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RESUMO 

o objetivo deste trabalho é analisar o modelo de gestão implantado na Fundação 

Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, procurando identificar os limites e possibilidades de um 

processo de gestão democrática no Serviço Público, e de outro, inventariar, criticamente, os 

modelos administrativos disponíveis que tenham a questão da gestão democrática como 

pressuposto organizacional. 

Norteou o trabalho a trajetória institucional da FIOCRUZ, notadamente o período 

da realização dos Congressos Internos (de 1988 a 1996). Para alcance do objetivo, foram 

analisados, a partir de fontes primárias e secundárias, os aspectos que abrem espaço para um 

processo de gestão democrática. 

Na realização do trabalho foram selecionadas como categorias analíticas: poder 

decisório, autonomia e controle social. Baseamo-nos, ainda, no método que privilegiou a 

descrição utilizando, porém, a dedução apoiada na análise qualitativa e quantitativa. 

A análise dos dados possibilitou concluir que os procedimentos participativos como 

o processo eletivo de escolha do presidente e dos diretores das Unidades da FIOCRUZ, a 

constituição dos órgãos colegiados de decisão e a realização dos Congressos Internos 

abriram espaços para a democratização da gestão, representando a materialização da 

vontade e do desejo de certos atores, e garantiram a unidade de ação em uma instituição 

pouco integrada. 

Algumas questões são ponto de partida para pesquisas futuras: como esse modelo 

participativo é implantado em cada Unidade da FIOCRUZ? Esse modelo corresponde ao 

desejo efetivo dos servidores? Em que medida o processo participativo de gestão contribuiu 

para o ganho de eficiência administrativa? 



ABSTRACT 

The objetive of this work is to analyze the management model implanted in 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, attempting to identify the limitations and 

possibilities of a democratic management process in Public Service and, on the other 

hand, make a criticaI inventory of the available administrative models that hold 

democratic management as an organizational principIe. 

The work was guided by the institutional path of FIO CRUZ, notably the 

period of the Internai Congresses (1988 to 1996). In order to reach the objective, the 

aspects that create space for a democratic management process were analyzed based on 

primary and secondary sources. 

To accomplish the work analytical categories were selected: power of 

decision, autonomy and social controI. We also based our work on the method that 

privileged description using, however, deduction sustained by qualititative and 

quantitative analysis. 

The analysis of the data made it possible to conc1ude that participative 

procedures such as the elective process of the president and directors of the FIOCRUZ 

units, the constitution of collegiate decision-making bodies and the holding of Internai 

Congresses opened space for the democratization of management, representing the 

materialization of the will and the desire of certain actors who guaranteed the unity of 

action in an institution of reduced integration. 

Some questions are points of departure for future research: how is this 

participative model implanted in each FIOCRUZ unit? Does this model correspond to 

the real desire of the employees? Up to what point does the participative management 

process contribute to enlarge administrative efficiency? 
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Capítulo 1 

Introdução 

1 

Esta dissertação pretende apresentar uma reflexão sobre a questão da gestão 

democrática no serviço público. Consideramos que esta reflexão é importante, tanto no 

contexto histórico que nosso País passa nestes anos de transição democrática, como também 

no resgate do serviço público democrático, na perspectiva de fortalecer o caráter público do 

Estado em suas várias instâncias. 

Analisamos uma experiência concreta de gestão, que se fOljou a partir da saída do 

governo militar, dentro de uma mobilização pela saúde pública no Brasil, que é o caso da 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. O modelo participativo de gestão da FIOCRUZ que 

vem sendo aperfeiçoado durante os anos, apesar dos percalços da conjuntura política e de 

até hoje não estar institucionalizado legalmente, funciona plenamente. Em linhas gerais, 

estão contempladas, no modelo, as várias formas de participação, como a eleição do 

Presidente e dos diretores das Unidades Técnico-Científicas; a realização de Congressos 

Internos de caráter propositivo, nos temas referentes ao Projeto Institucional e caráter 

deliberativo, nas questões relativas ao Estatuto; e o colegiado do Conselho Deliberativo, 

composto pelo Presidente da Fundação, pelos diretores das Unidades Técnico-Científicas e 

por um representante da Associação de Funcionários da FIOCRUZ (ASFOC). 
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A relevância deste estudo decorre da prelllissa de que somente o sistema 

democrático poderá erradicar práticas clientelistas1 e patrimonialistas2 presentes no Estado. 

Portanto, potencializar a prática democrática no interior do serviço público, introduzindo 

mecanismos efetivos de controle social e participação da cidadania, é permitir as condições 

favoráveis à eficiência da gestão pública e possibilitar a necessária transparência das 

informações, a elaboração coletiva de decisões e a motivação dos funcionários e dos 

cidadãos. 

o serviço público tem um papel-chave no processo de consolidação da democracia, 

mas tem, também, uma responsabilidade com o aprimoramento dos padrões atuais de 

eficiência, introduzindo inovações na gestão dos recursos públicos (financeiros, materiais-

patrimoniais e humanos), possibilitando à sociedade enfrentar e superar a crise econômico-

social. 

Diante da relatividade do conceito de eficiência, faz-se necessário definir com clareza 

para que e para quem a administração deve ser eficiente, ou seja, os padrões de eficiência 

terão como base o caráter público da gestão. Isto significa que é condição necessária a 

existência de controles externos competentes e transparência dos atos e fatos da 

administração. Portanto, a eficiência não deve ser vista apenas com o enfoque econômico, 

1 Para Bobbio et al (1992:178), clientelismo é \.Una prática em que os "políticos de profissão, os quais oferecem, em 
troca da legitimação e apoio (consenso eleitoral), toda a sorte de ajuda pública que têm ao seu alcance (cargos e 
empregos públicos, financiamentos, autorizações, etc.)." 
2 Por patrimonialismo entendemos a forma de cooptação (de pessoas ou agências) para fms particulares - oferecendo 
privilégios via uso do setor público. 
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mas considerando o aspecto social envolvido no serviço público. Como, também, não é 

possível aceitar que o serviço público tenha uma suposta "ineficiência congêníta". 

Hoje o serviço público brasileiro está sucateado, sua gestão viciada para atender a 

interesses particulares dos governantes, e sua ineficiência é creditada apenas aos servidores 

públicos. Tendo-se em vista a existência de bibliografia que comprova o contrário, este 

estudo pretende levantar elementos que contribuem para um serviço de qualidade sob o 

controle social e que tenham continuidade como serviço permanente do Estado. 

Outro enfoque da relevância deste trabalho na atualidade será a possibilidade de se 

discutir temas como reforma do Estado, autonomia d.o serviço· público em relação a sua 

gestão, permitindo-se analisar tal autonomia como estratégia de minimização da ingerência 

do setor privado, direta ou indireta, no serviço público, bem como de governos insensíveis à 

idéia de democratização do Estado e de tomar o serviço mais eficiente. 

A preocupação com este tema partiu de uma vivência como servidor público, como 

também na militância sindical, buscando alternativas democráticas para fornecer subsídios 

com vistas a esclarecer a questão da legada ineficiência do serviço público, que tem servido 

de respaldo para o avanço do discurso daqueles que defendem a privatização da esfera 

pública e a apropriação do público pelos interesses particulares. 

Dessa forma buscamos, de um lado, analisar o modelo de gestão implantado na 

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, procurando identificar os elementos facilitadores e 
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dificultadores de um processo de gestão democrática no Serviço Público, e de outro, 

inventariar, criticamente, os modelos administrativos disponíveis que tenham a questão da 

gestão democrática como pressuposto organizacional. Investiguei, também, os limites e as 

possibilidades da experiência de gestão da FIOCRUZ. 

o enfoque da pesquisa não se restringiu aos aspectos formais da organização, pois se 

pretendeu buscar o que abre espaço para um processo de gestão democrática. A pesquisa 

identificou os elementos que apontam na direção da gestão democrática, sua relação com o 

Estado, a sociedade e os servidores públicos. 

Esses elementos são políticos, culturais, organizacionais e econômicos. Os elementos 

políticos são aqueles relacionados com a estrutura de poder e prática dela decorrente: 

relações hierárquicas, linhas de comando e canais de decisão. Os elementos culturais tratam 

tanto da cultura institucional, definida pelo exercício histórico das atribuições precípuas do 

órgão, como na caracterização dos seus recursos humanos. Os elementos organizacionais 

dizem respeito às formas estabelecidas para execução das atividades, articulação de 

iniciativas, circulação da informação e avaliação e acompanhamento dos resultados. Os 

elementos econômicos estão relacionados com o fluxo de recursos financeiros necessários 

ao desenvolvimento dos trabalhos. 

A pesquisa não buscou uma alternativa de modelo, ou seja, como deve ser a gestão, 

mas sim quais as possibilidades concretas para um processo de gestão democrática que 

resulte na maximização de resultados. 
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o estudo de caso está centrado na FIOCRUZ, no período da realização dos 

Congressos Internos (de 1988 a 1996). Os Congressos Internos constituem no espaço de 

participação ampliada dos servidores e na instância máxima de participação e 

democratização da gestão interna da FIOCRUZ. Neste sentido, consideramos um espaço 

privilegiado de análise e reflexão sobre a prática institucional e seus desdobramentos. 

Os sujeitos da pesquisa foram os principais decisores: os membros do Conselho 

Deliberativo. O Conselho é integrado pelo Presidente da FIOCRUZ, pelos Vice-Presidentes, 

pelos Diretores das Unidades Técnico-Científicas e por um representante da Associação de 

Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (ASFOC). Cabe esclarecer que a refonnulação da 

proposta de estatuto aprovada na última Plenária Extraordinária do 2° Congresso Interno em 

setembro de 1996, retirou-se o direito a voto dos Vice-Presidentes nesse Conselho, mas 

para o nosso estudo consideramos esses diretores na nossa seleção. Com esses decisores 

aplicamos um questionário e fizemos entrevistas semi-estruturadas. 

Foi realizado um levantamento da documentação oficial, relacionada às decisões 

gerenciais e políticas do período de 1988 a 1996, como por exemplo: a documentação dos 

Congressos Internos (relatórios e fitas de vídeo e de gravação sonora), relatórios anuais de 

atividades, atas das reuniões do Conselho Deliberativo, portarias, regulamentos etc. 

Os dados levantados fonnaram um quadro de análise do modelo de gestão estudado, 

quando identificamos os elementos constitutivos e suas propriedades e relações, fazendo 

deles uma totalidade diferente da soma de seus componentes tomados separadamente. 
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Buscamos, também, agrupar as respostas dos questionários e das entrevistas que 

apresentam os mesmos indicadores dos elementos constitutivos do modelo de gestão, e após 

a tabulação os analisamos de acordo com essas características. 

Neste primeiro capítulo, apresentamos o problema, os objetivos e a metodologia 

adotada. O segundo capítulo abordamos o quadro teórico que tem como objetivo dar conta 

da amplitude do assunto e da complexidade do problema a ser estudado. Por isso sua 

concepção procurou articular diferentes abordagens com o intuito de subsidiar a nossa 

análise e de atender ao interesse da pesquisa, oferecendo ao leitor uma seleção de temas e 

pontos de vista. Por conseguinte apresentamos as categorias e os conceitos que foram 

utilizadas na análise do estudo de caso, como formas de gestão, participação, poder 

decisório, controle social e autonomia. 

No terceiro capítulo apresentamos então o estudo de caso do modelo de gestão da 

FIOCRUZ, tendo por base o referencial analítico desenvolvido no segundo capítulo. Neste 

capítulo descrevemos, ainda, o contexto histórico que originou o modelo de gestão em 

estudo. O seu objetivo é situá-lo no tempo e apontar os atores responsáveis por sua 

elaboração, procurando verificar se esse espaço de participação foi conquistado e de que 

forma se insere nos movimentos sociais do país. Esse capítulo, então, procurou não só 

contextualizar o modelo em estudo mas analisá-lo a partir do referencial teórico e da 

temática conjuntural da reforma do Estado. No quinto e último capítulo, fizemos algumas 

considerações finais, à guisa de conclusão. 



Capítulo 2 

Referencial Teórico 

2.1 A caracterização de uma gestão 

7 

Podemos definir as formas de gestão a partir das relações de poder existentes no 

interior da organização. Assim, quando há uma relação predominantemente unilateral de 

dominação convenciona-se chamar de heterogestão, e quando há uma ausência de relações 

de subordinação denomina-se de gestão autônoma ou autogestão. Existem formas 

intermediárias entre estes dois extremos, que são denominadas como co-gestão, cooperativa 

etc. 

Para caracterizar uma gestão devemos, também, identificar quais os modos ou 

métodos utilizados, isto é, o conjunto de práticas administrativas colocadas em execução 

pela organização para atingir os objetivos fixados, tais como: as condições e a organização 

do trabalho; o tipo de estruturas organizacionais; os sistemas de avaliação e controle de 

resultados; as políticas de pessoal; os valores culturais; e os canais de participação, aspectos 

esses que vêm ganhando importância na teoria da administração. 

Antes de definir as formas de gestão, é conveniente esclarecer o termo 

"participação", que tem sido empregado em sentidos bem diferentes na bibliografia 

especializada como, por exemplo, aquele que considera participação qualquer situação onde 
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ocorra um mínimo de interação, trazendo incompreensões sobre o seu significado e pouco 

contribuindo para questões relacionadas a gestão democrática. 

Para evitar imprecisões, partiremos da análise de algumas definições que afirmam 

que: 

Participação "consiste basicamente na criação de oportunidades, sob as condições 

adequadas, para que as pessoas influam nas decisões que as afetam. Essa influência pode 

ser de pouca a muita (participação) (...) constitui um caso especial de delegação no qual o 

subordinado adquire um controle maior, uma maior liberdade de escolha em relação a 

suas próprias responsabilidades. O termo participação é usualmente aplicado à maior 

influência do subordinado sobre assuntos de responsabilidade do superior. "3 (McGregor 

apud P A TEMAN). 

Participação na tomada de decisões é: lia totalidade daquelas formas em que o 

exercício de poder de baixo para cima por parte dos subordinados nas organizações é 

percebido como legítimo tanto por eles quanto por seus superiores." 4(Lammers, apud 

PATEMAN). 

Participação "pressupõe que todas as pessoas afetadas por uma determinada 

decisão devam, de algum modo, estar envolvidas no processo decisório. "5 

3 PATEMAN, Caro1e. Participação e teoria democrática .. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 98. 
4 ibid 

5 VENOSA, Roberto. Organização e a panacéia participativa ou participação e a panacéia organizacional.(in Revista de 
Administração Públi9!, vol. 8(4)). Rio de Janeiro: FGVIEBAP, out./dez. 1974, p. 81. 



9 

Participação "como a influência ou assunção, por parte dos indivíduos que se 

encontram abaixo do nível de direção superior, de decisões ou funções usualmente 

consideradas privativas da gerência ou dos proprietários da empresa. "6 

As definições aCima referem-se à influência das partes envolvidas no processo 

decisório da organização, considerando uma variedade de situações participativas mas, por 

outro lado, não deixam claro "o que" e "quem" está incluído no processo participativo. No 

entanto, autores como French, Israel e Aas, apud PATEMAN'7, definiram participação de 

uma fonna mais precisa quando dizem que participação consiste em "um processo no qual 

duas ou mais partes influenciam-se reciprocamente na elaboração dos planos, políticas ou 

decisões. Restringe-se às decisões que têm efeitos futuros sobre todos aqueles que tomam 

decisões e sobre todos aqueles que eles representam." Para esses autores estão excluídas as 

seguintes situações dessa definição: "onde um indivíduo, A, apenas toma parte em uma 

atividade de grupo; onde A é apenas informado sobre uma decisão que o afeta antes que 

seja executada; onde A está presente em uma reunião mas não exerce influência alguma." 

Todavia, outros autores classificam as diferentes modalidades de participação a 

partir: dos tipos de envolvimento de participantes no processo de decisão política, e dos 

diversos graus de envolviment08. 

6 MOTTA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e arte de ser dirigente. 4" ed. Rio de Janeiro: Record, 1994, 
p.160 
7 op. cit p. 94. 
8 CORTES, Soraya Maria Vargas. Fóruns participatórios na área de saúde: teorias do Estado, participantes e 
modalidades de participação. (in Revista Saúde em Debate, n° 49-50). Londrina: CEBES, dezJ95-mar/96, p. 77. 
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Segundo o estudo de CORTES, os tipos de envolvimento seriam: de colaboração, 

quando os envolvidos têm igualdade de direitos para deliberar sobre as metas e ao mesmo 

tempo serem os responsáveis pela sua realização, devido a interesses mútuos; de 

participação, quando no processo de decisão os envolvidos têm poder igual para afetar a 

deliberação; de consulta, quando é um mero aconselhamento, não obrigando o decisor a 

seguir a recomendação; de negociação, quando não se tem força para obter o que se deseja 

sem procurar uma acomodação com a outra parte. Com relação aos diversos graus de 

envolvimento, Arnstein apud CORTES9 construiu um critério classificador usando como 

analogia uma escada, em que "nos degraus mais baixos estariam a manipulação e a 

terapia, isto é a "não-participação". Elas não possibilitariam o envolvimento no 

planejamento ou na condução de programas, mas p~rmitiriam aos detentores do poder 

"educar" e "curar" os participantes. Os degraus informação e consulta progridem em 

direção à participação, pois ofereceriam aos participantes "ouvido" e "voz". No degrau 

seguinte estaria a aplacação, na qual os detentores do poder permitiriam que os 

participantes dessem sugestões ou conselhos, mas o direito à decisão permaneceria nas 

mãos dos primeiros. Nos degraus finais haveria participação, ou seja, haveria 

envolvimento real dos participantes no processo de decisão política. O primeiro degrau da 

participação seria a parceria, onde os participantes negociariam com os detentores do 

poder. Nos dois degraus mais altos estariam a delegação de poder e o controle do cidadão, 

onde os participantes teriam a maioria dos assentos com poder de decisão e poder total 

sobre os gestores. " 

9 ibid. 
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Há outra classificação, que toma como referência a representação, que estabelece a 

participação como direta quando o indivíduo age em seu próprio nome, assumindo ou 

influenciando decisões na sua área de atuação; e como indireta quando os indivíduos 

"constituem representantes para agir em seu nome e influenciar ou exercer funções 

normalmente desempenhadas pela direção superior. "10 

Essas tipologias da participação, aCIma apresentadas, admitem ser teoricamente 

possível a existência de um processo com repartição de poder, mas isso só se esclarece 

quando classificamos participação como parcial, consistindo "em um processo no qual duas 

ou mais partes influenciam-se reciprocamente na tomadn de decisões, mas onde o pOder 

final de decidir pertence apenas a uma das partes", e Gomo participação plena, consistindo 

"num processo no qual cadn membro isolado de um corpo deliberativo tem igual poder de 

determinar o resultado final das decisões. "11 

No entanto, para outros autores a participação "não se trata de assumir um poder, 

mas de ter, de alguma forma, algum nÍVel de proximidade com relação a esse poder. 

Mesmo essa proximidade, contudo, precisa ser vista em termos de questões técnicas, 

organizacionais e econômicas." 12 

Essa controvérsia fica explícita quando se relaciona participação com autogestão. 

Para alguns autores há uma participação plena dos membros da organização no modelo de 

10 MOTIA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e arte de ser dirigente. 4" ed. Rio de Janeiro: Record, 
1994, p. 160 
11 PATEMAN, Caro1e. Participação e teoria democrática. Trad. Luiz Paulo Rouanet, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, 
pp. 97 e 98 
12 PRESTES MOTIA, Fernando C. Participação e co-gestão: novas formas de administração. 2" ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p. 11. 
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autogestão e para outros não há participação, mas o poder é exercido pelos trabalhadores 

diretamente ou através de suas instituições representativas, quando haveria uma delegação 

de poder. 

Após esse esforço em definir o termo participação, apresentamos a seguinte questão: 

quais são os objetivos da participação no contexto organizacional? 

Os objetivos são diferenciados de acordo com as visões políticas dos autores, que 

podemos classificar em três tipos: uma visão progressista, que defende uma partilha 

eqüitativa do poder com propósito de tornar a gestão mais democrática e eficiente; uma 

visão tecnocrata, que defende a participação como mais uma técnica instrumental do 

processo decisório para obter mais eficiência; e uma visão conservadora, que não utiliza a 

participação como método de tomada de decisões, mas como técnica para persuadir os 

trabalhadores a aceitarem decisões já tomadas pela direção, ou seja, não ocorre participação 

alguma na tomada de decisões (é o que se denomina de pseudoparticipação). 

No entanto, há um acordo sobre os efeitos da participação na gestão, que é o 

aumento do senso de cooperação e a sua função de integração, que por sua vez pode 

contribuir para obter um elevado nível de consenso das decisões, que resulta no aumento da 

eficiência, devido à motivação dos funcionários e o melhor acatamento das decisões. 

A partir dessas constatações e devido à falência do uso da força como método -

predominantemente usado nas organizações - para as soluções de conflitos, os estudiosos da 
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teoria organizacional passaram a reforçar o potencial da participação como instrumento 

eficaz de integração e ao mesmo tempo de controle, prevenção e antecipação dos conflitos. 

Outro elemento que colaborou para essa valorização foi a mudança de entendimento sobre o 

conflito, no espaço organizacional, que passou a ser visto não como uma disfunção, mas 

como situação normal de "desequilíbrio na interação entre as possibilidades e as 

aspirações, advindos tanto de causas individuais quanto de fatores internos e externos à 

organização. "13 Essa valorização não implica em que os métodos de solução de conflitos, 

como aqueles formulados por F oUet (força, barganha ou integração), deixaram de ser 

acionados simultaneamente ou isoladamente, dependendo do grau de democratização da 

estrutura de poder da organização. 

Nossa intenção agora é definir as principais formas de gestão, ou seja, heterogestão, 

co-gestão e autogestão, a partir das relações de poder, isto é, qual é a relação entre a 

participação nas decisões e a forma de gestão, para a partir dessas definições chegarmos a 

um entendimento sobre o que significa gestão democrática. 

A heterogestão é aquela gerida por outro, isto é, há uma relação de subordinação, 

uma rígida hierarquia interna, uma concentração de autoridade nas mãos de uma minoria 

dirigente, papéis formalizados, canais de comunicação definidos, esferas de tomadas de 

decisões restritas ao grupo dirigente e código conhecido de punições e recompensas no 

tempo - as organizações burocráticas se enquadram nessa característica. Nessas 

organizações há uma classe dirigente hegemônica que é a tecnoburocracia, sua crença em 

13 MOITA, Paulo Roberto. Gestão contemporânea: a ciência e arte de ser dirigente. 41 ed. Rio de Janeiro: Record, 
1994,p.153. 
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seu conhecimento especializado faz com que ela tenha uma postura despótica, ou seja, 

"especializou-se em pensar da "única maneira certa': os demais setores sociais devendo 

apenas executar "em seu próprio benefício" as ordens."14 Esta postura induz o 

comportamento e inibe o pensamento, enfim aliena a força de trabalho deixando para ela só 

as funções rotineiras. 

