para um dos processos administrativos e 

se alinha à segunda geração do tema da racionalidade. Passados mais de doze anos desde que 

Serva apresentou o seu estudo sobre a racionalidade na prática administrativa, o tema urge em 

avançar no sentido de aprofundar as rubricas analisadas na primeira geração. São trabalhos 

que  vão  dar  continuidade  ao  tema  na  ciência  administrativa  e  contribuir  para  que  as 

discussões não se percam sem resultados concretos.

Avançar  no tema da racionalidade  é  buscar  novos horizontes  e  discussões  sobre a 

natureza humana, visto que as formulações teóricas empregadas neste trabalho não se limitam 

apenas em emitir uma crítica à racionalidade instrumental. Trata-se de um estudo que procura 

analisar e entender melhor as ações do indivíduo no meio organizacional, com o objetivo de 

salientar  novos aspectos administrativos  internos que permita  a atualização dos indivíduos 

independente de prescrições impostas. 

O campo de pesquisa sobre a racionalidade é muito fértil, pode e deve ser explorado 

em  sua  complexidade,  visto  que  pesquisadores  como  Serva  deixaram  um  legado  para  a 

ciência  administrativa  que  possibilita  abrir  novos  horizontes  através  de  intermináveis 

questionamentos sobre o tema da racionalidade.

O tema não se esgota numa pesquisa, ao contrário, um estudo abre um leque de novos 

conceitos e questionamentos que podem sugerir novos trabalhos, seja aprofundando as bases 

conceituais, seja explorando e revelando novos aspectos da ação humana.      

A  rubrica  Tomada  de  Decisão,  estudada  neste  trabalho,  apresentou-se  como  um 

processo  que  tanto  pode  tender  para  a  racionalidade  instrumental,  de  acordo  com  o 

pensamento clássico da administração, quando a teoria da decisão aconselha a maximizar a 

utilidade  esperada,  como  também  pode  ser  permeada  por  aspectos  de  comportamento 

individual, que leva o decisor a tomar decisões sem recorrer à maximização de utilidade no 

sentido econômico e clássico. Neste sentido, novas pesquisas podem ser direcionadas para o 

aprofundamento do tema em organizações com fins lucrativos, possibilitando uma nova visão 

do processo e complementando o modesto estudo aqui desenvolvido. São várias faces de uma 

mesma moeda que podem ser complementadas à luz de uma provocadora questão.     
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