Como a participação, conforme já vimos, é um conceito ambíguo que reflete várias 

situações, a definição de gestão participativa passou a ter vários significados, com o intuito 

de classificar as formas que se enquadram nessa definição. Os teóricos Tabb e Goldfarb, 

apud PRESTES MOTTAI5, conceberam uma tipologia de sistema de participação a pàrtir 

de um critério quádruplo: "o primeiro critério refer~-se à base normativa da qual a 

estrutura depende; o segundo refere-se à amplitude da participação; o terceiro, ao grau de 

participação e o quarto, às recompensas materiais oferecidas." A base normativa diz 

respeito à definição do sistema de regras e dos canais de participação, por exemplo as regras 

podem estar explicitadas no acordo coletivo e na legislação. A amplitude da participação 

refere-se ao tamanho da coletividade envolvida no processo participativo. O grau de 

participação relaciona-se à esfera de competência das estruturas participativas, ou seja, se a 

empresa é obrigada ou não a implementar as decisões dessas estruturas (por exemplo, se o 

caráter é só consultivo, ou se há uma co-decisão ou co gestão ), e à distribuição ou não dos 

frutos econômicos da participação entre os trabalhadores, como por exemplo a distribuição 

de lucros. 

14 PRESTES MOTIA, Fernando C. & PIZA, Sérgio Luiz de Toledo. Escola e Capitalismo de Estado. (in Revista 
Brasileira de Administração da Educação, v. 5, n° 1) Porto Alegre: jan/jun 1987, p. 7. 
15 PRESTES MOTIA, Fernando C. Participação e co-gestão: novas formas de administração. 2' ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p. 17. 
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Podemos dizer a partir dessa tipologia que a co-gestão, bem como outras formas 

participativas, se enquadra no que se denominou de gestão participativa. 

Porém, passou-se também a denominar gestão participativa o tipo de gestão que 

utiliza a participação apenas como mecanismo de regulação dos conflitos, diminuindo as 

zonas de conflito de interesses entre a direção e os dirigidos, mas não contribuindo para a 

desalienação da força de trabalho, pois para isto "não é suficiente participar, é preciso 

saber como se participa. "16 A participação, nesse caso, é um instrumento de manipulação e 

de mobilização ideológicas, ou seja, a força de trabalho adere a esse processo de forma 

passiva e não critica e com sentimento de estar engajada em um objetivo comum,' não 

havendo, portanto, uma distribuição de poder. É o .que podemos classificar, como já 

citamos, de "não-participação" ou manipulação simplesmente. 

Já a co-gestão é definida como "a participação dos empregados, através de 

representação em grupos de trabalho de empregadores e seus representantes, em decisões 

sobre a regulamentação e as medidas que impliquem questões político-sociais, de pessoal 

ou de gestão administrativa." C'Neddigen apud NIEDENHOFF)17 

Para TRAGTEMBERG18, "a co-gestão comporta co-decisào: uma decisão só pode 

ser tomada por concordância das partes. A co-gestão é entendida oficialmente como 

equilíbrio de poderes, tendo em vista o bom funcionamento da empresa." 

16 MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. Processos de participação como meios não-institucionalizados de 
regulação de conflitos. (in Revista de Administração de Empresas, v. 24(4)).Rio de Janeiro: FGV, outJdez. 1984, p. 14. 
17 NIEDENHOFF, Horst-Udo. Co-gestão na República Federal da Alemanha - do final do século XX aos dias atuais, 
Trad. Inês Lobauer, São Paulo: Nobel, 1991, p. 10. 
18 TRAGTEMBERG, Maurício. Administração. poder e ideologia. São Paulo: Cortez Editora, 1989, p. 42. 
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Na co-gestão o indivíduo participa de uma ativídade já existente, levando para o 

grupo sua colaboração, e os níveis de sua participação interferem tanto no aspecto 

operacional (organízação técnica do trabalho) como no aspecto estratégico (política geral da 

organízação). No entanto, a co-gestão não questiona os objetivos definidos pela direção, 

pOlS permanece ainda a estrutura hierárquica, que a co-gestão tenta mascarar mas não 

consegue. 

Um risco presente nessa forma de gestão é a possibilidade de gerar um egoísmo de 

grupo, isto é, considerar que os indivíduos que trabalham na organização são os únicos 

detentores da propriedade e do controle de sua produção, não necessitando prestar contas 

para a sociedade. 

É nessa perspectiva que MOTTA apud LEVCOVITZ19 discute a especificidade da 

co-gestão nos órgãos públicos. Para ele, "em se tratando de administração pública, a 

extensão de poderes organizacionais aos profissionais e funcionários da instituição deve 

ser examinada com cuidado maior. A participação de "trabalho" na gestão da empresa 

pode ser defendida com argumentos de aumentar a influência do trabalho ou 

harmonização capital-trabalho. Na administração pública, porém, a dimensão pública 

exige uma resposta às demandas e preferências comunitárias externas, anterior e 

prioritária a qualquer participação de técnicos e funcionários internos. Se não, a dimensão 

tecnocrática e os valores internos prevaleceriam sobre as preferências públicas externas. 

19 MOITA, Paulo Roberto. A Co-gestão no INCA: Uma análise administrativa. Rio de Janeiro: Informe apresentado à 
OPAS, 1982. (xerox) apud LEVCOVITZ (1985: 16). 
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Assim, a Co-gestão, quando existir em administração pública sempre deverá ser altamente 

subordinada aos órgãos superiores, que representem os interesses públicos externos." 

As normas legais introduzidas em vários paises possibilitaram um acúmulo de 

experiência que diferencia essa forma participativa das outras, possibilitando o seu 

desenvolvimento mais institucionalizado. Porém, isto não significa que seja uma gestão mais 

participativa, pois as suas relações de poder podem estar assentadas em diversas estratégias 

de cooptação e manipulação. 

Para FARIA20, "a co-gestão, destarte, embora promova a derrocada da 

heterogestão como a forma dominante de gestão, não a ultrapassa, já que tem o efeito de 

dissimulá-Ia, disfarçá-Ia. A co-gestão não pode sequer ser encarada, ainda que no limite, 

como um passo necessário para a eliminação do autoritarismo nas organizações." 

o passo para essa democratização necessária pode ser encontrado na autogestão, 

quando o trabalhador não se faz representar, ou seja, ele exerce diretamente o seu poder. 

Como assinala PRESTES MOTTA21, "por autogestão se entende um sistema no qual a 

coletividade se auto-administra. Portanto, não se trata de participar de um poder, mas de 

ter um poder. " 

20 FARIA, José Henrique de. Relacões de poder e formas de gestão. Curitiba: Criar EdiçõesIFAE, 1985, p. 65. 
21 PRESTES MOITA, Fernando C. Administração e participação: reflexões para a educação. (in FISCHMANN, Roseli 
(coord). Escola Brasileira: temas e estudos,) São Paulo: Atlas, 1987, p. 93. 
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No entender de LÚCIA BRUN022, a autogestão, "enquanto radicalização das lutas 

autônomas, significa serem os próprios trabalhadores a gerir a produção. É uma forma 

bastante avançada de luta, onde os operários se reapropriam do espaço e do tempo, 

redefinindo, destruindo as hierarquias, eliminando a dualidade dirigentes-dirigidos, a 

divisão entre trabalho manual e intelectual." 

Essa auto-administração exige uma coordenação, mas não uma hierarquização, pois 

o princípio fundamental e constitutivo da auto gestão é o da igualdade das pessoas. 

Para F ARIA23 , "a autogestão pretende ser, destarte, uma organização social que 

não aliena, pois não submete; que repousa no princípiQ de igualdade absoluta de todos os 

membros, pois não dicotomiza; no princípio da liberdade total de cada indivíduo, pois não 

reprime e, sobretudo, uma organização que, sendo percebida por todos como necessária a 

cada um, não seja imposta de fora por quem quer que seja, tampouco outorgada pela 

benevolência dos sábios, dos reis, dos legisladores, dos governantes, enfim, dos que se 

acreditam portadores de capacidade de definir e realizar os interesses dos outros. A 

autogestão resulta, portanto, da autonomia das pessoas e não da usurpação." 

Em resumo, a autogestão proporcIOna uma desalienação humana, ou uma 

emancipação humana, garantindo que todos os membros da organização disponham de 

condições e autonomia necessárias para atuação consciente, desenvolvendo formas sempre 

novas e renovadas. A autogestão é um modelo trabalhado em termos teóricos, 

22 BRUNO, Lucia. ° que é autonomia operária. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 32. 
23 FARIA, José Henrique de. Relações de poder e rornas de gestão. Curitiba: Criar EdiçõesIF AE, 1985, p. 77. 
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principalmente pelos socialistas e anarquistas como Bakunin, Cole e Proudhon, e com 

experiências como a Comuna de Paris (1871) e a iugoslava. 

Esse modelo, por suas vinculações socialistas, pressupunha também uma nova 

sociedade, com relações SOCIaIS mais democratizadas e mecanismo de controle popular 

sobre o Estado. Dessa forma as preocupações de MOTTA sobre a co-gestão na 

administração pública também são válidas para a autogestão. 

No entanto, o princípio da igualdade absoluta de todos os membros da organização 

no modelo de autogestão parte de uma "idealização" abstrata, sem referências empíricas, 

pois uma organização é uma instituição social e, nessa qualidade, ela exprime em seu interior 

a realidade social das divisões, das diferenças e dos conflitos, e seus membros são 

submetidos a regras e a uma estrutura de posição que define as relações entre eles. Por 

outro lado, a própria divisão do trabalho faz com que o conhecimento não seja 

uniformemente disseminado, e conseqüentemente o poder não é igualmente distribuído. 

Embora isto represente uma certa inadequação, é próprio da praxis criadora. É essa 

praxis que quando na esfera prática acarreta "a intervenção da consciência como processo 

de realização de uma intenção determinada, no decurso do qual o subjetivo se objetiva, a 

intenção se realiza, e o objetivo se subjetiviza; ou seja, o realizado corresponde - em maior 

ou menor grau, de acordo com as vicissitudes do processo prático que já assinalamos - a 

certa intenção original. Encontramo-nos, pois, na esfera da praxis intencional. "24 

24 v ÁSQUEZ, Adolfo Sánches. Filosofia da práxis, Rio de Janeiro: paz e Terra, 1977, p.318. 
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E por este motivo que não é possível estabelecer a uniformização de modelos de 

gestão nas organizações, pois em cada situação apresenta-se uma característica própria que 

é o resultado da praxis criadora. 

Outro aspecto a ser observado, é a contradição entre a organização e a autogestão, 

pois a organização pressupõe por sua essência uma hierarquia própria da divisão funcional 

do trabalho, enquanto a autogestão baseia-se no princípio da igualdade entre seus membros. 

No entanto, é possível superar dialeticamente essa contradição, a partir dos resultados do 

processo de gestão democrática, como por exemplo a circulação do poder. 

Mas afinal, qual a definição de gestão democrática no serviço público? 

O adjetivo "democrático" pode apresentar dois sentidos: um para designar o "clima" 

geral que existe na organização, ou seja, um ambiente amistoso que é criado por meio de 

métodos de pseudoparticipação; e o outro sentido que nos interessa, para expressar que a 

forma de administrar se baseia em práticas democráticas de decisão. 

Em um sentido mais amplo, Oslak define "um estilo de gestão democrática baseada 

em regimes que propiciem uma estrutura de autoridade poliárquica, em que há diversos 

centros de poder - em equilíbrio instável - que estão difundidos e articulados através de 

mecanismos de negociação e compromisso que tornam complexo o processo decisório e 

têm produzido um alto grau de informação e realimentação da sociedade. Uma estrutura 
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de autoridade que, coerente com a anterior, se submeta a controles diversos, 

fundamentalmente dos partidos de oposição, das organizações corporativas, das 

associações e movimentos sociais e da opinião pública expressada através dos meios de 

comunicação livres e sem censurd'.25 

Nesta perspectiva, a gestão democrática no serviço público obrigatoriamente tem de 

apresentar duas dimensões: endógena e exógena. A dimensão endógena diz respeito aos 

elementos da democracia interna, e a dimensão exógena se relaciona com os mecanismos de 

controle social. 

o primeiro elemento, da democracia interna,. utiliza-se predominantemente do 

método da integração para a superação de conflitos, que tem a participação como o seu 

principal instrumento. 

Essa participação não deve se basear no sentido censitário, mas na premissa de que 

decisões fundamentais da organização estejam subordinadas a um processo democrático e 

participativo que promova um envolvimento e a responsabilização de seus membros na 

construção de um objetivo comum. 

Para ser alcançado esse objetivo comum, um processo deve ser instalado dentro da 

organização, podendo ocorrer variados choques internos decorrentes de expectativas 

materiais e subjetivas, resultando no abandono de objetivos parcialmente comuns e na 

25 OSLAK, Oscar. "Democracia y Administracion Publica: Condiciones de lUla Administracion Publica Democratica". 
Madri: Anais do Congresso Iberoamericano sobre Sociedade, Democracia e Administração, Instituto Nacional de 
Administracion Publica, 1985, p.60. 
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predominância do objetivo da força hegemônica do jogo político. Trata-se, como tal, de uma 

arena de tensão e distensão ordenada na base do conflito e do jogo democrático. 

A partir da utilização da integração se estabelece um padrão de relação social, que 

muitas vezes é um reflexo das contradições presentes na sociedade, que valoriza a 

autoridade fundamentada em saber específico e experiência, como também a separação entre 

a formulação e a execução e entre as tarefas manuais e as intelectuais. Dai decorre que a 

participação passa a ser diferenciada na formação das decisões, em suma, a busca 

permanente para superação dessas contradições é uma condição para possibilitar um espaço 

organizacional mais livre e democrático. 

Isto não quer dizer que estamos defendendo uma gestão pautada no assembleísmo, 

mas que seja eficaz e eficiente no atingimento de seus objetivos, não necessitando para isso 

adotar decisões somente a partir do ponto de vista tecnocrático. Por outro lado não quer 

dizer que não devemos reconhecer a existência de um núcleo de decisões diretamente ligado 

à lógica e à racionalidade, como é o caso de serviços de infra-estrutura, como restaurantes, 

que obedecem critérios conhecidos pela organização, cujo desrespeito demonstra apenas 

incompetência. 

A democratização da gestão só se realiza quando há uma transformação das relações 

sociais internas, como por exemplo o amplo acesso a informações corretas por parte do 

coletivo, que proporcionará uma maior autonomia quando das decisões. Aqui a autonomia é 
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no sentido da desalienação, como diz CORNELIUS CASTORIADIS26 opondo a autonomia 

à alienação: "a autonomia seria o domínio do consciente sobre o inconsciente", onde o 

inconsciente é o "discurso do outro". A alienação se dá quando "um discurso estranho que 

está em mim, me domina, fala por mim. " 

Esse enfoque da gestão democrática, onde cada membro da organização é visto 

como capaz de contribuir para a coletividade tendo, ao mesmo tempo, uma atitude 

consciente face ao trabalho, deve ser perseguida de forma a desenvolver um maior interesse 

profissional pelo conteúdo de trabalho, o orgulho pelo que se faz e pela coletividade. 

(Anatoli Efimov e outros, apud MOTTA & PIZA)27 

Em termos conceituais, a prática democrática se fundamenta no princípio da 

igualdade de participação dos membros da organização no processo de formação das 

decisões, ou seja, a participação plena. Essa igualdade, como esclarece MARILENA 

CHAUÍ28 , "não por que na democracia todos podem ocupar periodicamente o poder, nem 

porque todos governam, nem porque todos estão representados, nem porque todos são 

súditos, governantes e cidadãos por direito, mas porque nela ninguém pode identificar-se 

com o poder." 

Porém, existe uma controvérsia sobre uma verdadeira democracia interna nas 

organizações, que para Robert Michels apud PRESTES MOTTA29 implica em que todos os 

26 CASTODIARIS, Cornelius. A criação histórica: projeto da autonomia. Porto Alegre: Palmarinca, 1982, pp. 123-124. 
27 PRESTES MOTTA, Fernando C. & PIZA, Sérgio Luiz de Toledo. Escola e Capitalismo de Estado.(in Revista 
Brasileira de Administração da Educa~ão, v.5, nOl). Porto Alegre: jan/jun 1987, p. 29. 
28 CHAlJÍ, Marilena de Sousa. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Ed. Moderna, 

1981, pp. 98 e 99. 
29 PRESTES MOTTA, Fernando C. Teoria Geral da Administração: uma introdUÇão, 20" ed. rev. e ampl., São Paulo: 
Pioneira, 1996, p. 151. 
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membros participem diretamente no processo político de tomada de decisões, o que para ele 

é "tecnicamente impossível emfunção do número e das dimensões dos níveis hierárquicos. 

Além disso, a complexidade crescente dos problemas organizacionais torna-os cada vez 

menos compreensíveis às pessoas que não têm conhecimento e treinamento especializado." 

o segundo elemento, da democracia interna, é o direito à eleição por via direta dos 

cargos dirigentes da organização. Os processos de eleição interna devem ser vistos como 

uma garantia contra o encastelamento de pequenos grupos no poder; é uma forma de 

subordinar, mesmo precariamente, a organização à sua coletividade e à comunidade em 

geral, mas não como a finalização de um processo de democratização. 

A democracia interna não pode se tomar um fim em si mesma, ao invés de 

instrumento para garantir avanços. Ao mesmo tempo outros elementos devem ser levados 

em consideração: a) a estrutura organizacional; b) a dinâmica interna dos processos 

decisórios; c) as variáveis psicossociais que afetam o comportamento dos participantes. Isso 

porque não se pode implementar um processo participativo em uma estrutura hierarquizada, 

pois cairemos em uma disfunção, como descreveu Crozier sobre um tipo de gestão em uma 

organização burocratizada, no qual os trabalhadores instituem regras para limitar o poder 

que seus superiores têm sobre eles, criando dessa forma um duplo sistema de regras -

existindo as regras usuais para coordenar o trabalho bem como outras especiais para 

proteger os trabalhadores - que resultou em uma organização duplamente burocrática e 

centralizada. (apud MINTZBERG)30 

30 MINTZBERG, Henry. Criando Organizações Eficazes: estruturas em cinco configuracões, São Paulo: Atlas, 1995, p. 

118. 
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Essas disfunções provocadas pela não consideração dos aspectos citados reforçam o 

que alguns teóricos acreditam ser impossível: a democratização das estruturas de poder da 

organização - pois algumas relações sociais simplesmente não podem ser conduzidas de um 

modo democrático, ou só podem sê-lo com as mais graves conseqüências disfuncionais, 

como a ineficiência ou até mesmo o colapso. No entanto, o impossível pode ser 

considerado, para outros teóricos, quando não haveria um número suficiente de 

trabalhadores interessados ou que quisessem participar de modo a tomar o sistema viável. 

A dimensão exógena da gestão democrática se relaciona com a indissociabilidade da 

Administração, enquanto prática e área de conhecimento, da Política, ou seja, a função 

social de uma organização, que ganha uma preponderância maior quando se trata de um 

serviço público, quando a sociedade tem que ser suprida de bens públicos e ao mesmo 

tempo em que ela é a própria mantenedora desse serviço. O surgimento do Estado como 

provedor desses serviços visando a integração social não garantiu o caráter público e 

democrático desses serviços, por isso a necessidade de mecanismos de controle social para 

que a gestão se tome democrática, conforme o sentido definido por BOBBI031 - o Estado 

deve estar permeado pela sociedade. 

A exigência desse novo tipo de Estado pressupõe que sua estrutura de poder esteja 

subordinada à democracia da sociedade civil, ou seja, um Estado subordinado radicalmente à 

sociedade civil, que fOIje as suas políticas a partir da combinação da democracia 

31 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 4' ed., Rio de Janeiro: paz e Terra, 

1992. 
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representativa, estável, constitucional, com a democracia direta, de participação direta, de 

participação voluntária. 

Para Bobbio, esse processo de alargamento da democracia na sociedade 

contemporânea não ocorre apenas através da integração da democracia representativa com a 

democracia direta, mas também, e sobretudo, através da extensão da democratização. "Em 

termos sintéticos, pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um desenvolvimento da 

democracia, ele consiste não tanto, como erroneamente muitas vezes se diz, na substituição 

da democracia representativa pela democracia direta (substituição que é de fato, nas 

grandes organizações, impossível), mas na passagem da democracia na esfera políiica, 

isto é, na esfera em que o indivíduo é considerado como cidadão, para a democracia na 

esfera social, onde o indivíduo é considerado na multiplicidade de seus status, por exemplo 

de pai e de filho, de cônjuge, de empresário e de trabalhador, de professor e de estudante e 

até de pai de estudante, de médico e de doente, de oficial e de soldado, de administrador e 

de administrado, de produtor e de consumidor, de gestor de serviços públicos e de usuário 

etc ... em outras palavras, na extensão das formas de poder ascendente, que até então havia 

ocupado quase exclusivamente o campo da grande sociedade política (e das pequenas e 

muitas vezes politicamente irrelevantes associações voluntárias), ao campo da sociedade 

civil em suas várias articulações, da escola à fábrica. Em conseqüência, as formas 

hodiernas de desenvolvimento da democracia não podem ser interpretadas como a 

afirmação de um novo tipo de democracia, mas devem ser bem mais entendidas como a 
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ocupação, por parte de formas até tradicionais de democracia, de novos espaços, isto é, de 

espaços até então dominados por organizações de tipo hierárquico ou burocrático."32 

Esses novos espaços devem ser públicos porém não-estatais, pois são garantia que 

haverá um controle vindo de fora do Estado, possibilitando a retomada das suas funções 

públicas e combinando a democracia representativa com a gestão pela sociedade, de 

instituições importantes do Estado. 

Como diz Tarso Genro "essa esfera pública não-estatal, para ter legitimidade, só 

poderá ter origem na própria cidadania - através de milhares de entidades da sociedade 

civil, sindicais, empresariais, comunitárias, culturais etc. - para produzirem, pela 

Constituição, a combinação da democracia representativa com a representação da 

democracia direta. Em síntese, é preciso deslocar o eixo do programa da esfera do Estado 

para a sociedade, para reformar esse Estado burocrático, corporativo e monopolístico, em 

favor de um Estado permeado pelas iniciativas da sociedade civil."33 

Essa dimensão, é reforçada pelo reconhecimento da não-neutralidade das decisões 

administrativas, por isso a necessidade de adoção de medidas de transparência 

administrativa, como o maior acesso à infonnação governamental. 

o acesso à infonnação passou a ser um dos instrumentos de controle do Estado pela 

sociedade, uma vez que constituiu em um direito legalmente expresso, denominado como 

direito à infonnação, garantido em vários países, como o Brasil. 

32 op. cit. pp. 155-56 
33 GENRO, Tarso. Um projeto para um programa, Folha de São Paulo, São Paulo, 11 de novembro de 1994, p. 1.3 
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Sob a perspectiva das teorias administrativas, o conceito de controle é definido 

confonne Hampton apud MARTINS34 como "controlar significa obter informações sobre o 

desempenho e com elas realimentar os tomadores de decisões de forma que possam 

comparar os resultados reais com os planejados e decidir o que fazer com respeito às 

discrepâncias observadas. " 

Podemos dizer que a democratização do Estado depende do maIor acesso à 

infonnação governamental, pois só dessa maneira o controle resultaria em um processo com 

maior visibilidade social, tendo como um dos produtos a infonnação publicizada. 

Para concretizar esse pressuposto balizador da democratização do Estado, os 

Governos devem implementar políticas de gestão da infonnação, organizando os seus 

arquivos em todas fases do ciclo da infonnação arquivística e garantindo o acesso dessas 

infonnações ao cidadão. 

34 MARTINS, Carlos Estevam. Governabilidade e Controles. (in Revista Administracão Pública. v. 23(1)) Rio de 

Janeiro: FGVIEBAP, jan. 1989, p. 83. 
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2.2 Categorias de Análise 

Para o estudo de caso concentraremos a análise nas categorias: Poder Decisório, 

Autonomia e Controle Social, tendo como eixo e marco teórico-conceitual os conceitos de 

Democracia, Estado e Sociedade Civil, pois eles se entrelaçam e em certos momentos são o 

princípio geral norteador da pesquisa, como é o caso da Democracia. 

Essas categorias analíticas permitem a adoção de uma abordagem que se pretende 

global e de uma postura de superação da dicotomia entre política e administração. Além 

disso proporcionam caracterizar o padrão de relacionamento Estado-Governo-Sociedade. 

De modo geral, o quadro resultante da associação .dessas categorias pode indicar os 

requisitos estruturais para efetivação de um modo de gestão democrático e participativo 

com controle social. 

A análise tem como preocupação a identificação do caráter democratizante do 

modelo de gestão a ser estudado - por isso a escolha dessas categorias analíticas -

articulando o diacrônico com o sincrônico, numa perspectiva de apreender tanto o processo 

como o produto, enquanto instâncias indissociáveis. 

Dessa forma, a análise terá como objetivo avaliar em que medida um processo 

democrático favorece ou dificulta o desempenho da organização, ou seja, se a força 

potencializadora do poder decisório, da autonomia e do controle social gera mais eficiência, 

eficácia e efetividade. 
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Isto posto, iremos definir a seguir os conceitos das categorias analíticas. 

2.2.1 Poder Decisório 

Não pretendemos fazer uma análise da teoria do poder, mesmo porque o conceito de 

poder é um dos mais polêmicos das ciências humanas e sociais, mas apresentar algumas 

questões para melhor captar como as relações de poder influenciam na gestão de uma 

organização. 

Em vista disso, cabe apenas explicitar quais são as teorias fundamentais do poder (a 

substancialista, a subjetivista e a relacional) e as principais visões. 

Nas teorias substancialistas, o poder é concebido com uma coisa que se possui e se 

usa como um outro bem qualquer. O exemplo dessa interpretação seriam os dotes naturais, 

como a força e a inteligência e os dotes adquiridos, como a riqueza. Na interpretação 

subjetivista, o poder não é a coisa que serve para alcançar o objetivo mas a capacidade do 

sujeito de obter certos efeitos, o exemplo seria: "o fogo tem o poder de fundir os metais" do 

mesmo modo que o soberano tem o poder de fazer as leis e, fazendo as leis, de influir sobre 

a conduta de seus súditos. Já a teoria relacional de poder, a interpretação mais aceita no 

pensamento contemporâneo, estabelece que o poder seja entendido como uma relação entre 

dois sujeitos, dos quais o primeiro obtém do segundo um comportamento que, em caso 

contrário, não ocorreria. O exemplo seria: "O poder de A implica a não liberdade de B", "A 
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liberdade de A implica o não-poder de B. "35 A partir desse exemplo, a apreensão é de que o 

poder não é uma coisa, algo que se toma, por exemplo, através de eleições, mas uma 

relação: poder é a capacidade de cada sujeito de defender seus interesses. 

Por outro lado, LUKES36 delineia três visões de poder: a visão dos pluralistas 

(unidimensional), a visão dos críticos (bidimensional) e a visão do poder (tridimensional). 

A visão unidimensional opera com a definição de poder do "pluralista" Robert Dah1, 

que afirma: "O poder de uma pessoa A sobre uma pessoa B consiste na capacidade de A 

para conseguir que B faça alguma coisa que B não teria feito sem a intervenção de-A." 

(apud CROZIER37). A metodologia pluralista enfatiza O comportamento e estuda o poder 

de tomada de decisões pelos atores políticos em situações de discussões e conflito direto de 

interesses (subjetivos), isto é, reais e observáveis. 

A visão bidimensional considera que o poder tem duas faces: a primeira refletida nas 

decisões concretas e a outra incidindo diretamente na elaboração de decisões. Inclui, 

também, a não-tomada de decisões como uma forma de tomar-se decisões e permite 

considerar os modos pelos quais se evitam as decisões referentes a discussões em potencial, 

a respeito das quais há um observável conflito de interesses (subjetivos). 

35 BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 41 ed. Rio de Janeiro: paz e Terra, 
1992, p. 78. 
36 LUKES, Steven. O Poder: uma visão radical. Trad. Vamireh ChaCOll. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1980. 
37 CROZIER, Michel. O Fenômeno Burocrático: ensaio sobre as tendências burocráticas dos sistemas de organização 
modernos e suas relações, na França. com sistema social cultural. Trad. de Juan A. Gili Sobrinho. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1981, p. 231 
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A visão tridimensional do poder envolve uma contundente crítica do foco de 

comportamento das prímeiras duas visões como demasiado individualísticas e permite a 

consideração de muitos modos pelos quais as decisões potenciais são mantidas, podendo ser 

através da operação de forças sociais e práticas institucionais, ou mediante decisões 

individuais, ou seja, sua ênfase em: tomada de decisão e controle sobre a agenda política 

(não necessariamente através de decisões), discussões e discussões em potencial, conflito 

observável (aberto ou encoberto) e latente, e interesses subjetivos e reais. 

LUKES considera que uma característica comum dessas três visões é o seu caráter 

avaliatório. Isso significa que o conceito de poder está diretamente ligado aos valores sendo, 

por conseguinte, de fácil contestação. Analisaremos, a seguir, alguns conceitos elaborados 

por Foucault e Hannah Arendt. 

Para FOUCAUL T38 o poder não existe em determinado ponto específico da 

realidade, como algo ou objeto que se toma ou se deixa de possuir, mas resulta de uma 

relação de forças. Funciona como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que nada ou 

ninguém escapa. É algo que se exerce, que se efetiva e que funciona. Não é um objeto, mas 

um conjunto, um feixe de relações mais ou menos hierarquizado, mais ou menos 

coordenado. 

38 FOUCAUL T, Michel. MicrofisÍca do Poder. Trad. Roberto Machado, lI' ed., Rio de Janeiro: Edições Graal, 1993, p. 

248. 
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Para ARENDT (apud LUKES39) o poder "corresponde à capacidade humana de 

não só agir, porém de agir em conjunto. O poder nunca é propriamente de um indivíduo; 

pertence a um grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo prossegue unido. 

Quando dizemos de alguém que está "no poder", referimo-nos atualmente à sua situação 

empossada por um certo número de pessoas para agir em seu nome. No momento em que 

desaparece o grupo, do qual o poder se originou a princípio (potestas in populo, sem um 

povo ou grupo, não há poder), "seu poder" também desaparece." 

Essas duas definições têm algo similar pois concebem o poder conforme a teoria 

relacional. No caso de Arendt, sua concepção reforça o princípio da representatividade e 

F oucault reforça as relações interpessoais. 

Esclarecido o conceito, podemos dizer que o poder é uma das variáveis 

fundamentais na análise das organizações. Os métodos de pesquIsa de poder nas 

organizações vêm se aperfeiçoando, mas podemos dizer que dois métodos são utilizados: o 

primeiro é o posicional, que consiste na identificação das pessoas mais poderosas a partir de 

sua posição na estrutura formal; e o segundo é o decisional, que baseia-se sobre a 

observação do processo decisório em determinado contexto organizacional. 

O primeiro método é de grande simplicidade, pois basta identificar quem ocupa 

formalmente certas posições na hierarquia da organização para estabelecer quem detém 

maior poder - é o que chamamos de poder formal. Porém, esse método apresenta uma 

39 LUKES, SteVeIl. o Poder: uma visão radical. Trad. Vamireh Chacon. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1980, p. 24. 
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insuficiência, por não inferir sobre o poder infonnal, ou seja, aquele que é exercido sobre o 

poder fonnal. 

o segundo método considera que o poder é exercido também no processo decisório, 

ou seja, quem propugna, com sucesso, uma certa decisão, exerce o poder. Quem impede 

que seja tomada uma decisão proposta, também exerce e, ainda, quem controla de fora todo 

processo de decisão exerce da mesma fonna o poder. Mas a decisão não se resume a um 

evento isolado mas constitui-se em um processo dinâmico, complexo e multirrelacional que 

se desenvolve em determinado contexto organizacional. Por conseguinte, esse método é 

complexo pois tem de considerar os fatores em várias dimensões (política, ideológica, 

econômica, antropológica, sociológica, psicológica e ~da tecnológica) que influenciam a 

fonnação da decisão. 

o estudo do poder nas organizações adota três níveis de análise, segundo 

LEITÃ()4o, que são: o primeiro direciona a análise para o nível mais amplo da estrutura 

sócio-econômica, "os estudos nesse nível vêm analisando as formas pelas quais as classes 

dominantes, instaladas em instituições públicas ou privadas, procuram impor ao restante 

da sociedade sua ideologia e seus valores." O segundo nível estuda as relações entre as 

organizações e os indivíduos que delas participam, destacando-se o estudo de Max Pages. O 

terceiro nível estuda as microtécnícas de poder, incluindo, dentre outras, as ações 

reguladoras das organizações sobre os indivíduos e as táticas políticas de cooptação, ou 

seja, como instrumentalizar o poder. 

40 LEITÃO, Sérgio Proença. O poder no contexto da decisão organizacional. (in Revista de Administração Públi~ 
v.30(2)). Rio de Janeiro: FGVIEBAP, mar./abr. 1996, p. 14l. 
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Cabe, portanto, destacar que as novas abordagens sobre as relações de poder na 

teoria administrativa permitiram as revisões e os avanços no estudo dos problemas de poder. 

o exemplo desse avanço é o estudo da equipe liderada por P AGES41 que apresenta 

as seguintes conclusões com relação à decisão: a primeira considera o poder como um 

sistema que se inscreve em quatro dimensões - econômica, política, ideológica e psicológica. 

A segunda é a despersonalização do poder de decisão, em beneficio das regras, das políticas 

e dos dispositivos da organização. O poder não reside na própria regra, mas no movimento 

que a institui e nas modalidades e sua utilização. Portanto, o poder não deve ser procurado 

nas relações hierárquicas mas no conjunto da organizaçã<;>, pois um sistema dinâmico e auto-

regulado de regras é que estabelece as relações com superiores hierárquicos e os 

subordinados. A eficácia do sistema de regras "não depende de sua imposição mas da 

adesão dos indivíduos afetados por sua aplicação. Sua elaboração integra suas prováveis 

reações, assim como suas aspirações. Eles podem intervir até mesmo no nível de sua 

concepção. "42 

Em uma outra perspectiva MORGAN43 considera que "o poder é o meio através do 

qual conflitos de interesses são, afinal, resolvidos. O poder influencia quem consegue o 

quê, quando e como." Para ele, há variadas fontes de poder que modelam a dinâmica da vida 

organizacional. São elas: autoridade formal; controle sobre recursos escassos; uso da 

41 PAGES, Max et ai. o poder das organizacões. São Paulo: Atlas, 1993, p. 224. 
42 . 49 op. Clt. p. . 
43 MORGAN, Gareth. Imagens da organização. Trad. Cecília Whitaker Bergamini e Roberto Coda, São Paulo: Atlas, 

1996, p. 163. 
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estrutura organizacional, regras e regulamentos; controle do processo de tomada de decisão; 

controle do conhecimento e da informação; controle dos limites; habilidade de lidar com 

incertezas; controle da tecnologia; alianças interpessoais, redes e controle da "organização 

informal"; controle das contra-organizações; simbolismo e administração do significado; 

sexo e administração das relações entre sexos; fatores estruturais que definem o estágio da 

ação; o poder que já se tem. "Essas fontes de poder dão aos membros da organização uma 

variedade de meios para ampliar os seus interesses, resolvendo ou perpetuando os 

conflitos organizacionais. " 

Em nosso estudo pretendemos abordar o poder decisório, ou seja, o que nos 

interessa é analisar como as relações de poder se estabeJecem no processo decisório dentro 

da organização. Responder questões como: "quem decide o quê?" ou ainda "sobre o que se 

decide e como se decide?" Verificar se as relações se fazem somente de cima para baixo, ou 

se há outras formas de relação; como estão os diferentes segmentos envolvidos no processo 

decisório e até que ponto a organização é um espaço mais ou menos democrático. As 

respostas a estas questões são complexas, porque a decisão, como já mencionamos, não 

pode ser encarada como um evento isolado, mas sim como um processo. 

Outro aspecto a ser identificado é a estrutura de relações, isto é, através de que 

pessoas e mecanismos o poder se exerce e quais são as instâncias de decisão, de controle, de 

avaliação, de coerção. Faz-se necessário ter presentes as observações de Pages sobre a 

despersonalização do poder decisório, mesmo porque nem sempre é possível ter-se claro 

quem detém o poder; na verdade é mais fácil identificar quem não o possui. 
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Nessa perspectiva, e por considerarmos que as relações de poder abarcam as 

relações de trabalho, entendemos que nas relações capitalistas nem todas as relações de 

poder são relações de trabalho, mas todas as relações de trabalho são, em seus vários níveis 

de concretização, relações de poder. Por conseguinte, vamos estudar como as relações de 

trabalho se estabelecem no interior da organízação, ou seja, o caráter jurídico-político destas 

relações, como são reguladas a seleção, a admissão, as puníções e a demissão do 

trabalhador, como são concebidos o treinamento e os outros elementos da política de 

pessoal e, finalmente, como se estabelecem as negociações trabalhistas. 

Uma das finalidades do nosso estudo é a caraterização da gestão, e por entender que 

administrar implica "exercer poder sobre as pessoas e as coisas", logo a forma de exercício 

do poder define o tipo de gestão e de estrutura organizacional. Assim, quando há um 

equilíbrio de poderes na tomada de decisão, denomina-se como co-gestão, ou seja, há uma 

co-decisão. Quando todos os membros da organização participam igualmente na tomada de 

decisão, define-se como gestão democrática. "Quando todo o poder para a tomada de 

decisões resta em um só local da organização - no final das contas nas mãos de uma 

pessoa-, chamaremos de estrutura centralizada. Na proporção em que o poder fica 

disperso entre muitas pessoas, chamaremos de estrutura descentralizada. "44 

44 MINTZBERG, Henry. Criando Organizações Eficazes: estruturas em cinco configurações. São Paulo: Atlas, 1995, 
p.102. 
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2.2.2 Autonomia 

o termo "autonomia" é indistintamente associado a situações, sujeitos, fatos e atos e 

se relaciona com idéia de negação de qualquer limite ou vínculo. A origem do vocábulo vem 

de duas palavras gregas: autós e nomia. Autós significa por si mesmo, algo que se basta, 

próprio, peculiar. Já a palavra no mia é polissêmica. Tanto pode significar lei, regra, modelo 

a seguir, como pode significar uma região delimitada. Por conseguinte, autonomia exprime a 

idéia composta de "direção própria". 

Segundo a interpretação mais disseminada45, autonomia é um modelo que se basta 

ou algo que possui por si as regras que dirigem seu fjlncionamento e estrutura, significa 

capacidade de autodetenninar-se, de auto-realizar-se, ou seja, autogoverno, autoconstrução. 

o reconhecimento de uma identidade dá ao sujeito da nomia a capacidade de opção. 

A comparação entre autonomia e soberania pode esclarecer melhor o conceito. 

Soberania refere-se ao maior poder político de uma nação ou de um Estado pelo qual ela 

regula interna e externamente seu próprio destino. É pois, o direito público externo que um 

povo possui de se autodeterminar e de se autogovernar. Autonomia, por sua vez, implica a 

criação ad intra de regulamentos próprios e possibilidade de auto-direção. A entidade 

autônoma é de direito público interno. Governa-se por si própria ad intra, mas ad extra tem 

seus limites traçados pela Lei Maior, ou seja, pelo modo de participação política daquela 

autarquia no conjunto de uma nação soberana. 

45 CURY, Carlos Roberto Jamil. A Questão da Autonomia Universitária. (in Universidade e Sociedade, n"2 AnoI) 
Brasília: ANDES/SN, novembro 1991, p. 26. 
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A autonomia, portanto, não implica em liberdade absoluta. Exemplificando, quando 

"as instituições públicas são criadas para desempenhar funções sociais especificas 

concernentes ao interesse geral da Nação, a autonomia de que venham a usujroir por 

delegação legal estará sempre vinculada à consecução daquelas funções sociais, cujo 

cometimento, obrigatoriamente, deve otimizar. Esta é a finalidade instrumental da 

autonomia. Sua referência não é o benefício da própria instituição mas sim o da 

sociedade. "46 Dizendo de outra maneira, a autonomia das instituições públicas encontrará 

seu limite inevitável no controle que o Congresso e o Executivo têm sobre suas verbas, e na 

imagem que a sociedade como um todo tenha sobre o que as instituições fazem com seu 

dinheiro. 

Através dos tempos a Administração Pública brasileira vem sofrendo transformações 

nas formas juridicas das suas entidades constitutivas, devido às novas incumbências estatais 

que precisavam de uma maior flexibilidade e agilidade administrativas, ou seja, de uma maior 

autonomia de gestão, que não se combinavam com a racionalidade burocrática tradicional. 

A partir dos anos 30, surgiram as formas "autárquicas" de organização do serviço 

público que garantiram formas juridicas autonomizadas sob a "administração direta". 

Buscava-se com essa descentralização resolver problemas de lentidão e de ineficácia do 

aparelho burocrático tradicional. Aliás, cabe lembrar que a palavra "autarquia" significa, 

literalmente, conforme sua origem grega, administração de si mesmo, administração própria, 

auto-administração. Hely Meirelles após qualificar as Autarquias como "órgãos autônomos 

46 RANIERI, Nina. Autonomia Universitária: As Universidades Públicas e a Constituição Federal de 1988. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo, 1994, p. 34. 
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da Administração" faz portanto a seguinte ressalva: "são órgãos autônomos mas não são 

autonomias. Inconfundível é autonomia com autarquia: aquela legisla para si; esta 

administra-se a si própria, segundo as leis editadas pela entidade que a criou. O conceito 

de autarquia é meramente administrativo; o de autonomia é essencialmente político."47 

A evolução desse processo de descentralização do aparelho de Estado levou à 

adoção de forma jurídica de empresa (pública ou de economia mista) como meio de dotar 

certos segmentos de flexibilidade e de autonomia de gestão, e isto tendeu a ocorrer não 

somente com as atividades produtivas estrito senso, mas também com orgarusmos que 

exercem funções alocativas e reguladoras. 

Como observa Saravia "o governo percebeu que a fórmula empresarial servia-lhe, 

também, para agilizar outras atividades, cuja essência era diversa. Apareceram, então, 

entidades configuradas formalmente como empresas estatais, mas cuja prestação não era 

de natureza empresarial. Em lugar de agilizar a estrutura da administração central, o 

governo optou por estender a figura empresarial a entidades cujos empreendimentos são 

substantivamente diferentes aos de uma empresa. As distorções decorrentes desta operação 

"contra-natura" configuram um vasto acervo de absurdos administrativos existente na 

administração pública. "48 

Adotou-se, também, estratégias de estruturas paralelas para contornar a lentidão da 

estrutura da administração central, um dos exemplos foi a criação, no governo Kubitschek, 

47 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1964, p.280 

48 SARA VIA, Enrique. O sistema empresarial público no Brasil - gênesis e tendências atuais. Brasília: Conv. IPEA

CEPAL, 1988, p.9. 
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de instâncias para articular e planejar políticas gerais e setoriais, que foram o Conselho de 

Desenvolvimento e os Grupos Executivos e de Trabalho que coordenaram a implantação do 

Plano de Governo. 

Mas foi com o advento do Decreto-lei nO 200/67 que se estabeleceu como um dos 

princípios fundamentais que permitiriam uma maior eficiência da administração pública a 

aplicação da descentralização institucional, e como resposta a esse princípio e devido à 

decepção com a figura das Autarquias, eivadas de vícios do velho serviço público, surgiu a 

forma jurídica das Fundações, dotada de flexibilidade administrativa para executar atividades 

típicas de governo (art.4°, § 2° do Decreto-lei n° 200/67, alterado pelo art. 8° do Decreto-lei 

n° 900/69). Em 1969 o instituto foi posto ainda mais distante dos controles burocráticos 

ordinários. Fora do âmbito formal da administração pública, declarada de direito privado, 

com exigência de um terço de participação privada (o que, de fato, nunca se concretizou), a 

Fundação poderia ter tabelas salariais próprias, admitir, demitir e promover pessoal 

conforme normas próprias. 

As Fundações começam a perder a autonomia de gestão quando o governo passou a 

intensificar o controle sobre as despesas públicas. Em 1982, o programa de estabilização da 

economia, que tinha o FMI como avalista, previa medidas ortodoxas, como corte de gastos 

e contenção salarial. Para acompanhar a elaboração e execução orçamentária o governo 

federal, atendendo a sugestão do FMI, criou um Comitê Interministerial de 

Acompanhamento da Execução dos Orçamentos Públicos - CONOR, através da Portaria 

Interministerial MF/SEPLAN de 29/07/1983. Mas somente com a promulgação da 
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Constituição Federal de 1988 que as Fundações e as Autarquias foram submetidas às 

mesmas regras administrativas e regime juridico da administração direta, ou seja, perdendo a 

autonomia de gestão. 

Como alternativa a essa perda de autonomia, os órgãos públicos preocupados com 

eficiência passaram a criar fundações privadas ou associações de amigos paralelas a eles para 

administrar recursos de forma mais flexível, o que pode ser considerado na prática um "caixa 

2", pois a utilização desses recursos não é controlada por nenhum mecanismo estatal. 

Outra alternativa encontrada foi a adoção do instrumento de Contrato de Gestão, 

onde através de uma negociação entre o governo central e a organização públicã se 

estabelecem as metas, os indicadores de desempenho e os correspondentes recursos 

necessários ao seu cumprimento, além da garantia da autonomia de gestão. Com esse 

propósito, o Decreto n° 370, de 20 de dezembro de 1991, extinguiu a Fundação das 

Pioneiras Sociais, criada em 1960 para atuar na área social, e o Decreto n° 371, de 20 de 

dezembro de 1991, instituiu o Serviço Social Autônomo "Associação das Pioneiras Sociais", 

com objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis de 

população e de desenvolver atividades educacionais e de pesquisas no campo da saúde, em 

cooperação com o Poder Público, através de contrato de gestão. 

De tudo o que foi visto acima, pode-se dizer que o se buscou nas reformas 

administrativas foi o desenho institucional autônomo e paralelo à administração direta, não 

enfrentando o problema do padrão de ineficácia e ineficiência de forma global. A evolução 

dessas formas organizacionais, que num primeiro momento tem uma vinculação orgânica à 
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estrutura governamental, tende hoje a uma configuração oposta com a proposta de reforma 

administrativa do atual governo, ou seja, uma desvinculação orgânica de várias entidades 

governamentais, caracterizadas por não exercerem atividades exclusivas de Estado, 

transformando-as em "Organizações Sociais" de direito privado, públicas e não-estatais, 

com plena autonomia e com a mesma configuração da Associação das Pioneiras Sociais, que 

se relaciona com o governo através de Contratos de Gestão. 

Uma outra estratégia administrativa alternativa que vem se buscando procura não 

desvincular os órgãos públicos da esfera estatal, mas permitir a autonomia gerencial, para 

livrá-los das "teias burocráticas" do Estado, concedendo-os maior flexibilidade 

administrativa com vistas a melhorar sua eficiência e eficácia. Propõe-se a adoção do 

Contrato de Gestão como um dos instrumentos para sua efetivação. 

Cabe analisar a autonomia, especificando o seu conteúdo, sua amplitude e seus 

limites. Quanto ao conteúdo devemos destacar, dentre outros elementos, a descentralização 

técnico-administrativa, eleição dos dirigentes e o padrão organizativo. Sobre a sua amplitude 

e seus limites, devemos questionar: autonomia frente a quê? Ao Estado, aos interesses 

utilitaristas da sociedade, às imposições conjunturais, às tendências à instrumentalização sem 

ética, ao órgão central. Autonomia de que forma? Administrativa, financeira, científica, 

didática e patrimonial? Seus limites estarão presentes nas análises dos elementos que possam 

indicar as possíveis distorções deste modelo, tais como compartimentação ou feudalização 

das unidades ou departamentos, submissão a mecanismos de poder hierarquizado ou mesmo 

vinculação hierárquica ao órgão central. 
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Para Bayer49, é crescente a simbiose entre as noções de autonomia e de autogestão, 

pois autonomia não é apenas uma questão de forma, mas essencialmente uma questão de 

conteúdo como, por exemplo, autonomia acadêmica no sentido de liberdade autogerida de 

. . 
enSInO e pesqUIsa. 

A autonomia representa uma perda do poder controlador do órgão central em 

relação à unidade ou ao departamento. Esta perda de poder ninguém quer, pOlS pode 

significar, por via reflexa, um enfraquecimento do poder político. 

2.2.3 Controle Social 

A expressão "controle social" tem vários significados, em termos conceituais. Isto se 

deve à própria evolução das formas de organização da sociedade contemporânea. Se no 

século passado, os sociólogos conceberam o controle social como condição sine qua non da 

sociedade, pois a natureza egoísta do indivíduo tomava necessário restringir suas ações, 

hoje o interesse é como democratizar as relações Estado e Sociedade. 

Podemos exemplificar essa mudança de enfoque conceitual aplicada à relação 

Estado-Sociedade, em Saúde - se no início do século a campanha sanitária de Oswaldo Cruz 

se caraterizava pelo controle do Estado sobre a sociedade, ou seja, havia um 

49 BA YER, Gustavo. Quem tem medo da autonomia? (in AQYIR, n"2, Ano II) Rio de Janeiro: Associação dos Docentes 

da UERJ, agosto 1993, p. 13. 
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intervencionismo estatal em pessoas e grupos em nome da saúde de todos, atualmente há um 

controle da sociedade sobre as ações do Estado, com a crescente participação dos 

cidadãos/usuários em órgãos colegiados deliberativos que atuam na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política da saúde. 

No Dicionário de Política50, controle social é entendido como "o conjunto de meios 

de intervenção, quer positivos quer negativos, acionados por cada sociedade ou grupo 

social a fim de induzir os próprios membros a se conformarem às normas que a 

caracterizam, de impedir e desestimular os comportamentos contrários às mencionadas 

normas, de restabelecer condições de conformação, também em relação a uma muckinça 

do sistema normativo." 

Já Florestan Fernandes, elaborando uma análise crítica do conceito de controle 

social, diz que este "correntemente serve tanto para denotar os processos através dos quais 

os indivíduos, pessoalmente ou em grupos, se ajustam às condições da existência social, 

quanto para exprimir a interferência, ou as perspetivas de interferência, do homem no 

curso dos processos sociais." (apud W ANDERLEy51) 

Os mecanismos de controle modificam-se no decorrer da história. Mészáros52 analisa 

que "no decurso do desenvolvimento humano, a função do controle social foi alienada do 

50 BOBBIO, Norberto et alo Dicionário de política. Trad. Cannen C. Varrialle et alo 4& ed. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1992, p. 283. 
51 WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Formas de controle social: alcance e limites. (in Saúde e Revisão Constitucional: 
controle Social e Formas Organizacionais do SUS, série direito e saúde, n"2) Brasília: Organização Panamericana de 
Saúde, 1993, p. 17 
52 MÉsZÁRos, István. A necessidade do Controle Social, São Paulo: Ensaio, 1987, p. 26. 
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corpo social e transferida para o capital, que adquiriu assim o poder de aglutinar os 

indivíduos num padrão hierárquico estrutural e funcional, segundo o critério de maior ou 

menor participação no controle da produção e distribuição. Ironicamente, porém, a 

tendência objetiva inerente ao desenvolvimento do capital em todas as esferas - da 

fragmentação mecânica do processo de trabalho à criação de sistemas automatizados, da 

acumulação local de capital à sua concentração na forma de um sistema mundial em 

contínua expansão. Pois, neste processo de expansão e concentração, o poder de controle 

conferido ao capital vem sendo de fato re-transferido ao corpo social como um todo, 

mesmo se de uma forma necessariamente irracional, graças à irraciona/idade inerente ao 

próprio capital. " 

Para Mészáros, o estabelecimento do novo modo de controle social é inseparável da 

efetivação de uma sociedade emancipada das instituições de controle alienadas e reificadas; 

então não há qualquer esperança de sucessos parciais isolados, mas somente de sucessos 

globais. Segundo Mészáros, o critério crucial de avaliação de medidas parciais é se são ou 

não capazes de operar como alavancas estratégicas para uma reestruturação radical do 

sistema global de controle social. 

Para que o controle social se efetive não basta apenas o mecanismo democrático das 

eleições livres para escolha dos representantes que vão implementar um determinado 

programa político, pois ele é muito insuficiente. Cada organização pública deve 

primeiramente definir seu programa de metas e objetivos em relação à sociedade, pois 

somente dessa forma existirá a transparência na administração das suas atividades. Um dos 



47 

mecanismos de controle é a avaliação social dos serviços pela sociedade, pois é ela que 

poderá confrontar os trabalhos realizados com as necessidades reais que surgem das 

condições sociais e econômicas. O estabelecimento de mecanismos de controle social nas 

organizações públicas é uma demanda da sociedade, que viveu recentemente movimentos 

pela ética na política, e é também o elemento de extrema importância no resgate da natureza 

pública do serviço, afastando a possibilidade da influência dos interesses particulares e 

corporativos dessas organizações. 

O controle pode ser classificado segundo algumas variáveis, conforme sugere 

GUALAZZP3. São elas: 

1. Finalidade: a) controle de legitimidade (legalidade e respeito a formalidades). 

b) controle de mérito e técnico. 

2. Temporal: a) Preventivo. 

b) Concomitante. 

c) Sucessivo. 

3. Eficácia: a) Repressivo. 

b) Inspetivo. 

4. Locus: a) Interno (exemplo é o levado adiante pelas Secretarias de 

Controle Interno dos Ministérios - CISETS). 

b) Externo (exemplo pelo Tribunal de Contas da União - TCU) 

5. Modo: a) Formal. 

b) Informal. 

53 GUALAZZl, Eduardo Lobo Botelho. Regime Jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 1992, p. 209. 
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Os controles existentes são controles que se restringem aos aspectos formais, que 

permitem verificar se a ação empreendida obedece a todas as regras que devia observar, e 

sempre sob o ponto de vista dos decisores, carecendo de maior independência. 

No entanto, vários países como a Suécia e o Japão passaram a controlar a posteriori, 

com ênfase sobre uma análise do tipo gerencial, do funcionamento e dos resultados de cada 

organização pública estatal. Não se trata mais de descobrir os escândalos, mas de analisar o 

funcionamento de um serviço, de julgar sua eficácia e seus resultados e a satisfação dos 

usuários. No Japão em cada órgão público há uma avaliação, realizada por um núcleo 

profissional vinculado a uma Agência nacional que se articula com um comitê independente 

de cidadãos, desempenhando o papel de ombudsman, ao qual se dirigem todos os cidadãos 

descontentes. O núcleo da Agência recebe as queixas e as observações desse comitê. Ele 

tem o direito e o dever de intervir junto às administrações responsáveis, para conseguir que 

retifiquem seus erros e respondam seriamente aos administrados. "A inovação consiste em 

se servir das técnicas de avaliação no ponto-chave do processo de decisão, e em encontrar 

o meio de converter as queixas do público em fontes de informação para a mudança. Não 

se busca mudar as motivações dos parceiros, mas torná-las úteis à melhoria do sistema. "54 

No Brasil há um elenco de instrumentos à disposição do cidadão/usuário para 

controlar as ações do Estado. Os instrumentos podem ser acionados de forma direta pelos 

cidadãos, através dos recursos jurisdicionais, garantidos pela Constituição, que permitem 

aos cidadãos se protegerem contra a injustiça e a arbitrariedade, como: direito de petição, 

54 CROZIER, Michel. Estado Modesto, estado moderno: estratégia para \Una outra mudanca; Trad. de 1. M. Vilar de 
Queiroz - Brasília: F\Uldação Centro de FOIlIlllÇão do Servidor Público - FUNCEP, 1989, pp. 163 e 164. 
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mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data, 

ação popular e direito dos consumidores; ou podem ser acionados através de uma 

representação institucional como: Ministério Público, Congresso Nacional, Tribunal de 

Contas e Conselhos de Saúde. Fora esses instrumentos formais, podemos citar o controle 

exercido pela mídia (televisão, rádio e imprensa escrita) quando informa a população sobre 

as ações governamentais, dando visibilidade sobre o uso do dinheiro público e a qualidade 

do serviço prestado à população; e o controle exercido pela sociedade através dos conselhos 

de classes como a OAB e movimentos e mobilizações populares. 

Ampliar esses controles, dando acesso às informações e abrindo novos canais em 

cada órgão público, como a constituição de conselho. colegiado com representação dos 

usuários e implantação de ouvidoria (ombudsman),é o caminho para o exercício da 

"accountability" na administração pública, que consiste de dois aspectos principais: "um, a 

sujeição e conseqüente obrigação do governante e do funcionário de sujeitar seus atos à 

lei; outro, a obrigação do governante de prestar contas dos seus atos, com suficiente 

transparência para que a cidadania possa avaliar sua gestão. "55 

Por outro lado, novas formas de controle social vêm sendo experimentadas no 

Brasil, como aquela que divide a responsabilidade da elaboração das políticas públicas com a 

cidadania, através das suas entidades representativas. Ou seja, surge como diz Tarso Genro, 

"um novo Direito Público como resposta à impotência do Estado e dos seus mecanismos de 

representação política. Um Direito Público cujas regras são às vezes formalizadas, outras 

55 O'DONNELL Guillermo. "Transições, continuidades e alguns paradoxos." (in Reis Fábio Wanderley & O'Donnell 
(orgs). A democracia no Brasil: Dilema Perspectivas,) São Paulo: Vértice, 1988, p. 64. 
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não, mas que ensejam um processo cogestionário, que combina a democracia direta - de 

participação voluntária - com a representação política prevista pelas normas escritas 

oriundas da vontade estatal. 

Os exemplos, com maior ou menor potência decisória, podem ser citados à 

sociedade: desde os conselhos administrativos - abertos à sociedade - oriundos do Estado 

de bem-estar, os conselhos tutelares e ambientais até as comissões interinstitucionais de 

saúde no país, e um exemplo de Porto Alegre, o Conselho do Orçamento Participativo, 

originário dos conselhos de co-gestão pública disseminados na cidade. Nessas novas 

estruturas de poder, em que estão presentes os agentes do Estado e as representações das 

comunidades, as suas decisões podem ter caráter vinculante, ou seja, subordinar o governo 

político. 

Esses traços de um novo Direito Público, que se legitima pela participação direta, 

não propõem a derrubada do Estado atual. Nem propõem uma simples auto-reforma do 

Estado pela via burocrático-administrativa. Ao gerar uma zona "gris" entre o Estado e a 

sociedade, a nova esfera pública não-estatal reduz o Estado onipotente limitando a sua 

lógica espontânea (ditada pela força dos monopólios) e aumenta o espaço decisório real 

da sociedade civil. "56 

56 GENRO, Tarso. A esquerda e wn novo Estado, Folha de São Paulo, 07 de janeiro de 1996, p. 1.3. 
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Capítulo 3 

o processo decisório e a gestão da FIOCRUZ 

3.1 A Trajetória Institucional da FIO CRUZ 

Procuramos descrever a trajetória institucional da FIOCRUZ, analisando os 

momentos político-conjunturais e como eles determinaram a diferenciação e o formato 

organizacional da FIOCRUZ. 

Para realizar esta análise iremos identificar, em cada momento de transformação 

organizativa, os seguintes elementos: a natureza do trabalho desenvolvido, as práticas 

administrativas, a vinculação hierárquica, o reconhecimento social e o prestígio científico, ou 

seja, os fatores constituintes do imaginário social e da cultura organizacional. 

Estamos, também, propondo uma periodização para que possamos compreender, 

com esses antecedentes, a origem do modelo de gestão vigente. 

3.1.1 Primeira fase: "Manguinhos do sonho à vida"57 

Com receio de que a peste bubônica alcançasse o Rio de Janeiro, visto que em 

outubro de 1899 essa peste estava presente no porto de Santos, o prefeito do Rio de 

Janeiro, Cesário Alvim, determinou a criação de um Instituto Soroterápico, análogo ao 

57 Título do livro. BENCHIMOL, Jaime L. (coord.). Manguinhos do sonho à vida - A ciência na Belle Épogue. Rio de 
Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1990. 
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Butantã de São Paulo, com o objetivo de produzir o soro e a vacina contra a peste bubônica. 

Oswaldo Cruz, médico que estudou no Instituto Pasteur em Paris, foi incumbido da sua 

direção técnica. Em 23 de abril de 1900 esse Instituto foi transferido para a esfera federal, e 

sua inauguração foi em 23 de julho de 1900. Oswaldo Cruz passou a ser o único diretor em 

dezembro de 1902. 

O Instituto Soroterápico Federal perseguiu na sua trajetória o modelo institucional 

do Instituto Pasteur, que se caracterizava pela autonomia administrativa e financeira em 

relação ao Estado, na independência diante da Universidade e no tripé pesquisa, ensino e 

produção de produtos medicinais. As razões para essa identificação de modelos se devem 

primeiro pela influência de Oswaldo Cruz (como dissemos, ele estudou no Instituto 

Pasteur), e segundo pelo êxito científico desse Instituto à época, que revolucionou a 

medicina com um novo paradigma baseado na microbiologia. 

A habilidade político-administrativa de Oswaldo Cruz, que passou a acumular o 

cargo de diretor-geral da Saúde Públíca a partir de 23 de março de 1903 até novembro de 

1909, juntamente com a clareza do modelo institucional e o intercâmbio internacional que 

lhe permitiu o aperfeiçoamento dos seus pesquisadores e o respaldo científico, foram os 

fatores que contribuiram para o sucesso, em poucos anos, do Instituto Soroterápico Federal, 

que passou a ser o maior instituto de medicina experimental da América Latina, à revelia dos 

grupos oligárquicos hegemônicos. 
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"Em 12 de dezembro de 1907, o Presidente Afonso Pena sancionou o Decreto nO 

1.812, transformando o Instituto Soroterápico Federal em Instituto de Patologia 

Experimental. Esse decreto, também, sacramentava o já referido tripé pesquisa, ensino e 

produção, ampliava seu quadro de pessoal e estabelecia uma carreira para pesquisa 

científica e o retirava do organograma da Diretoria-Geral de Saúde Pública para 

subordiná-lo diretamente ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores. No ano seguinte, 

em 19 de março, o Ministro da Justiça, Tavares Lyra, aprovou seu novo regulamento, 

rebatizando-o de Instituto Oswaldo Cruz (IOC), assegurando-lhe autonomia do ponto de 

vista científico, administrativo e financeiro. "58 

No periodo inicial (1903-1906) as atividades do IOC estiveram voltadas, 

prioritariamente, para campanhas sanitárias do Rio de Janeiro, e em seguida houve um 

deslocamento das atividades para o estudo e a profilaxia de doenças do interior do país. 

Cabe citar que entre 1908 e 1909 a pesquisa sobre a doença de Chagas consolidou a 

protozoologia como área de concentração das pesquisas e foi um dos marcos dessa nova 

fase do IOC. 

o Instituto Oswaldo Cruz tinha autonomia diante das escolas de medicina mas o 

ambiente científico estava presente no seu cotidiano, como por exemplo as sessões 

científicas realizadas às quartas-feiras para debater as publicações mais relevantes. Oswaldo 

Cruz coordenava essas sessões, designando quem devia resumir e expor os artigos para o 

grupo. Outra característica do processo de trabalho dos pesquisadores do IOC era a 

58 BENCHIMOL, Jaime L. (coord.). Manguinhos do sonho à vida - A ciência na Belle Épogue. Rio de Janeiro: Casa 
Oswaldo Cruz, 1990. p. 37, e BENCHIMOL, Jaime L. e TElXEIRA, Luiz Antonio. Cobras, lagartos e outros bichos: 

uma história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993. p. 26. 
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ausência de uma divisão ou especialização de tarefas, ou seja, cada pesquisador 

desempenhava uma multiplicidade de tarefas, que incluíam a pesquisa, o ensino e a produção 

de produtos biológicos, devido ao pouco grau de especialização com relação à atualidade. 

"Por outro lado, a estrutura decisória de Manguinhos, claramente inspirada no 

exemplo das instituições alemãs, era extremamente centralizada, mais do que isso, 

personalizada nas virtudes e prestígio de seu diretor. Ela se combinava a mecanismos 

completamente autônomos de admissão e promoção de quadros, onde o mérito se 

combinava aos rituais de um verdadeiro noviciado. "59 

Os pesquisadores do IOC eram reconhecidos e se reconhecerão como agentes e 

porta-vozes da "nação". Isto se deve em parte ao êxito das campanhas sanitárias do Rio de 

Janeiro, às descobertas das vacinas contra a peste da manqueira e da doença de chagas e às 

suas expedições científicas pelo interior do Brasil, somadas a uma ideologia de Estado-

nação influente à época, em que a ciência tinha lugar central. 

"Já existiam, é claro, relações de hierarquia no âmbito do Instituto, mas eram 

contrabalançadas pelo caráter oficioso e voluntário das funções desempenhadas, pela 

divisão de trabalho igualitária e ausência de especializações, pela pequena diferença de 

idade entre os moços de Manguinhos e pela solidariedade que os unia contra os 

adversários e as agroras materiais. Com a vigência das novas regras aprovadas em 1908 e 

a inauguração das modernas instalações - inclusive o castelo mourisco, que só ficou 

59 BENCHIMOL, Jaime L. (coord.). Manguinhos do sonho à vida - A ciência na Belle Épogue. Rio de Janeiro: Casa de 
Oswa1doCruz, 1990. p. 73. 
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pronto em 1917, mas foi ocupado em 1910 -, a hierarquia passou a ter caráter jurídico 

formal, passou a se expressar em desníveis salariais, na estratificação de atribuições, 

poderes e competências, no uso de laboratórios desigualmente equipados e na rotinização 

de uma série de hábitos e rituais que fariam surgir das entranhas da comunidade primitiva 

um novo microcosmo, onde se combinavam, de maneira sui generis, o rigor e o formalismo 

prussianos com a permissividade das relações patriarcais típicas dos trópicos. "60 

Outro fato que marcou as relações internas no IOC foi o concurso interno para 

preencher a vaga de chefe de serviço. O critério para o concurso era a competência, mas 

houve divergências sobre como aferi-la. Oswaldo Cruz definiu que a aferição seria pela 

qualidade e quantidade de trabalhos publicados, e o julgamento e legitimação da escolha 

seria feito pelo corpo técnico do Instituto. 

"O concurso de 1910 - insistimos - assinala o epílogo da traumática metamorfose 

iniciada dois anos antes. As rupturas são legíveis tanto na dinâmica material da instituição 

quanto na dinâmica subjetiva de seus integrantes. Mudou a estratégia de crescimento de 

Manguinhos; mudariam as estratégias individuais de ascensão e reconhecimento 

profissional dos pesquisadores. "61 

Carlos Chagas foi selecionado em primeiro lugar para assumir o cargo de Chefe de 

Serviço, na vaga de Rocha Lima que havia se exonerado. Em novembro de 1909, Oswaldo 

60 BENClllMOL, Jaime L. e TEIXEIRA, Luiz Antonio. Cobras. lagartos e outros bichos: \Una história comparada dos 
institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1993. p. 33. 
61 idem, ibidem. p. 42. 
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Cruz teve de deixar a direção da Saúde Pública, devido à lei que proibiu a acumulação de 

cargos remunerados. 

Oswaldo Cruz faleceu em 11 de fevereiro de 1917. Carlos Chagas assumiu a direção 

do 10C de 1918 até sua morte em 1934. 

Na gestão de Carlos Chagas foram aprovados dois regulamentos (1919 e 1926), que 

estabeleciam divisões formais de trabalho nas rotinas de pesquisa, ensino e produção. Outro 

elemento foi a legitimação, no regulamento de 1919, do mecanismo de remuneração extra 

para os funcionários, correspondente a 50% do valor de quaisquer pesquisas, análises e 

trabalhos realizados no Instituto em que os mesmos estivessem envolvidos. Essa prática já 

vinha sendo adotada com relação ao pagamento de 8% sobre a renda da venda da vacina 

contra a peste manqueira para o pesquisador descobridor do referido produto, como parte 

da remuneração da patente. Essa remuneração causou polêmica até no interior do 10C; a 

justificativa era de que o esforço e a capacidade profissional na descoberta de novos 

produtos mereciam ser recompensados. 

Mesmo com todo o esforço de expansão das atividades de pesquisa e produção, na 

década de 20 a crise econômica - recessão e inflação acelerada - atingiu as finanças do 10C, 

tanto pela insuficiência de recursos orçamentários, como pela defasagem dos preços de seus 

produtos. 
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"A crise chegou a tal ponto que os cientistas tomaram uma atitude inédita para os 

padrões austeros que regiam o comportamento dos membros daquela comunidade: 

denunciar, publicamente, o descalabro ocasionado pela omissão das autoridades, num 

contundente documento publicado em 1925 e endereçado ao Ministro do Interior e Justiça 

e aos homens públicos do país. "62 

As criticas ao IOC eram veiculadas na imprensa em meados de 1925. O foco das 

criticas era a tendência à mercantilização da ciência, ou seja, à venda de soros e vacinas e à 

cobrança pelos seus serviços e descobertas de novos produtos. 

Essas críticas obrigaram o diretor Carlos Chagas a estabelecer, no regulamento de 

1926, regras como a obrigatoriedade de constar em todos os artigos publicados pelos 

pesquisadores, o subtítulo "Trabalho do Instituto Oswaldo Cruz" e a proibição de utilizar o 

nome do IOC em propaganda de caráter comercial. Outras medidas disciplinares foram 

tomadas, como controle rigoroso sobre o horário de trabalho. 

"A Revolução de 30 inaugurou uma nova fase econômica e política para o Brasil e 

também para o Instituto Oswaldo Cruz (...). Era o Estado assumindo o papel de investidor, 

organizando a vida econômica brasileira (...). Esta centralização se fez sentir também em 

nível político-administrativo. É a partir desse período que Manguinhos irá perder, 

gradualmente, sua autonomia financeira e político-administrativa, refletindo-se na 

desagregação do modelo original arquitetado por Oswaldo Cruz. "63 

62 idem, ibidem. p. 19l. 
63 HAMILTON, Wanda. Massacre de Manguinhos - Crônica de uma morte anWlciada (in Cadernos da Casa de 
Oswaldo Cruz, voI. 1, n° 1). Rio de Janeiro: FlOCRUZ, novembro 1989. p. 8. 
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Em 11 de novembro de 1930 o Ministério da Educação e Saúde foi criado, ao qual o 

IOC ficou vinculado. 

"Nos anos subseqüentes à Revolução, a tônica dos relatórios de Chagas, até sua 

morte, em 1934, e depois de Cardoso Fontes (1934-1941) era ainda a crise financeira que 

feria fundo a carne da instituição, com todas as suas seqüelas: insatisfação dos 

funcionários, evasão de pesquisadores, deterioração e obsolescências das instalações 

físicas e equipamentos, queda de qualidade na produção científica." 64 

A reforma do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, em 1937, 

subordinou o IOC ao Departamento Nacional de Educação, rebaixando-o na hierarquia 

administrativa. O IOC perdeu a autonomia financeira, ou seja, a renda da comercialização 

das vacinas que produzia foi incorporada à receita federal. Essa renda representava 

aproximadamente 30% do total de seu orçamento. Com isto, as atividades do IOC eram 

todas custeadas pelo orçamento do Ministério. 

"Um novo golpe foi dado com a Lei de Acumulação de Cargos, também de 1937, 

segundo a qual os funcionários públicos que acumulassem mais de um cargo deveriam 

optar por um deles. O IOC, já com baixos salários e dificuldades de contratação, 

ressentiu-se ainda mais com a perda de alguns pesquisadores de peso, como por exemplo, 

O/ympio da Fonseca, que optou pela Faculdade de Medicina. "65 

64 BENCHIMOL, Jaime L. (coord.). Manguinhos do sonho à vida - A ciência na Belle Époque. Rio de Janeiro: Casa de 
Oswaldo Cruz, 1990. p. 69. 
65 HAMILTON, Wanda. Massacre de Manguinhos - Crônica de wna morte anunciada (in Cadernos da Casa de 
Oswaldo Cruz, vol. 1, n° 1). Rio de Janeiro: FlOCRUZ, novembro 1989. p. 8. 
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o despacho, datado de 30 de novembro de 1936, que o Ministro Gustavo Capanema 

submeteu ao Presidente Getúlio Vargas, sobre o Anteprojeto de Remodelação do Instituto 

Oswaldo Cruz elaborado pelo diretor Cardoso Fontes, revelou as diretrizes do Ministério. 

Diz ele: 

"Não opino favoravelmente à orientação das medidas propostas. A autonomia 

financeira, por tantos anos observada, não impediu que o nível de eficiência do Instituto 

Oswaldo Crnz baixasse. A autonomia financeira não trará, portanto, vantagem. O Instituto 

precisa ser remodelado. A parte material dessa remodelação já se iniciou: grandes obras 

estão sendo feitas. A parte relativa ao pessoal deve também ser feita, sendo medida 

imprescindível a instituição do tempo integral para os pesquisadores bons. De resto, o 

Instituto só deverá ter pesquisadores bons ... "66 

O Ministro Capanema tomou outras medidas, como a transferência do IOe do 

Departamento Nacional de Educação para o de Saúde, e a restrição de fabricação de 

somente produtos de aplicação em medicina humana. A parte de produção industrial passou 

a ter administração, direção e pessoal separados das demais atividades, embora subordinada 

ao diretor do 10C. 

66 Citado por BENCHIMOL, Jaime L. (coord.). Manguinhos do sonho à vida - A ciência na Belle Épogue. Rio de 
Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1990. p. 70. 
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"O período 1899-1937 delimita o tempo de formação e maturação científica do 

Instituto Oswaldo Cruz no campo da microbiologia e suas aplicações, bem como o tempo 

de conquista e perda de autonomia institucional diante do Estado. "67 

Em 1942 Henrique Aragão assumiu a direção do IOC e introduziu a estrutura 

departamental, aglutinando as funções científicas do Instituto em oito divisões mais 

completas e complexas, no novo regulamento. Esta estrutura manteve-se praticamente 

inalterada até 1962, comprovando o acertado arranjo técnico-científico. Os recursos 

começaram a ser recuperados, a partir do engajamento do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial, pois "o IOC tornou-se uma peça importante para o esforço bélico, produzindo 

soros, vacinas, plasma sanguíneo, penicilina, etc. "68 A gestão de Henrique Aragão foi 

marcada, também, pela reversão, em 1946, da decisão do governo em anexar o IOC à 

Universidade do Brasil; formalmente o IOC ficou subordinado à Universidade de janeiro a 

março de 1946. Outro episódio que marcou essa gestão foi a renúncia do diretor Aragão em 

1949, devido a sua discordância da decisão do governo, depois revogada, em entregar ao 

Serviço Nacional de Febre Amarela os laboratórios instalados no campus de Manguinhos 

pela Fundação Rockefeller, que encerraria suas atividades no Brasil em 1950. 

"Henrique Aragão parece ter sido o último diretor a conseguir manter um tênue fio 

de ligação com os "tempos heróicos" de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, talvez pela sua 

figura tradicional e cientificamente incontestável. Sempre houve conflitos no IOC, 

67 SANTOS, Luiz Antonio de Castro. Memórias de Manguinhos (in Novos Estudos CEBRAP, n° 31). São Paulo, 
outubro 1991. p. 199. 
68 HAMILTON, Wanda. Massacre de Manguinhos - Crônica de uma morte anunciada (in Cadernos da Casa de 
Oswaldo Cruz, voI. 1, n° 1). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, novembro 1989. p. 9. 
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especialmente nos períodos sucessórios. As divergências, porém, eram sempre superadas 

em prol de um consenso relativo, baseado em escolhas internas do diretor, tendo seu 

mérito reconhecido pela comunidade cientifica. Depois dessa gestão o consenso não foi 

recuperado, o que tornou a instituição ainda mais vulnerável às oscilações conjunturais e 

às ingerências políticas externas, que se refletiam internamente na crescente disputa pelos 

escassos recursos, nas crises de legitimidade e na instabilidade política de suas 

diretorias. "69 

A criação do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), em 1951, incrementou o 

patrocínio do Estado ao desenvolvimento da ciência, através de bolsas e auxílios. No IOC, 

vários laboratórios passaram a receber auxílio do CNPq. 

Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, transferindo a vinculação do IOC para 

esse Ministério. A política de saúde pública, nesse período, enfatizava as práticas 

campanhistas de combate às doenças endêmicas. "Nesse contexto o IDe perdeu de vez, além 

de sua autonomia política, a influência sobre a política global, restando-lhe a produção de 

soros, vacinas e reagentes. "70 

F oi neste quadro que as divisões internas prosperaram, com as disputas entre 

pesquisa versus produção e ciência básica versus pesquisa aplicada, resultando no 

movimento de pesquisadores que reivindicavam a criação do Ministério da Ciência, e que o 

IOC seria um dos seus órgãos vinculados. 

69 'd 'b'd 9 1 em, 1 1 em. p. . 
70 idem, ibidem. p. 10. 
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Com essa instabilidade interna, buscou-se durante a gestão de Francisco Laranja, em 

1954, a organização do Conselho Deliberativo - composto pelos chefes de divisão, 

inaugurando o sistema colegiado para as decisões técnico-administrativas. No ano seguinte 

este conselho foi posto de lado devido à substituição do diretor, sendo reinstituído em 1959 

na gestão de Amilcar Vianna Martins e permanecendo até 1964 quando foi extinto 

definitivamente. 

Em resumo, podemos identificar dois momentos nesse período: o pnmelro está 

relacionado à implantação do Instituto e por este motivo era importante dar respostas 

socialmente úteis para questões muito concretas como a febre amarela, a varíola, o soro 

antipestoso etc, para poder se viabilizar enquanto institl,lição pública. O segundo momento 

após o sucesso empreendido no momento anteríor, o Instituto vai se fechando, ou seja, o 

trabalho desenvolvido estava desligado da problemática social de saúde e por conseqüência 

há um esvaziamento e um retrocesso institucional. Então, existiu nesse período uma relação 

entre o apogeu institucional e o maior grau de controle social. Com referência às relações 

internas de poder podemos veríficar que as decisões eram centralizadas no Diretor, o que 

correspondia ao espírito da época e ao grau de democratização da sociedade, mesmo a 

participação no sentido acadêmico sempre foi sob a tutela do Diretor, que era um déspota 

da organização. 
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3.1.2 Segunda Fase: "O Massacre de Manguinhos"71 

o golpe militar de março de 1964 objetivou: (a) afastar o risco da tomada de poder 

pelos "radicais", "comunistas", "subversivos" que preparavam a revolução comunista no 

Brasil; (b) controlar as conseqüências negativas da inflação e do déficit público; (c) 

reintegrar o Brasil no sistema capitalista mundial, já que haviam restrições de importação, e 

(d) restaurar a integração entre os poderes político e econômico, dissociados pelo pacto 

populista, alterando a aliança no interior do Estado. 

Neste periodo foram tomadas várias medidas autoritárias e o IOC foi atingido por 

três inquéritos para apurar atos de subversão e corrupção entre os funcionários. O inquérito 

civil foi sob a direção de um ex-funcionário que havia optado pela Faculdade de Medicina na 

época da lei de acumulação de cargos, o Professor Olympio da Fonseca. Esse professor 

havia sido alvo de várias disputas científicas e políticas, envolvendo os pesquisadores do 

IOC e a Universidade, o que provocou receios de retaliações pessoais. 

"A abertura de inquéritos desencadeou na instituição um processo de delações que 

criou um clima difícil e tenso entre os funcionários. Muitas foram as acusações que, 

infundadas ou não, de caráter pessoal ou político, remexeram em temas antigos e 

controvertidos. "72 

71 Título do livro. LENT, Herman. O Massacre de Manguinhos. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1978. 
72 HAMILTON, Wanda. Massacre de Manguinhos - Crônica de wna morte anWlciada (in Cadernos da Casa de 
Oswaldo Cruz, voI. 1, n° 1). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, novembro 1989. p. 12. 
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Isto se deveu, em parte, pelas divisões internas, como já dissemos, o que fragilizou 

ainda mais o IOC nesse período. 

Os três inquérítos não apuraram nada contra os cientistas que os comprometesse no 

que se refere a questões administrativas e ideológicas. 

Em 23 de junho de 1965, Francisco de Paula da Rocha Lagoa foi nomeado diretor 

do IOe. Ele era funcionário do IOC desde a década de 40, aluno do curso da Escola 

Superior de Guerra em 1963, e contava com o apoio de setores conservadores, como a 

UDN e o Arcebispo do Rio de Janeiro. Seu programa de atividades valorizava o estudo de 

problemas de patologia nacional e o incremento da produção de soros e vacinas. 

Rocha Lagoa escreveu no Relatório de Atividades do IOC de 1964: 

"Ao assumirmos, em junho de 1964, a direção de Manguinhos, encontramos a 

instituição atravessando um período difícil, com condições verdadeiramente lamentáveis 

de desorganização (.. .). Alguns técnicos favorecidos com auxílios nacionais e estrangeiros 

para pesquisas obedeceram mais a conveniências pessoais do que a interesses da 

instituição. "73 

Como representante do regime militar, Rocha Lagoa adotou a centralização 

administrativa, e com isto controlou a distribuição dos recursos para os setores de seu 

interesse. O setor de produção de vacinas e soros foi o mais beneficiado na sua gestão. 

73 citado por HAMILTON, Wanda. Massacre de Manguinhos - Crônica de uma morte anunciada (in Cadernos da Casa 

Oswaldo Cruz, vol. 1, n° 1). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, novembro 1989. p. 17. 
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"Através da imprensa e de contatos com altos funcionários do governo, o grupo de 

oposição continuava a combater a transformação do IDC numa simples fábrica de 

vacinas, reiterando a necessidade de um Ministério da Ciência. "74 

Em 2 de abril de 1970, com base no Ato Institucional nO 5, dez dos mais importantes 

cientistas do IOC tiveram seus direitos cassados por dez anos, foram sumariamente 

aposentados e obrigados a abandonar seus locais de trabalho, impedidos de exercer sua 

profissão, de ensinar e de pesquisar em qualquer centro científico do País. Além dessas 

arbitrariedades, os pesquisadores cassados foram proibidos de ir ao IOC, até para consultar 

livros na biblioteca. Não houve só as cassações, mas também a transferência para outras 

áreas de inúmeros pesquisadores que deixaram de contribuir para o desenvolvimento da 

ciência. 

Um dos motivos dessas perseguições no Instituto Oswaldo Cruz foi a oposição que 

esses pesquisadores faziam à gestão e aos desmandos do diretor Rocha Lagoa, que era, 

segundo Lent (entrevista a Ivanissevich, Ciência Hoje, 1991:64) "um médico medíocre, que 

não possuía credencial como pesquisador". Esse mesmo diretor que tomava medidas 

arbitrárias contra os pesquisadores (apelidava os pesquisadores opositores como 

"subversivos", afastando esses profissionais dos conselhos e direções técnicas), foi nomeado 

Ministro da Saúde em 1969, o que possibilitou o decreto de cassação. 

"A gestão de Rocha Lagoa no Mistério da Saúde entre 1970 e 1972 restringiu-se a 

processar a centralização administrativa que tinha sido implantada na Previdência Social. 

74 idem, ibidem. p. 14. 
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A partir da reforma de 1970, certos órgãos desapareceram, outros integraram-se e alguns 

seriam promovidos a uma autonomia administrativa e financeira significativa, como a 

SUCAM, que em termos executivos passou a dispor de maior agilidade. "75 

A ENSP- Escola Nacional de Saúde, criada em 1954, se transformou em Fundação 

Ensino Especializado de Saúde Pública em 1966, com o advento da Lei nO 5019, de 07 de 

junho. Em 1967, adquiriu estrutura fisica em prédio do Estado da Guanabara, em terreno 

contíguo ao Instituto Oswaldo Cruz. Sua finalidade era ministrar ensino especializado de 

saúde pública, bem como proceder estudos e pesquisas de interesse para aperfeiçoamento 

técnico, científico e cultural do pessoal de saúde pública. Posteriormente, pelo Decreto-Lei 

nO 904, de 01 de outubro de 1969, a Fundação Ensino Especializado de Saúde Pública 

passou a denominar-se Fundação de Recursos Humanos para a Saúde. A ENSP inovaria o 

ensino no país, entre outras medidas pela organização do primeiro Departamento de 

Ciências Sociais na área de saúde. Tinha ampla autonomia dentro do Ministério da Saúde, 

sendo suas decisões tomadas em duas instâncias colegiadas: O Conselho Diretor e o 

Conselho Departamental. 

Cabe destacar que com a reforma administrativa de 1967, as Fundações eram vistas 

como um instrumento capaz de desenvolver uma nova cultura administrativa, pois seriam 

dotadas de flexibilidade e de autonomia para executar atividades típicas de governo. No 

entanto, estava sujeita à supervisão ministerial, conforme prescrevem os arts. 19 e 26 do 

aludido Decreto-Lei nO 200/67. 

75 idem, ibidem. p. 17. 
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Foi nesse contexto, e como um modo de facilitar sua aprovação na esfera 

governamental, que em 22 de maio de 1970 a Fundação de Recursos Humanos para a Saúde 

foi transformada, pelo Decreto nO 66.624, em Fundação Instituto Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

incorporando as seguintes instituições: o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Nacional de 

Endemias Rurais, o Serviço de Produtos Profiláticos, o Instituto Fernandes Figueira, o 

Instituto Evandro Chagas, o Instituto de Leprologia, o Instituto de Produção de 

Medicamentos, a Escola Nacional de Saúde Pública, o Centro de Pesquisas Aggeu 

Magalhães (Recife), o Centro de Pesquisas René Rachou (Belo Horizonte), o Núcleo de 

Pesquisas da Bahia (Salvador) e o Centro de Pesquisas e Profilaxia da Doença de Chagas 

(Bambuí-MG). O primeiro Estatuto da FIOCRUZ, de 13 de agosto de 1970, aprovado pelo 

Decreto n° 67.049, estabeleceu que suas finalidades incluíam a realização de pesquisas 

científicas no campo da medicina experimental, da biologia e da patologia; a promoção de 

atividades de formação e aperfeiçoamento de pesquisadores em ciências biomédicas, de 

sanitaristas e demais profissionais de saúde e; a elaboração e fabricação de produtos 

biológicos, profiláticos e medicamentos. As instâncias superiores previstas neste Estatuto 

eram: Conselho de Administração, cujos membros eram indicados pelo Ministro da Saúde; 

Presidência e; um dos órgãos de assessoramento o Conselho Técnico-Consultivo, com seus 

membros indicados pelo Presidente da FIOCRUZ. 

O Conselho de Administração da FIOCRUZ, integrado pelos membros a que se 

refere a Portaria Ministerial nO 293 de 15/09/1972, tinha a seguinte composição: Minístro da 

Saúde, Presidente da Fiocruz, Diretores dos Institutos (Oswaldo Cruz, Presidente Castelo 

Branco (atual ENSP), Produção de Medicamentos, Fernandes Figueira, Endemias Rurais, 
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Leprologia, Evandro Chagas), Coordenador dos Órgãos Autônomos da FIOCRUZ e 3 (três) 

membros de livre escolha do Ministro. 

Nas reuniões do Conselho - a do dia 13 de novembro de 1972 foi registrada como a 

primeira reunião ordinária - discutiam-se temas como: apreciação do orçamento; prestação 

de contas; definição de regimento interno das Unidades; política de pessoal (quadro de 

pessoal, criação de cargos e funções, admissão e política salarial). Os procedimentos eram 

bastante formais, os assuntos tratados eram baseados em documentos escritos que podiam 

constituir processos administrativos, o Conselho só se manifestava após o parecer do relator 

escolhido dentre os Conselheiros e as deliberações tomadas não tinham a obrigatoriedade de 

se dar ampla divulgação, através do Boletim Interno da FIOCRUZ ou de outra publicação 

oficial, mas deveriam constar em ata. Cabe destacar o art. 4° do regimento interno do 

Conselho, que dizia: "o Conselho de Administração será presidido pelo Ministro da Saúde 

e, em suas jaltas e impedimentos eventuais, por um representante por ele previamente 

designado; najalta de ambos, pelo Diretor do Instituto Oswaldo Cruz e, na ausência deste, 

pelo Conselheiro mais antigo, observada a antiguidade em função da posse." Esse artigo 

mostra a valorização pela estrutura hierárquica, mas de outro lado a importância 

institucional do Instituto Oswaldo Cruz na estrutura de poder da FIOCRUZ. 

A criação da FIOCRUZ, com a incorporação de instituições heterogêneas, com 

história e dinâmica tão diferenciadas e sem nenhum planejamento, representou a 

recomposição do projeto original de Oswaldo Cruz e a retomada de uma relativa autonomia 

financeira, ou seja, os recursos da venda de produtos eram utilizados pela própria Fundação. 
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Outra mudança administrativa foi a relação de trabalho de seus funcionários, que passou a 

ser regida pela CLT. Na época os seus funcionários puderam optar pelo regime CLT mas 

muitos não quiseram abandonar o regime estatutário. Na década de 60 o IOC contava com 

aproximadamente 140 pesquisadores estatutários; dez anos depois, em 1974, faziam parte 

do seu quadro de pessoal apenas 70 cientistas.76 A FIOCRUZ passou a denominar-se 

Fundação Oswaldo Cruz, em 13 de novembro de 1974 pelo Decreto n° 74.891. 

Podemos identificar nesse periodo uma ausência de controle social sobre as 

organizações públicas, pois o regime militar vetava qualquer mecanismo de controle por 

parte da sociedade, ou seja, o Congresso Nacional não podia exercer plenamente suas 

tradicionais atribuições como a elaboração do orçam.ento público e a fiscalização das 

atividades dessas organizações, a imprensa era censurada e os movimentos sociais 

reprimidos. 

3.1.3 Terceira Fase: A recuperação da FIOCRUZ 

Com a epidemia de meningite em 1974, atingindo 27.089 pessoas na área da Grande 

São Paulo, morreram 1.805 pessoas e o número de doentes em todo Estado de São Paulo 

chegou a 36 mil. A extensão e a gravidade dessa epidemia possibilitou visibilidade e 

repercussão pública à FIOCRUZ, apesar da censura à imprensa na época, transformando-a 

76 idem, ibidem. p. 17. 
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em tema de segurança nacional. A mobilização para o combate à doença possibilitou a 

vacinação em apenas quatro dias de quase dez milhões de pessoas na Grande São Paulo,?7 

E nesse contexto que o governo entendeu que precisava de uma instituição forte na 

área da Saúde Pública. Como na época Manguinhos encontrava-se em uma situação de 

decadência, decidiu-se recuperar a FIOCRUZ, nomeando um economista e ex-assessor do 

Ministro Reis Velloso, Vinicius Fonseca, para a Presidência da FIOCRUZ, que assumiu em 

21 de agosto de 1975. Na sua gestão (1975-1978) houve uma injeção considerável de 

recursos que propiciou o soerguimento de Manguinhos, organizando projetos específicos 

conforme orientações do I PBnCT, implementando medidas de caráter administrativo a fim 

de modernizar a Fundação Oswaldo Cruz e, ainda, implantando um centro para controle de 

qualidade de medicamentos. 

No relatório sobre sua gestão Vinicius Fonseca, ao expressar-se sobre a tarefa de 

recuperar e reerguer a FIOCRUZ, dizia: "reanimá-la, revelou-se desafio tão grande quanto 

profunda a decadência da FIOCRUZ. Não implicava, apenas, em ampliar e racionalizar a 

mobilização e o uso de recursos financeiros. Requeria, fundamentalmente, recriar a 

própria imagem da entidade; reorientar os seus objetivos e compromissos, realçando-Ihes 

o significado social e nacional; reanimar o corpo técnico-cientifico, dentro de novo 

enfoque programático. Paralelamente, reconstruir a base física, em todos os seus aspectos. 

A espantosa deterioração do "campus" de Manguinhos, no Rio de Janeiro - sede e centro 

histórico da Instituição - era a imagem dramática do declínio generalizado." 

77 JACOBL Pedro. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por saneamento básico e saúde - São Paulo, 

1974-84, 21 ed. , São Paulo: Cortez, 1993, p. 42. 
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Vinicius Fonseca destacou, ainda, os eventos que repercutiram significativamente no 

esforço para recuperação da FIOCRUZ. São eles: o compromisso da Presidência da 

República, registrando o pronunciamento do Presidente Geisel na abertura da V Conferência 

Nacional de Saúde em 5 de agosto de 1975: "a recuperação da Fundação Oswaldo Cruz, 

instituição de prestígio internacional, representa, ao mesmo tempo, pré-condição e 

conseqüência de um programa de articulação entre a Política de Desenvolvimento 

Cientifico e Tecnológico e a Política Nacional de Saúde, com vistas à indispensável 

modernização do aparelho produtor de serviços de Saúde."; aprovação pelo Ministro da 

Saúde, no primeiro trimestre de 1976, do Plano de Reorientação Programática da 

FIOCRUZ; aprovação, em 23 de abril de 1976, por decreto Presidencial, do novo Estatuto 

da FIOCRUZ; elaboração do Programa de Modernização e Ampliação das Instalações 

Físicas e Equipamentos da FIOCRUZ, dentre outros. 

o diagnóstico, realizado em 1975, identificava que cada Unidade Técnica-Científica 

( os Institutos) da FIOCRUZ era dotada de plena autonomia administrativa e financeira, o 

que caracterizava uma instituição tipicamente formada pelo processo de agregação, não 

conseguindo se tornar uma instituição integrada. Por conseguinte, demonstrava-se uma total 

ausência de integração de suas atividades, bem como generalizada indefinição de objetivos. 

Visando a superação dessa situação, o Plano de Reorientação Programática da 

FIOCRUZ definiu várias medidas propiciadoras de integração e coordenação. Para a área de 

pesquisa decidiu-se pela fusão institucional dos institutos, ou seja, incorporaram ao Instituto 

Oswaldo Cruz, o Instituto de Endemias Rurais e o Instituto de Leprologia, e definiu-se as 
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linhas prioritárias de pesquisa. O modo de trabalhar foi alterado a partir da definição dos 

programas prioritários específicos, caracterizados por objetivos bem definidos. Cada 

programa tinha um Conselho Coordenador, composto pelo Coordenador-Geral (campo 

técnico-científico), e um Gerente (apoio logístico) e as características básicas da nova 

maneira de trabalhar eram: lia) verticalidade na execução dos projetos: todo um conjunto de 

laboratórios e pesquisadores vai-se dedicar ao objetivo, coordenados em degraus 

sucessivos, como uma árvore de decisões, voltados apenas para a execução do programa. 

Com isto ficam eliminados os paralelismos e superposições, alcançando-se a coordenação 

e integração das atividades; b) visão geral dos participantes, através da atividade de 

coordenação, constituindo "conselhos de pesquisadores", formados pela totalidade dos 

técnicos participantes do programa, em igualdade de condições. Uma vez que todos 

participam das fases de definição, e têm conhecimento do que está sendo desenvolvido nos 

diversos projetos do programa, haverá concentração de esforços e maior produtividade; c) 

horizontalidade no apoio: as atividades técnicas de apoio, em lugar de serem exclusivas de 

cada laboratório ou projeto, atenderão a todo o programa, e até a outros programas, se 

possível e necessário. Com isto aumentar-se-á a eficiência geral e reduzir-se-ão os 

custos. "78 

Seguindo as diretrizes propostas, o Instituto de Produção de Medicamentos -

IPROMED foi desmembrado, em 1976, no Laboratório de Tecnologia em Produtos 

Biológicos de Manguinhos - Bio-Manguinhos e no Laboratório de Tecnologia em 

Quimioterápicos de Manguinhos - Far-Manguinhos, que passaram a assumir suas 

78 Plano de Reorientação Programática da FIOCRUZ, enunciado no Oficio nO 264n6-pR, 28/04/1976, (mimeo). pp. 4 e 

5. 
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atribuições~ e o Laboratório Central de Controle de Drogas, Medicamentos e Alimentos foi 

transferido da estrutura da administração direta do Ministério da Saúde, em 1978, para a 

FIOCRUZ, e em 1981 sua denominação foi alterada para INCQS - Instituto Nacional de 

Controle de Qualidade em Saúde. 

o novo Estatuto da FIOCRUZ incluiu como finalidades da Fundação a participação 

na formulação, coordenação e execução do Plano Básico de Pesquisa para a Saúde, a ser 

formulado pelo Ministério da Saúde, em consonância com a Política Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico. As instâncias superiores sofreram alterações 

com a supressão do Conselho de Administração, que tinha um papel meramente formal, e o 

Conselho Consultivo passou a denominar-se Conselho Técnico-Científico. 

o Conselho Técnico-Científico era o órgão supenor de assessoramento da 

Presidência da FIOCRUZ, constituído pelo Presidente da FIOCRUZ, que o presidia, pelos 

Vice-Presidentes da FIOCRUZ e por 12 (doze) Conselheiros nomeados pelo Ministro da 

Saúde, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução por um período. Os 

pronunciamentos do Conselho se referiam a recomendações sobre as diretrizes e programas 

da FIOCRUZ. Nessa gestão o Conselho teve funcionamento regular, o que possibilitou a 

definição do seu regimento interno. 

Com relação à autonomia da FIOCRUZ, dois fatos foram ilustrativos para esclarecer 

a mudança da política governamental com relação a sua amplitude. O primeiro foi que em 07 

de junho de 1976 o Presidente da FIOCRUZ submeteu para aprovação um estudo sobre 
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reajustamento salarial ao Conselho Nacional de Política Salarial (CNPS), que era o órgão de 

assessoria do Poder Executivo na formulação e execução de sua política salarial, nos termos 

da Lei nO 5.617, de 15 de outubro de 1970. O segundo foi que nesse período a Secretaria de 

Modernização Administrativa (SEMOR), vinculada à SEPLAN, promoveu um Seminário 

sobre a estrutura administrativa do Ministérío da Saúde e de suas entidades vinculadas. 

Nesse evento foram identificados vários aspectos, dentre os quais destacamos dois: a) certos 

órgãos atuam de forma autônoma, desconhecendo, inclusive por decisão própria, a 

existência de programas ou órgãos do Ministério. Como exemplo, cita-se o IPCB (atual 

ENSP) e seu programa de recursos humanos que não considera as necessidades do próprio 

Ministério; b) quanto ao interrelacionamento operacional entre MS, INAN, FSESP e 

FIOCRUZ, teme-se que uma exagerada autonomia das Fundações possa levá-las a atuar em 

alguns casos como sistemas autônomos e não como instrumentos de uma política comum do 

Ministério da Saúde. 

Outro fato que devemos destacar na gestão de Vinicius Fonseca foi a sua iniciativa 

de críar a Associação dos Servidores da FIOCRUZ (ASFOC), em agosto de 1976, que era 

um apêndice da Presidência, havendo, portanto, um atrelamento político, tanto que seu 

regimento interno foi aprovado por um ato da Presidência, ou seja, a Norma Regulamentar 

nO 12 de 17 de agosto de 1976. 

Nesse período, porém, surgiu o movimento sanitário, que tinha como um dos 

fundamentos teóricos o conceito de saúde coletiva, incorporando as ciências sociais à analise 

das questões de saúde. Esse movimento se articulava em diferentes espaços de atuação 
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(Universidades, movimentos popular e sindical), mesmo com as limitações impostas pela 

ditadura. 

"Partindo da análise dos processos de trabalho e do conceito-chave de organização 

social da prática médica, tal movimento opera uma leitura socializante da problemática 

evidenciada pela crise da medicina mercantilizada, bem como da sua ineficiência, 

enquanto possibilidade de organização de um sistema de saúde capaz de responder às 

demandas prevalentes, organizado de forma democrática em sua gestão e administrado 

com base na racionalidade do planejamento. "79 

Como movimento contra-hegemônico, sua luta política articulava a difusão do 

conhecimento, a ampliação da consciência sanitária e a organização do movimento sanitário. 

A partir dessa dinâmica, buscou-se no processo de elaboração de uma proposta alternativa 

ao sistema de saúde vigente alterar a correlação de forças, procurando ampliar a adesão a 

essa proposta. 

Esse movimento penetrou nos espaços institucionais oficiais, como a FINEP, tanto 

pela preocupação do governo em incluir as questões sociais no II PND, quanto pela 

presença de intelectuais e dirigentes sensíveis à problemática da pesquisa em saúde. 

79 TEIXEIRA, Sônia Maria Flewy. O Dilema Refonnista na Refonna Sanitária Brasileira (in Revista de Administração 
Públi~ n° 21 (4)). Rio de Janeiro: FGVIEBAP, outldez 1987. p. 95. 
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A FIOCRUZ firmou um convênio com a FINEP, em novembro de 1975, para o 

desenvolvimento na ENSP do Programa de Estudos Sócio-Econômicos de Saúde (PESES) 

e do Programa de Estudos Populacionais e Epidemiológicos (PEPPE). 

"O PESES não nasceu na ENSP. Teve seu nascimento, como já mencionamos, na 

FINEP que se articulando com o IPEAISEPLAN e a Secretaria Geral do Ministério da 

Saúde pressionaram a Presidência da FIOCRUZ para que assumisse o seu 

desenvolvimento. E o PESES era um acessório do grande projeto previsto no convênio 

FIOCRUZ~INEP que era o de pesquisas populacionais e epidemiológicas, o PEPPE. Os 

dois programas foram introduzidos na ENSP, que por sua vez tinha o seu próprio projeto 

de renovação. "80 

o PESES começou a desenvolver seus projetos antes do PEPPE, e "estruturou-se 

em tomo de grandes áreas de pesquisa, desenvolvendo ao todo sete projetos relativos a: 

Economia e Saúde, Campanhas Sanitárias, Medicina Comunitária, o Ensino da Medicina 

Preventiva, o Complexo Previdenciário, o projeto bibliográfico e um projeto de 

financiamento externo de outras pesquisas fora do PESES. A coordenação foi dupla: pela 

FINEP - Sérgio Góes e pela FIOCRUZ - Sérgio Arouca que constituíram uma equipe 

composta por profissionais tanto das ciências sociais quanto da área médica, em 

particular do IMSIUERJ e, posteriormente, de outros DMPs. "81 

80 ESCOREL, Sarah. Reviravolta na Saúde: Origem e Articu1acão do Movimento Sanitário. Rio de Janeiro: 
FlOCRUZiENSP, dissertação de mestrado, 1987, p. 194. 
81 idem, ibidem. p. 1%. 
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Esses programas possibilitaram uma articulação com outras instituições do campo de 

saúde coletiva e uma inovação conceitual nos seus projetos, que incorporaram a abordagem 

multidisciplinar nos estudos da problemática da saúde. Outra contribuição foi a qualificação 

de recursos humanos, que se incorporaram aos quadros da ENSP após o término do 

convênio em dezembro de 1977, apesar de algumas pessoas terem suas contratações vetadas 

pelo SNI. 

Mesmo com estruturas administrativas independentes da ENSP esses programas 

enfrentaram dificuldades, como a inexistência de um plano, por parte da FIOCRUZ, que 

contemplasse procedimentos administrativos adequados e acompanhamento das pesquisas, 

aplicação dos recursos de contrapartida da FIOCRUZ e. política de contratação de pessoal. 

Isto porque esses programas não foram contemplados no Plano de Reorientação 

Programática da FIOCRUZ. 

No período de distensão, de 1974 a 1984, a ditadura estava em crise e forças da 

sociedade pressionaram o governo por medidas democratizantes. Com a posse, em março de 

1979, do presidente General João Batista Figueiredo, que prometeu "fazer deste país uma 

democracia", são tomadas as seguintes medidas: (a) Lei de Anistia, que se revelou parcial e 

restrita, mas possibilitou a volta dos cientistas e políticos cassados; (b) a reforma partidária; 

(c) a reforma eleitoral; e (d) a exigência de 2/3 do Congresso Nacional para aprovação de 

emenda constitucional. 
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Em 1979, a FIOCRUZ renovou sua direção com a posse de Guilardo Martins Alves 

para Presidência. O clima da abertura política possibilitou o ressurgimento da organização 

sindical do setor público. Os docentes e pesquisadores da FIOCRUZ orgaruzaram uma 

Associação, vinculada ao Movimento dos Docentes das Universidades. 

Em 15 de março de 1979, a Assembléia Geral de Docentes e Pesquisadores da 

ENSP e do PEPPE aprovou um documento chamado "Saúde para Manguinhos", que tinha 

como objetivo servir como base de debate com a nova Direção da FIOCRUZ. O documento 

fez um diagnóstico da gestão anterior, afirmando que havia uma excessiva centralização de 

decisões na FIOCRUZ e a conseqüente falta de autonomia da ENSP e afirmou que o 

reerguimento de Manguinhos está hoje socialmente condicionado à volta dos cassados. 

Por fim o documento apresentava o seguinte rol de reivindicações à Direção da 

FIOCRUZ: 

"1. A eleição do Diretor e Vice-Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública pelo 

seu corpo docente, através da constituição de lista tríplice a ser apreciada pelo Presidente 

da Fundação; 

2. A eleição dos Coordenadores de Departamento pelos docentes respectivos; 

3. A nomeação dos Coordenadores de Curso pelo Diretor da Escola através da 

indicação do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE); 

4. A participação da Escola, em igualdade de condições com outras Unidades da 

FIOCRUZ, nos órgãos deliberativos e consultivos, existentes ou que venham a ser criados 

naFIOCRUZ; 
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5. A participação da ENSP na elaboração e acompanhamento do orçamento da 

FIOCRUZ, naquilo que lhe diz respeito; 

6. A autonomia financeira da ENSP, de modo a que possa gerir com sabedoria os 

recursos a ela destinados; 

7. O fim dos entraves à contratação de pesquisadores e docentes por intermédio de 

instrumentos do tipo "Fichas de dados pessoais"; 

8. A efetiva integração do PEPPE à estrutura da Escola Nacional de Saúde 

Pública, objeto da Resolução 56/78 da Presidência da FIOCRUZ. Essa integração poderá 

ser realizada na medida em que a F/OCRUZ assuma integralmente os compromissos até 

agora supridos pela F/NEP. "82 

Guilardo Martins Alves expressou em seu discurso de posse a sua decisão de 

estabelecer uma administração participativa, em que as decisões representassem um 

encontro de vontades e uma integração real das diversas unidades da Fundação. Para 

concretizar essa decisão, ao lado do Conselho Técnico-Científico (órgão de aconselhamento 

superior das áreas finalísticas), foram criados o Conselho Central de Administração e o 

Núcleo Central de Decisões, este último constituído pelo Presidente, Vice-Presidentes, 

Superintendente de Administração Geral, Superintendente do CATE, Chefe da Assessoria 

Técnica, Chefe do Gabinete e Chefe de Secretaria. O Conselho Central de Administração era 

composto pelos membros do Núcleo Central de Decisões e os diretores e Superintendentes 

das Unidades Básicas da Fundação. 

82 "Saúde para manguinhos", 1979, pp. 13 e 14. 
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A primeira reunião do Conselho Central de Administração foi no dia 02 de maio de 

1979. Nessa reunião e nas subseqüentes os temas tratados, dentre outros, foram: política de 

pessoal (sistema de promoção por mérito, revogação do sistema de férias coletivas, 

treinamento etc); orçamento; reestruturação interna com implantação da Assessoria Técnica, 

reorganização do Escritório de Obras, criação da Diretoria Regional de Brasília; convênios; 

e a reformulação programática da FIOCRUZ, a partir das diretrizes básicas do Ministério da 

Saúde. 

Assim, apesar do intuito "democratizante" do governo Figueiredo, as eleições de 

1982 deram ampla vitória eleitoral aos partidos políticos de oposição ao regime em vigor, 

transformando-se o quadro político brasileiro. Foi esse quadro que permitiu a campanha 

pelas "Diretas Já", em abril de 1984, com o propósito de encerrar o excesso de poder do 

Colégio Eleitoral. A emenda constitucional que previa eleições diretas para a Presidência da 

República foi rejeitada pela Câmara dos Deputados. 

Nos anos 80 todos os segmentos sociais envolvidos com a questão da saúde 

defendiam o papel do Estado como coordenador e gestor dos planos, programas e serviços 

de saúde. Os setores progressistas defendiam também a ampliação desse papel, para que de 

fato a reforma sanitária fosse bem sucedida. Essa reivindicação teve a oposição do setor 

privado, que foi bastante fortalecido neste período. 

Em 1984 foi eleito no Colégio Eleitoral, para Presidente da República, Tancredo 

Neves, candidato da Aliança Democrática. 
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"O movimento sanitário participou da elaboração do plano COPAG (Comissão do 

Plano da Ação Governamental de Tancredo Neves) para o setor saúde e se movimentou 

intensamente a partir da indicação dos Ministros (da Saúde e da Previdência e Assistência 

Social) de forma a interferir na nomeação de pessoas para as instituições setoriais. "83 

Tancredo, doente, não tomou posse. O seu vice, José Sarney, principal líder político 

do regime militar, assumiu o governo em 1985, após a morte de Tancredo. A ala reformista 

da Aliança Democrática ganhou força a partir da demissão do Ministro da Fazenda 

Francisco Dornelles. Os progressistas do PMDB ocuparam posições na área econômica e 

social do governo. Os reformistas atuaram em duas frentes: a do governo de transição e da 

constituinte. 

O governo da Nova República favoreceu a descentralização dos serviços de saúde 

em níveis municipal e distrital e da participação popular. Neste período aconteceram dois 

eventos muito importantes para o setor: a VIII Conferência Nacional de Saúde, em Brasília 

em 1986, reunindo cerca de quatro mil pessoas para discutir a reforma sanitária a ser 

implantada pelo governo, e a instalação da Assembléia Nacional Constituinte, um ano após, 

que deveria incluir os princípios fundamentais da reforma sanitária na nova Constituição 

brasileira, finalmente sancionada em 1988. 

83 ESCOREL, Sarah. Reviravolta na Saúde: Origem e Articulação do Movimento Sanitário. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZiENSP, dissertação de mestrado, 1987, p. 2. 
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A nova Constituição estabeleceu as mesmas normas e regimes de administração para 

a administração direta, autárquica e fundacional, retirando os mecanismos que permitiam 

uma maior autonomia para as Fundações. 

Com a Nova República, um grupo de pesquisadores da FIOCRUZ começou a pensar 

a instituição para este novo momento. Surgiu a possibilidade de indicação de um profissional 

da FIOCRUZ para a Presidência da Instituição. O nome indicado pelo grupo foi reconhecido 

pelo pessoal da saúde e pelos cientistas. Com a posse do novo presidente, Antonio Sérgio da 

Silva Arouca, deu-se o início de uma mobilização para pensar a gestão da FIOCRUZ. Suas 

unidades não tinham regimento interno. Soma-se a isto a mobilização na área da saúde por 

eleições de diretores das unidades de Saúde e a VIII C()nferência Nacional de Saúde, com 

uma participação expressiva dos profissionais. 

Os compromissos assumidos pelo novo presidente foram: (a) gestão coletiva da 

FIOCRUZ, coerente com o processo de democratização interna do sistema de saúde, 

abrindo-se as possibilidades de participação de todos os interessados em sua gestão; (b) 

constituição de colegiados representativos; (c) proporcionar condições de convivência 

democrática entre pesquisadores, docentes, tecnólogos e funcionários; (d) liberdade de 

pesquisa, ou seja, os pesquisadores passaram a ter autonomia no processo de investigação; 

(e) descentralização e integração das atividades; (f) entrega da Associação de Funcionários -

ASFOC para os trabalhadores do órgão (a associação, na época, fazia parte da Presidência, 

ou seja, era uma linha auxiliar, contratando funcionários para a residência oficial do 
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presidente); (g) respeito pelo processo eleitoral em curso, aos moldes da rede hospitalar e no 

caso do Instituto Oswaldo Cruz, aos moldes das Universidades. 

O inicio da gestão de Arouca deu-se através de um colegiado, transformando o 

Conselho Técnico-Administrativo em um órgão atuante. No primeiro ano dessa gestão 

foram constituídas comissões específicas, com representantes das várias unidades voltadas 

ao estudo das questões estratégicas no plano interno. Foi criado, também, o Conselho 

Comunitário. Para elaborar o ante-projeto de regimento do Conselho foi formado, em 

setembro de 1985, um grupo de trabalho. O Conselho Comunitário era um órgão colegiado 

e representativo dos servídores junto à Presidência, ou seja, um espaço decisório na 

estrutura democrática e participativa da FIOCRUZ. Com a troca do Ministro da Saúde, 

alertou-se para o respaldo legal desta forma de gestão, que poderia ser consolidado no 

Estatuto da instituição. Para formular este Estatuto foi promovido o l° Congresso Interno. 

Nesse período destacamos a ascensão dos movimentos sociais no Brasil, o que 

reforçou a posição política do grupo dos sanitaristas que tinha uma articulação política

programática com esses setores, o que explica a escolha do sanitarista Sérgio Arouca para a 

presidência da FIOCRUZ e seu compromisso pela democratização da instituição, implicando 

num aumento do controle social a partir de um maior transparência e diálogo com a 

sociedade. É importante observar nesse periodo um tensionamento constante entre os 

sanitaristas (grupo em ascensão em busca de uma hegemonia interna) e os cientistas 

(representados pelos pesquisadores do IOC que se apoiavam nas realizações históricas do 

Instituto, no reconhecimento internacional de seus trabalhos e na comunidade científica 
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representada pela Academia de Ciências etc). O tensionamento era em função das 

prioridades definidas, que na gestão de Sérgio Arouca buscava valorizar, também, a 

pesquisa social na saúde pública e isso significava para os cientistas uma priorização 

demasiada no social. 

3.1.4 Quarta Fase: Os Congressos Internos 

Em 1988 realizou-se o l° Congresso Interno "Ciência e Saúde: A FIOCRUZ do 

Futuro". Sua dinâmica permitiu a participação dos servidores nos debates ao longo de cinco 

meses no interior das unidades, culminando com a Plenária Final, constituída por delegados 

eleitos, que durante uma semana, em grupos de trabalho e assembléias, debateram e 

formularam as propostas do Projeto Institucional e do novo Estatuto. 

A proposta do novo Estatuto institucionalizava os mecanismos participativos de 

condução e redefinia a estrutura de poder na Fiocruz. A proposta previa a definição de 

mandatos para os diretores das unidades e o Presidente da FIOCRUZ, e o processo eletivo 

para escolha desses dirigentes. Na eleição, o peso dos funcionários de nível superior é maior 

que o dos funcionários de nível médio. Cabe destacar que nem todas as unidades elegem os 

diretores. As exceções são: (a) Unidades da área meio e (b) Unidades da área de produção. 

Estabeleceu-se, na proposta do novo Estatuto, como órgãos da FIOCRUZ: (a) 

Presidência; (b) Conselho Técnico-Científico; (c) Conselho Deliberativo; (d) Unidades 

Técnico-Científicas e Técnico-Administrativas. A composição do Conselho Técnico-
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Científico foi definída da seguinte forma: o Presidente da FIOCRUZ e 8 (oito) conselheiros 

de reconhecida e notória competência técníco-científica, de fora da Fundação Oswaldo 

Cruz, sendo 4 (quatro) membros indicados pelo Minístro da Saúde e 4 (quatro) membros 

indicados pelo Presidente da FIOCRUZ, neste caso ouvido o Conselho Deliberativo. O 

Conselho Deliberativo passou a ser integrado pelo Presidente da Fundação, pelos Vice

Presidentes, pelos Diretores das Unídades Técníco-Científicas e por um representante da 

Associação de Funcionários da Fundação Oswaldo Cruz (ASFOC). A proposta de Estatuto 

previa a convocação do Congresso Interno pelo Presidente, ordinariamente, no primeiro ano 

de mandato ou, extraordinariamente, pelo Presidente ou por iníciativa de 2/3 dos membros 

do Conselho Deliberativo, tendo caráter propositivo nos temas referentes ao Projeto 

Institucional e caráter deliberativo nas questões relativas ao Estatuto. 

A proposta do novo Estatuto não foi ainda aprovada pelo Governo Federal, ou seja, 

não tem validade legal, mas passou a ser implementada e considerada pela Presidência da 

FIOCRUZ, configurando em um acordo interno e um consenso entre o corpo funcional. 

No final do primeiro trimestre de 1988, o Presidente Sérgio Arouca comunícou a sua 

saída da direção, o que obrigou a comunídade a discutir e decidir a sua sucessão. Convocou

se a Plenária Extraordinária do 10 Congresso Interno, composta pelos mesmos delegados, e 

aprovou-se a indicação do Dr. Akira Homma para substituir o Dr. Arouca na Presidência da 

FIOCRUZ. 
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A gestão de Sérgio Arouca proporcionou: a implantação do processo participativo e 

democrático das decisões; o incremento de recursos, aumentando em 7 (sete) vezes o 

orçamento da FIOCRUZ; o aprimoramento da infra-estrutura operacional; o aumento de 

aproximadamente 40% do pessoal; a definição de uma política de desenvolvimento de 

recursos humanos, contemplando a melhoria dos niveis salariais e implantação de um plano 

de beneficios sociais, como creche, restaurante, seguridade social (FIOPREV); a criação de 

novas estruturas como laboratórios, Centro de Estudos de Saúde dos Trabalhadores e 

Ecologia Humana - CESTEH, na ENSP e Casa de Oswaldo Cruz, orientada à pesquisa 

histórica em saúde; e a reincorporação dos 10 cientistas cassados. 

A crise econômica se agravava a partir de 198.8, com taxas elevadas de inflação, 

endividamento externo, descontrole do déficit público, o que implícou no corte dos gastos 

públicos, prejudicando o desenvolvimento institucional da FIOCRUZ. 

Em 31 de malO de 1989, o Regimento Interno do Conselho Deliberativo da 

FIOCRUZ foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo, conforme Ato da 

Presidência n° 088/89-PR de 01106/1989. 

Em 1989 foi realizada a eleição direta para Presidência da República e eleito 

Fernando Collor de Mello, com um programa neoliberal, que pregava o Estado Mínimo. 

Nesse período, de acordo com as deliberações do l° Congresso Interno da 

FIOCRUZ, procedeu-se a eleição de uma lista tríplice para indicação do cargo de Presidente 
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da Instituição, a ser submetida ao Presidente da República e ao Ministro da Saúde, 

composta pelo Dr. Akira Homma, pelo Dr. Arlindo Fábio Gomez de Souza e pelo Dr. 

Carlos Médicis Morel, respectivamente o primeiro, segundo e terceiro candidatos mais 

votados. 

Em 1990, Collor assumiu a Presidência e implantou uma política de privatização do 

Estado e uma reforma administrativa, que tinham como objetivos o desmonte do Estado e a 

desmoralização dos servidores públicos, mas a sua justificativa para sociedade era o 

combate à inflação. A política social esteve condicionada e submetida aos ditames da 

política econômica mas também, em vários momentos, utilizou métodos mais tradicionais do 

paternalismo e clientelismo eleitoral. 

Collor não reconheceu o processo eleitoral que indicou a lista tríplice para Presidente 

daFIOCRUZ. 

liA comunidade da FIOCRUZ soube resistir com inteligência e firmeza, 

preservando-se das conseqüências mais catastróficas que se anunciavam e que 

infelizmente, se concretizaram em tantas instituições públicas do país. Na FIOCRUZ, o 

grau de coesão, o acúmulo de forças, e a competência das instâncias coletivas 

possibilitaram a escolha de Hermann Schatzmayr, membro destacado de nossa 

comunidade. Mantivemos a integridade da FIOCRUZ e de suas instâncias deliberativas. "84 

84 HOMMA, Akira, SOUZA, Arlindo Fábio Gómez de e MOREL, Carlos Médicis. ''Nosso Compromisso é com a 

FIOCRUZ" Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 3/11/1992 (mimeo )pp.l 
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Cabe destacar que na gestão Herman Schatzmayr o processo eleitoral para escolha 

de Diretores das Unidades foi mantido, e o Conselho Deliberativo funcionou plenamente. A 

exceção foi a não convocação do Congresso Interno. 

Em dezembro de 1990, através da Lei nO 8.112, foi regulamentado o dispositivo 

Constitucional que estabelece o regime jurídico único para os servidores públicos, dessa 

forma todos os servidores celetistas passaram a ser estatutários. 

Em 1992 o presidente Fernando Collor de Mello foi afastado, pelo processo de 

impeachment do Congresso Nacional, acusado de corrupção. Neste ano assume seu vice, 

Itamar Franco. Com a posse de Itamar, o seu Ministro da Saúde Jamil Haddad reconheceu o 

modelo de gestão da FIOCRUZ. 

Nesse período houve uma movimentação por parte da comunidade da FIOCRUZ, 

com o intuito de garantir a nomeação de um nome da lista tríplice. Para isso foi formada 

uma comissão do Conselho Deliberativo para informar o Ministro da Saúde do modelo 

participativo implantado na FIOCRUZ, que incluía a eleição para escolha de três nomes para 

compor a lista a ser apresentada ao Ministro. Essa comissão, também, reuniu-se com os três 

integrantes da lista para saber das suas intenções em manter os seus nomes, visto que já se 

haviam passado três anos da eleição. Os três integrantes manifestaram à comunidade de 

Manguinhos, em 3/11/1992, através do documento "Nosso compromisso é com a 

FIOCRUZ", o propósito de participar efetivamente da lista tríplice. Diante de tal situação, o 
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Ministro Jamil Haddad nomeou para Presidente Carlos Médicis MoreI, nome que integrava a 

lista triplice. 

o novo Presidente da FIOCRUZ cumpnu o comprormsso com a comunidade e 

convocou o 2° Congresso Interno em 1993, resgatando o processo democrático. O 2° 

Congresso Interno centrou-se na atualização do projeto institucional frente à conjuntura 

nacional e internacional e na discussão de novas formas de gestão, visando sua 

modernização e autonomia. 

O 2° Congresso definiu e reafirmou os princípios de relevância pública e controle 

social, da eficiência e da qualidade como base do trabalho institucional. Definiu-se, também, 

pelo estabelecimento de um programa de descentraliZação administrativa; de mecanismos 

permanentes e transparentes de avaliação das atividades desenvolvidas; de instâncias 

integradoras, com a criação das Câmaras Técnicas de Ensino, de Pesquisa, de 

Desenvolvimento Tecnológico, Produção e Controle de Qualidade, de Atenção à Saúde, de 

Informação, Informática e Comunicação, de Gestão, Infra-estrutura e Preservação do 

Patrimônio, vinculadas à Presidência da FIOCRUZ, com caráter assessor do Conselho 

Deliberativo na formulação de políticas institucionais nas áreas de competência. 

Essas deliberações são implementadas pelo Conselho Deliberativo da FIOCRUZ, 

conforme as Resoluções O 1 a 06/94 de 18 de janeiro de 1994. Em junho de 1994 o Conselho 

aprova o regimento interno das Câmaras Técnicas. 
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Em 1994 ocorreram as eleições presidenciais e Fernando Henrique Cardoso, apoiado 

por um aliança com as forças conservadoras, conseguiu os votos de um terço do eleitorado 

e foi eleito no primeiro turno das eleições. 

o Plano Real de estabilização da economia, que conseguiu reduzir a taxa de inflação, 

se sustenta na política cambial e nas altas taxas de juros, e foi o elemento decisivo nas 

eleições. Seu programa de governo tem forte feição neo-liberal, muito próximo ao de 

Fernando Collor de Mello. Fernando Henrique Cardoso propõe, entre outras, redimensionar 

o Estado e reorganizar a máquina do governo, e para isso considera fundamental o apoio do 

Congresso para que as reformas constitucionais e mudanças das leis sejam aprovadas para 

concretização de seu projeto de governo. 

No início de 1995, Fernando Henrique Cardoso assumiu o Governo, e a reforma 

constitucional passou a ser o principal assunto da agenda política. Com relação à reforma 

adminístrativa do Estado, o governo encaminhou, em agosto de 1995, ao Congresso 

Nacional, uma proposta de emenda constitucional, e desde o início de 1995 o Ministro 

Bresser Pereira vem elaborando uma proposta de plano diretor da reforma do aparelho do 

Estado. 

Para o governo, "o objetivo da reforma é permitir que a administração pública se 

tome mais eficiente e ofereça ao cidadão serviços com maior qualidade. Ou seja, que 

atenda melhor utilizando com mais eficiência os recursos disponíveis. (. . .) De outro lado, 

para garantir a estabilidade do Plano Real, o Governo procura coibir o desperdício e 
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racionalizar o gasto público. (. .. ) Pela atual Constituição, o Governo enfrenta grandes 

obstáculos para introduzir políticas voltadas para a cobrança de desempenho do serviço 

público e para a racionalização das despesas. "85 

É neste contexto que a FIOCRUZ convocou a 1 a Plenária Extraordinária sobre a 

Reforma do Estado do seu 20 Congresso Interno, em agosto de 1995, com o objetivo de 

retomar o debate sobre o projeto institucional da FIOCRUZ. 

A Plenária reafirmou "os princípios que vêm fundamentando o projeto institucional 

da FIOCRUZ: 1) Compromisso social; 2) Caráter público estatal; 3) Integralidade 

institucional; 4) Gestão democrática e participativa com controle social e; 5) Eficiência e 

eficácia gerencial. "86 

A Plenária do Congresso Interno aprovou, entre outras, "a proposta para conferir à 

Fundação Oswaldo Cruz, através de lei específica, o caráter de "Organização Pública de 

Apoio Estratégico de Estado", de natureza pública e estatal, sob a forma de Autarquia 

Especial, Fundação Pública ou Agência Autônoma, que lhe conceda maior autonomia e 

flexibilidade administrativa e gerencial. "87 

Em setembro de 1996, foi convocada a 28 Plenária Extraordinária do 20 Congresso 

Interno quando se definiu as estratégias da FIOCRUZ frente à Reforma do Estado, a 

85 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ProPOsta de Refonna Administrativa. Brasília: Presidência da República; 
Ministério da Administração F edera1 e Refonna do Estado, 1995. p. 5. 
86 FIOCRUZ, Relatório Final do Congresso Interno Extraordinário - A Refonna do Estado e a FIOCRUZ. Rio de 
Janeiro, agosto 1995. p. 18. 
87 idem, ibidem. p. 20. 
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implementação do contrato de gestão, a modificação da proposta de estatuto da FIOCRUZ 

para se adequar ao contrato de gestão e o regimento eleitoral. 

Podemos avaliar essa Plenária, entendendo o contexto institucional que apresentava 

dois aspectos: o primeiro diz respeito ao encerramento de uma gestão (visto que o mandato 

de quatro anos do Presidente da FIOCRUZ estava finalizando) e o discurso do Presidente na 

abertura da Plenária expressava a sua prestação de contas da sua gestão; e o segundo era o 

lançamento dos possíveis candidatos à Presidência (verificava-se o cuidado no 

posicionamento dos potenciais candidatos com vistas a não desagradar o conjunto dos 

delegados). 

Nessas circunstâncias aprovou-se, na modificação da proposta de estatuto, a retirada 

do direito a voto dos Vice-Presidentes no Conselho Deliberativo, reforçando as instâncias de 

base através da valorização dos votos dos diretores das Unidades. Deliberou-se, ainda: o 

voto universal para escolha do Presidente, isto é, a igualdade ponderável dos votos do 

funcionário de nível superior e médio; a submissão dos termos finais do contrato de gestão 

ao Congresso Interno; e na política de Recursos Humanos um cuidado na proteção dos 

direitos dos trabalhadores, tanto no processo de demissão, como na permanência do direito 

a aposentaria integral em um novo regime jurídico de trabalho. 

Esses Congressos Internos constituem a base do processo de gestão democrática e 

participativa da FIOCRUZ e o seu aperfeiçoamento, através da prática, poderá ser a 

consolidação deste modelo nesta instituição. 
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Nos dias 4 e 5 de dezembro de 1996, foi realizada a eleição para presidente da 

FIOCRUZ, que contava com quatro candidatos: Eduardo Costa, E10i Garcia, Paulo Buss e 

Mauro Marzochi. Cada eleitor poderia votar em três nomes, indicando a preferência do 1 0, 

2° e 3° lugar. O processo eleitoral foi coordenado por uma Comissão Eleitoral e o regimento 

eleitoral estabelecia que o candidato mais votado para o primeiro lugar da lista deveria obter 

50% mais um dos votos válidos, caso contrário a disputa pela primeira colocação seria 

decidida em segundo turno de eleições, entre os dois candidatos que obtivessem mais votos 

para o primeiro lugar. O resultado foi o seguinte: Eloi Garcia obteve um total de 1861 votos 

(76,6%), sendo 1088 para primeiro da lista (44,76%); Paulo Buss teve 1475 votos totais 

(60,7%) e 1001 para primeiro (41,18%); Mauro Marzochi totalizou 1429 votos (58,8%); 

enquanto Eduardo Costa ficou em quarto lugar com uma soma de 1064 votos (43,8%). O 

número total de votos válidos foi de 2490. Como os dois primeiros colocados não obtiveram 

50% mais um dos votos válidos para o primeiro lugar, foi realizado o segundo turno, nos 

dias 16 e 17 de dezembro. Neste pleito Eloi Garcia obteve 1368 votos (55,47%) e Paulo 

Buss teve 1098 votos (44,53%), o total de votantes foi de 2541 eleitores (76,72%). Desse 

modo a lista tríplice para Presidente da FIOCRUZ, foi formada com os seguintes nomes: l°) 

Eloi Garcia; 2°) Paulo Buss; e 3°) Mauro Marzochi. No dia 18 de dezembro o Presidente da 

FIOCRUZ entregou a lista tríplice ao Ministro da Saúde. No dia 24 de fevereiro foi a posse 

do novo Presidente da FIOCRUZ, Eloi Garcia, escolhido pelo Ministro da Saúde. 
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3.2 FIOCRUZ: uma organização em construção 

Procuraremos caracterizar o tipo de organizaçã088 em que se enquadra a FIOCRUZ, 

com o objetivo de identificar suas especificidades na esfera da administração pública e se seu 

modelo e sua política de gestão são aplicáveis a outras instituições governamentais, quando 

também destacaremos a cultura organizacional e os elementos embasadores da sua 

configuração organizacional. 

Para nos auxiliar nesta análise organizacional, tomaremos os cinco tipos puros de 

configurações estruturais definidos por MINTZBER(J89, a partir da análise dos mecanismos 

para coordenar, dos parâmetros para delinear, dos fatores situacionistas, do tipo de 

descentralização das organizações etc. São elas: Estrutura Simples; Burocracia 

Mecanizada90; Burocracia Profissional91 ; Forma Divisionalizada; Adhocracia92. 

88 A origem da palavra organização deriva do grego organon que significa uma ferramenta ou instnunento, ou seja, as 
organizações são criadas como um meio para atingir um fIm, e não um ftm em si mesmas. 
89 MINTZBERG, Hemy. Criando Organizacões EfIcazes: estruturas em cinco configurações. São Paulo: Atlas, 1995, p. 
280. 
90 Na burocracia mecanizada há uma padronização de seus processos de trabalho, a tomada de decisão tende a seguir 
a cadeia formal de autoridade, enfatiza-se a divisão de trabalho e o controle, pois sua estrutura não combina com o 
conflito. Por isso utiliza-se o controle como mecanismo de contenção desses conflitos e o mecanismo de coordenação é o 
da supervisão direta. 
91 Na burocracia profissional o mecanismo de coordenação apóia-se na padronização das habilidades profIssionais dos 
seus membros, que são geralmente especialistas treinados com um grau razoável de autonomia sobre seu próprio 
trabalho. Por isso que é enfatizada a autoridade de natureza profIssional, ou seja, o poder da perícia, que se manifesta 
não só por essa autonomia como pelo controle coletivo sobre as decisões administrativas que os afetam. Isto pode 
proporcionar uma estrutura democrática, pois ela se apóia no ajustamento mútuo para a coordenação, ou seja, o poder 
está nos profIssionais do núcleo operacional. Por este motivo, essas organizações são denominadas de "colegiadas". 
Porém, um dos desajustes presentes nessas organizações é a formação de hierarquias administrativas paralelas, ou seja, 
uma democrática de baixo para cima para os profIssionais especializados e a outra de cima para baixo para o trabalho 
não especializado, geralmente submetida a uma burocracia mecanizada. 
92 A adhocracia, ao contrário das burocracias, é uma configuração adequada à inovação, pois não se apóia em qualquer 
forma de padronizar a coordenação, baseando-se em uma estrutura grandemente orgânica, com: pouca formalização de 

comportamento; grande especialização horizontal do trabalho baseada no treinamento formal; tendência para agrupar os 
especialistas em unidades funcionais com fInalidades de administração interna, sendo suas decisões baseadas em 
ajustamento mútuo. 
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Para Mintzberg as organizações podem sofrer influência dessas cinco configurações, 

resultando, portanto, em um híbrido estrutural dessas configurações de tipos puros, 

podendo, também, haver predominância de uma sobre as outras, ou em cada parte da 

organização pode prevalecer um tipo. 

o interesse em compreender as características das Burocracias Mecanizada e 

Profissional e da Adhocracia, é porque esses tipos são com freqüência identificados como 

predominantes nas áreas de produção (burocracia mecanizada), de serviços de saúde e de 

ensino (burocracia profissional) e de pesquisa (adhocracia), presentes na FIOCRUZ, objeto 

de nossa pesquisa. 

A FIOCRUZ pode ser considerada uma organização complexa não só por ser uma 

instituição especializada, mas principalmente pelo fato de executar tarefas múltiplas. Essas 

tarefas estão relacionadas com suas funções de ensino; pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico; produção de imunobiológicos, reagentes e medicamentos; prestação de 

serviços de referência à comunidade; informação e comunicação em saúde e ciência & 

tecnologia, desempenhadas por várias Unidades que apresentam especificidades e uma 

diversidade técnico-cultural. Podemos caracterizar, também, a FIOCRUZ como uma 

organização profissional porque o seu quadro de funcionários é composto por grande parte 

de profissionais altamente qualificados, que se identificam mais com a habilidade que 

praticam do que com a instituição a que estão vinculados. No entanto, outra caracterização 

possível para FIOCRUZ é a sua condição de uma organização burocrática, pois apresenta 
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uma esfera específica de competências, cargos hierarquizados cuja conduta é regulada por 

regras e normas, há uma divisão do trabalho determinada pela especialização etc. 

Por outro lado, como destaca HAMIL TON93 "a FIOCRUZ, por seu caráter de 

instituição geradora de conhecimentos e formadora de recursos humanos. tem incorporado 

à cultura do seu cotidiano a reflexão crítica, o debate de idéias e conceitos, o respeito a 

posições divergentes e uma certa relativização das hierarquias formais, o que cria um 

ambiente democrático singular, que favorece a capacidade coletiva de analisar situações, 

identificar problemas e propor soluções alternativas com grau de autonomia maior que o 

usual em organizações burocráticas." 

Dessa forma, vem se construindo um modo de gestão participativa com uma 

estrutura de poder compartilhado, cujo modelo a seguir vamos procurar caracterizar. Cabe, 

portanto, destacar que essa estrutura é produto de um pacto interno, do qual a Presidência 

da FIOCRUZ é a principal avalista, pois na estrutura legal vigente (Decreto nO 77481 de 

23/04/1976) o Presidente da F10CRUZ tem amplos poderes para instituir mecanismos de 

assessoramento, designar os dirigentes das Unidades etc. 

A FIOCRUZ, de acordo com o pacto interno, se organiza pelos órgãos executores e 

instâncias colegiadas relacionados a seguir: 

93 HAMILTON, Dalton Mario. Refonna do Estado e Gestão Democrática (in: Relatório Final do Congresso Interno 
Extraordinário A Refonna do Estado e a FIOCRUZ). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, agosto de 1995, pp. 6 e 7. 
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Órgãos Executores: 

- Presidência: órgão que supervIsIona todas as atividades da FIOCRUZ, tanto 

administrativas como técnico-científicas, em nivel executivo. Seu poder é exercido pelo 

Presidente e 4 (quatro) Vice-Presidentes. O Presidente da FIOCRUZ é nomeado pelo 

Presidente da República, a partir de indicações feitas em lista tríplice. Esta lista é o produto 

do resultado de um processo eleitoral interno, quando são apontados os três nomes mais 

votados no pleito. O mandato é de 4 (quatro) anos, admitida a recondução por um período 

consecutivo. Os Vice-Presidentes são de livre escolha do Presidente da FIOCRUZ e são 

seus auxiliares nas tarefas executivas e no assessoramento, supervisão e coordenação das 

áreas específicas de ensino e informação, pesquisa e meio ambiente, desenvolvimento 

tecnológico e produção e desenvolvimento institucional. . 

- Unidades Técnico-Científicas: órgãos que exercem as atividades finalísticas da 

FIOCRUZ. Atualmente são 11 (onze) unidades: Casa Oswaldo Cruz; Escola Nacional de 

Saúde Pública; Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio; Instituto Aggeu Magalhães; 

Instituto Fernandes Figueira; Instituto Gonçalo Muniz; Instituto Nacional de Controle da 

Qualidade em Saúde; Instituto René Rachou; Instituto Oswaldo Cruz; Instituto de 

Tecnologia em Fármacos de Manguinhos e Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos de 

Manguinhos. Seu poder é exercido pelo Diretor indicado pelo Presidente da FIOCRUZ, 

escolhido de uma lista de 3 (três) nomes indicados pela comunidade da respectiva Unidade, 

através de um processo eleitoral. Os Diretores são auxiliados por Vice-Diretores e por um 

colegiado composto pelos chefes de Departamentos, conforme o regime interno de cada 



98 

Unidade. O mandato dos Diretores é de 4 (quatro) anos, admitida a recondução por um 

período consecutivo. 

- Unidades Técnicas de Apoio: órgãos que desempenham funções de suporte técnico 

para as Unidades da FIOCRUZ. Atualmente, são 2 (duas): Biotérío Central, fornece animais 

cobaias para as pesquisas; e Centro de Infonnação Científica e Tecnológica (CICT), 

administra as bibliotecas e o centro de infonnática. As Direções dessas Unidades são de livre 

escolha do Presidente. 

- Unidades Técnico-Administrativas: órgãos responsáveis pela infra-estrutura, pela 

execução econômica e financeira, pela implementação de .políticas de pessoal. Enquadram-se 

nessas Unidades, a Diretoria de Administração (DIRAD); a Diretoria de Administração do 

Campus (DIRAC); e a Diretoria de Recursos Humanos (DIREH). As direções são de livre 

escolha do Presidente. 

Instâncias Colegiadas: 

- Conselho Deliberativo: órgão colegiado de caráter deliberativo afeto à 

administração superior - composto pelo Presidente, pelos Diretores da Unidades Técnico

Científicas e por um representante da Associação de Servidores da FIOCRUZ, com direito a 

voto e pelos Vice-Presidentes, dirigentes das Unidades Técnico-Administrativas e Técnicas 

de Apoio e titulares dos órgãos da Presidência, com direito a voz. Em resumo, todas as 
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pessoas que têm direito a voto são escolhidas por processo eleitoral, o que corresponde a 

um dos indicadores da participação da comunidade da FIOCRUZ no governo da instituição. 

- Conselho Superior: órgão colegiado de controle social - composto por membros 

não pertencentes ao quadro de servidores da FIOCRUZ, indicados pelo Conselho Nacional 

de Saúde e nomeados pelo Ministro da Saúde, com direito a voto, e o Presidente da 

FIOCRUZ, com direito a voz. 

- Congresso Interno: instância máxima de representação da comunidade da 

FIOCRUZ, tendo caráter deliberativo nos temas referentes ao projeto institucional e nas 

questões relativas ao Regimento Interno e Estatuto da FIOCRUZ. A composição e eleição 

de delegados tem seus critérios fixados pelo Conselho Deliberativo. Os critérios definidos 

pelo Conselho Deliberativo, em sua reunião do dia 10 de agosto de 1993, são os seguintes: 

a) Delegados das Unidades: Unidades com menos 100 funcionários elegem 6 (seis) 

delegados; Unidades com 100 a 200 funcionários elegem 12 (doze) delegados, Unidades 

com 201 a 400 funcionários elegem 18 (dezoito) delegados, Unidades com mais de 400 

funcionários elegem 24 (vinte e quatro) delegados. São considerados funcionários os 

cedidos formalmente à FIOCRUZ, e a Presidência, CICT, DIRAC, DIRAD e DIREH foram 

consideradas em bloco, como uma Unidade, com direito ao número máximo de Delegados 

(24); 

b) Delegados dos alunos: máximo de 6 (seis) delegados representantes do conjunto 

de cursos de longa duração ministrados na FIOCRUZ; 
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c) Delegados natos: membros dos Conselhos Deliberativo e Técnico-Científico 

(transformado em Conselho Superior) e ex-Presidentes da FIOCRUZ; 

d) quanto à proporcionalidade de representação dos níveis superior e intermediário: 

garantia de representação mÍníma de 1/3 (um terço) do número de Delegados para cada 

nível funcional; 

e) quanto a direito a voto e elegibilidade de Delegados: todos os funcionários da 

FIOCRUZ, os funcionários cedidos com mais de 1 (um) ano de cessão formal à FIOCRUZ, 

alunos com mais de 1 (um) ano de matricula em cursos de qualquer nível; 

t) quanto à eleição de delegados: cada Unidade organizará a eleição em seu âmbito 

próprio, recomendando-se que os Delegados sejam eleitos através dos seguintes mecanismos 

participativos: eleição direta com voto secreto, ou em assembléias plenárias das Unidades. 

A forma juridica da FIOCRUZ é de Fundação Pública, vinculada ao Ministério da 

Saúde. Antes da Constituição Federal de 1988, esse ente juridico proporcionava maior 

flexibilidade administrativa, financeira e orçamentária, mas hoje as Fundações têm 

funcionamento semelhante às Autarquias. 

o desenho da estrutura da FIOCRUZ, mesmo manifestando caracteristicas 

burocráticas, foi concebido na perspectiva da gestão participativa, que parte do princípio de 

que o ser humano é uma pessoa responsável e que se deve integrá-lo na gestão mais global 

da instituição, assegurando-lhe condições para a mais ampla participação no processo 

decisório. 
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3.3 As políticas de gestão 

As diretrizes das políticas de gestão começaram a ser definidas coletivamente a partir 

do I Congresso Interno da FIOCRUZ. Elas se basearam no princípio de que a atividade 

científica exige autonomia, estabilidade e democratização de suas instâncias de poder. Neste 

sentido, nesse Congresso definiram-se os mandatos e a escolha através de processos eletivos 

para os diretores de Unidade e o Presidente da FIOCRUZ, e criou-se o Conselho 

Deliberativo para garantir os princípios de representatividade e descentralização decisória, 

além da definição de políticas de valorização de pessoal. Podemos dizer que esse I 

Congresso desenhou uma nova configuração organizacional, que pudesse garantir as bases 

para um processo de democratização da gestão. 

Nesse Congresso, também, estabeleceram-se uma série de comprolTIlssos que 

passaram a ser incorporados na política de gestão, como a busca do "equilíbrio entre a 

liberdade de iniciativa e autonomia intelectual dos pesquisadores, com um planejamento 

institucional que contemple o propósito de sustentar o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a participação de instâncias legítimas na definição de áreas prioritárias e 

seus mecanismos de financiamento. Trata-se, portanto, de construir uma instituição em que 

a atividade de pesquisa seja livre sem ser desorganizada ou alienada, seja planejada sem 

ser autoritária, seja socialmente responsável por desejo e vocação e não por obrigação, e 

seja internacionalmente de vanguarda sem necessidade de acordos subservientes. "94 

94 ResolUÇões Finais do I Congresso Interno da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, jul./1988, pp. 15-16. 
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Por outro lado, o diagnóstico realizado no I Congresso enfatizava dois pontos 

básicos relacionados à gestão: o primeiro, dificuldades no atendimento às demandas da área 

finalística; e o segundo, inadequação organizacional e estrutura de poder incompatível com a 

democratização do processo decisório. 

Sobre as dificuldades no atendimento às demandas da área finalística, ficou 

evidenciado que as medidas implementadas como a descentralização da execução 

orçamentária para as unidades e a criação de novas instâncias administrativas (Prefeitura do 

Campus p.ex.) foram insuficientes, pois a máquina administrativa continuava emperrada em 

setores essenciais como de comunicação, de compras, de tesouraria e de manutenção, 

tomando a instituição vulnerável aos entraves clássicos das instituições complexas. As 

razões eram decorrentes da natureza burocrática de atuação da FIOCRUZ e da diversidade 

e complexidade das suas Unidades que implicavam em formulações de estratégias 

específicas e requeriam um periodo de tempo relativamente prolongado para adequar a 

novas formas de gestão. Isto, associado ao desequilíbrio nos investimentos em recursos 

humanos e financeiros entre as áreas finalísticas e as áreas meio, comprometia a capacidade 

de resposta dos setores administrativos e operacionais. Com relação a esse descompasso, 

observou-se que no planejamento de atividades não se previa a correspondente estruturação 

do serviço de apoio administrativo e operacional, devido talvez ao estágio do 

desenvolvimento institucional que se caracterizava pela divisão entre a área meio e a área 

fim. 
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As sugestões indicavam como diretrizes geraIs: o aprofundamento da reforma 

organizacional, a adequação qualitativa e quantitativa dos recursos humanos envolvidos, e o 

investimento em sua transformação tecnológica e na base material. Para tanto, o 

planejamento das linhas de ação da área meio deveria ser "amplamente discutido pela 

comunidade e acompanhado pela democratização da informação sobre seus objetivos, de 

maneira que se amplie o controle social destas atividades"95. Outra proposição era 

"descentralizar criteriosamente, resguardando as normas legais e administrativas, aqueles 

processos que diminuem os trâmites burocráticos e aumentem a velocidade de respostas às 

necessidades, mantendo o estreito inter-relacionamento com a administração centraf'.% 

Sobre a configuração organizacional observou-se que a falta de integração entre as 

Unidades e as atividades da FIOCRUZ dificultava a unificação e o compartilhamento de 

serviços de apoio administrativo e operacional. Como sugestão para superação dessa 

dificuldade, devia ser implementado um processo gerencial participativo, com fortalecimento 

de mecanismos coletivos nos diversos setores e nas Unidades. Por conseguinte, priorizou-se 

a formulação de uma proposta de Estatuto, de forma a retirar o caráter extremamente 

concentrador de poder e presidencialista. Mas até a aprovação da proposta de Estatuto pelo 

governo central e o Congresso Nacional, estabeleceu-se que o esquema Presidencialista do 

atual Estatuto seria utilizado para aprovação dos regimentos das Unidades, de forma a 

agilizar o processo de reformulação da estrutura de poder das Unidades e, numa fase 

posterior, estes regimentos poderiam sofrer adaptação ao novo Estatuto. 

95 . 32 Op.Clt. p. . 
96 . 34 op. Clt. p. 
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Em 1991, na perspectiva de resgatar a flexibilidade e a autonomia de gestão perdida 

ao longo dos anos pelas fundações públicas, a FIOCRUZ passou a formular propostas 

alternativas para flexibilizar a gestão. Com apoio e assessoria técnica de consultores da 

Fundação Getúlio Vargas, elaborou-se uma proposta de Termo de Compromisso de Gestão 

que continha definição de objetivos e metas, indicadores de desempenho, prazos, 

especificação de condições e garantias para o cumprimento de cláusulas abordadas etc, a ser 

negociado e firmado entre a FIOCRUZ e o Governo Federal. No entanto, para adotar o 

Termo de Compromisso implicava na "implementação de um sistema de planejamento e 

controle, através do qual .fiquem mais claramente inter-relacionados as dimensões 

estratégica e tática de ação da Fundação''97 e na superação das limitações para o alcance 

de adequados níveis de eficiência, eficácia e efetividade, identificadas pela consultoria da 

FGVIEBAP como: "1) dificuldades para obter-se unidQde de ação; 2) superposição quanto 

ao planejamento e controle; 3) superposição quanto às ações substantivas; 4) pulverização 

de esforços na produção; 5) busca de "programas institucionais"; 6) separação quanto a 

atividades básicas (pesquisa vs produção, p. ex.); 7) inde.finição das propostas de trabalho 

das diferentes Unidades; 8) grande diferenciação quanto às capacidades administrativas 

das Unidades. "98 

Nos anos de 1991 e 1992, desenvolveram-se esforços no sentido de incrementar 

ações de planejamento, como a definição de um Plano de Ação FIOCRUZ 1992/95 e de 

Planos de Ação das Unidades e o aperfeiçoamento da Estrutura Funcional Programática do 

Orçamento Anual para tomá-la mais realista e compatível com seus programas institucionais 

97 "Desafios e possibilidades para o sistema de planejemento na FIOCRUZ", Rio de Janeiro: relatório Conv. 
FGVIEBAPIFIOCRUZ,janl1992, p.6 (mimeo.) 
98 ibid. 
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a fim de angariar maior comprometimento interno com os resultados da ação institucional. 

Portanto, percebe-se um esforço de cumprir as recomendações da consultoria da FGV no 

que tange à implementação de um sistema de planejamento e controle, com finalidade da 

busca de maior autonomia de gestão a partir do instrumento do Tenno de Compromisso. 

Quanto à política de Recursos Humanos da FIOCRUZ verificou-se o aumento da 

dependência das orientações dos órgãos controladores e nonnatizadores do Poder 

Executivo perdendo, portanto, a autonomia na administração do Plano de Cargos e de 

outros aspectos da política de Recursos Humanos, devido à implantação do Regime Jurídico 

Único na administração pública federal. 

Em 1993 realizou-se o 11 Congresso Interno ~a FIOCRUZ, que representou a 

retomada do procedimento participativo que era a base do projeto democrático de gestão 

desenhado no I Congresso. O seu objetivo foi atualizar o projeto institucional, face à nova 

conjuntura e ao desafio da FIOCRUZ em aumentar a sua capacidade de resposta às 

demandas da sociedade. Para isso definiu-se sobre a necessidade de maior autonomia e 

flexibilidade de gestão, e para sua viabilização era preciso aprovar um novo Estatuto e 

implementar estratégias que ampliassem a autonomia administrativa da Instituição. As 

políticas definidas procuravam "introduzir uma nova perspectiva gerencial, mais 

profissional, estratégica e integradora das atividades; trata-se, sobretudo, de renovar a 

cultura organizacional, fortalecendo-se os princípios da relevância pública e controle 

social, da eficiência e da qualidade com base do trabalho institucional.'>99 

99 Relatório Final do TI Congresso Interno da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, jan/94, p.42. 
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Destacam-se as seguintes resoluções desse II Congresso: 

a) Criação das Câmaras Técnicas como instâncias integradoras, vinculadas à 

Presidência da FIOCRUZ, com caráter assessor do CD na formulação de políticas 

institucionais nas áreas de competência; 

b) Adoção do Plano de Objetivos e Metas entre Unidades e Presidência como 

instrumento político-administrativo de programação e avaliação; 

c) Estabelecimento de um Programa de Descentralização Administrativa e um Plano 

Estratégico para Implantação da Gestão da Qualidade; 

d) "A política de alocação dos recursos Diretamente Arrecadados deve ser definida 

anualmente pelo CD/FIOCRUZ, de acordo com os seguintes critérios: 1) definição de um 

percentual para constituição de um fundo de reserva técnica, a ser administrado pela 

Presidência; 2) alocação de recursos em programas considerados prioritários, em função 

da Política Nacional de Saúde e do cumprimento da missão institucional; 3) ampliação do 

financiamento e do aperfeiçoamento de mecanismos similares ao PAPES como garantia da 

distribuição dos recursos Diretamente Arrecadados baseada nas prioridades estratégicas e 

competência técnico-cientifica, reconhecendo as instâncias colegiadas de deliberação; 4) 

aprimoramento da gestão dos recursos financeiros e do desenvolvimento das políticas 

institucionais através da: criação de um sistema de apuração de custos e da separação no 

pool de Diretamente Arrecado dos recursos captados em convênios para financiamento de 

pesquisa com vistas a sua atualização financeira e manutenção nos projetos de origem."100 

100 . 44-45 op. Clt. pp. . 
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e) Constituição de um Comitê de Recursos Humanos, formado por representantes de 

todas as Unidades, com o objetivo de elaborar, fixar e avaliar continuamente políticas para o 

desenvolvimento de recursos humanos. 

o diagnóstico desse Congresso considerou como requisito imprescindível a 

autonomia da FIOCRUZ para superar as crescentes dificuldades de gestão, e apontou-se a 

possibilidade de examinar medidas e mecanismos permitidos pela legislação com vistas à 

flexibilidade administrativa necessária ao funcionamento da Fundação, viabilizando política, 

jurídica e administrativamente a implantação de uma nova forma de gestão para a instituição 

como um todo. 

Uma política desenvolvida nesse período a partir das proposições do 11 Congresso 

foi o aprofundamento da política de descentralização administrativa, que tinha como 

perspectiva de longo prazo o estabelecimento de relações contratuais entre a direção central 

e as unidades finalisticas da FIOCRUZ, mediante a figura do contrato de gestão. Neste 

sentido, houve um rompimento com a tradição do "orçamento histórico" que utilizava o 

incrementalismo orçamentário, passando-se a adotar o Plano Anual de Objetivos e Metas 

elaborado a partir das necessidades das Unidades, o que tomava mais racionais e 

transparentes a alocação e a compatibilização dos recursos, bem como viabilizava o 

estabelecimento de sistemáticas para a avaliação de desempenho das Unidades e da 

instituição como um todo. Outras medidas de descentralização foram implementadas para 

permitir maior flexibilidade de gestão nas Unidades, principalmente aquelas que atuam na 
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área de produção de medicamentos e que se localizam fora do campus de Manguinhos, 

como os Centros Regionais e o Instituto Fernandes Figueira. 

Como medidas complementares à adoção da descentralização administrativa 

encontram-se aquelas de integração institucional, como por exemplo a criação das Câmaras 

Técnicas como órgãos assessores do Conselho Deliberativo na definição das políticas das 

áreas temáticas e a Rede de Comunicação de Dados da FIOCRUZ, que proporcionou uma 

infra-estrutura de interligação entre as Unidades. A seguir, na próxima parte desse texto, 

iremos analisar se essas medidas complementares auxiliaram na diminuição de tensão entre 

autonomia e integração, ou seja, até que ponto o aumento da autonomia das Unidades 

contribuiu para a falta de integração institucional. 

Quanto à política de Recursos Humanos adotou-se medidas em consonância com a 

política de descentralização administrativa. No entanto, o enfoque principal dessa área foi a 

implementação do novo Plano de Carreira de Ciência & Tecnologia, de acordo com a Lei 

8.691/93 e do Programa de Aperfeiçoamento Profissional da instituição que concedeu 886 

bolsas e estágios no periodo de 1993/94. 

Diante das diretrizes propostas pelo governo federal para efetivação da Reforma do 

Estado, foi convocada em 1995 a I Plenária Extraordinária do 11 Congresso Interno, com 

objetivo de retomar o debate sobre a natureza juridica, autonomia e flexibilidade de gestão 

da FIOCRUZ, antecipando-se na apresentação de propostas que pudessem garantir o 

avanço institucional. 
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Destacamos as seguintes proposições dessa Plenária: 

"Quanto à Reforma do Estado, Saúde, Ciência e Tecnologia: apoiar as propostas 

de Reforma do Estado que viessem tomá-lo mais eficaz para a superação das 

desigualdades sociais existentes. 

Quanto à FIOCRUZ no contexto da Reforma: reafirmar os princípios que vêm 

fundamentando o projeto institucional da FIOCRUZ: compromisso social; caráter público 

e estatal; integralidade institucional; gestão democrática e participativa com controle 

social; eficiência e eficácia gerencial. 

Quanto à natureza jurídica - Estatal e Pública: proposta para conferir à Fundação 

Oswaldo Cruz, através de lei especifica, o caráter de "Organização Pública de Apoio 

Estratégico do Estado", de natureza pública e estatal, sob aforma de Autarquia Especial, 

Fundação Pública ou Agência Autônoma, que lhe conceda maior autonomia e flexibilidade 

administrativa e gerencial. Apoiar propostas de Reforma Constitucional e de legislação 

ordinária que confiram maior autonomia e flexibilidade gerencial e administrativa às 

autarquias e fundações públicas. 

Quanto à Autonomia e Flexibilidade de Gestão: celebração de Contrato de Gestão, 

Termo de Responsabilidade ou outras formas e instrumentos contratuais que definam 

claramente os compromissos entre a FIOCRUZ e o Ministério da Saúde, com explicitação 

de responsabilidades e metas. Garantia de financiamento do Plano de Objetivos e Metas e 

de manutenção do quadro de pessoal, pelo Tesouro, implementando estratégias de 

captação de recursos adicionais através de convênios, projetos, venda de produtos e 

serviços. 
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Quanto à Participação e Controle Social: proposta de reformulação sobre a 

natureza do atual Conselho Técnico-Cientifico, no sentido de transformá-lo em um 

Conselho Superior de Acompanhamento e Controle Social, contando com a representação 

de órgãos públicos e da sociedade civil, possuíndo competência para aprovação dos 

planos estratégicos, de Objetivos e Metas e de avaliação de resultados. Manutenção dos 

princípios de escolha dos dirigentes definidos no I Congresso Interno. 

Quanto à Política de Recursos Humanos: flexibilidade para definir a política 

salarial, o que pressupõe sair da órbita do Regime Jurídico Único para o regime de 

pessoal que vier a ser adotado para as autarquias especiais, agências autônomas ou 

fundações públicas. Que o novo regime jurídico assegure o direito de opção para os atuais 

servidores. 

Quanto aos Direitos Trabalhistas: para os atuais servidores que optarem pelo novo 

regime de trabalho: respeito aos direitos adquiridos e expectativas de direito; 

incorporação da contribuição para o PSSS feita nos últimos 5 (cinco) anos ao 

correspondente Fundo de Garantia que vier a ser instituído; contagem integral do tempo 

de serviço relativo à vigência do RIU e manutenção do atual adicional de titulação; 

garantia de permanência no emprego pelo período mínimo de 1 (um) ano, contados a 

partir da assinatura do novo Contrato de Trabalho." 101 

Analisando as proposições da I Plenária Extraordinária podemos dizer que houve 

uma retomada da proposta de Contrato de Gestão, como instrumento para garantir maior 

autonomia e flexibilidade de gestão, que já tinha sido elaborada em 1991 conforme já 

mencionado. Outro aspecto a ser destacado é a manutenção da FIOCRUZ na esfera estatal, 

101 Relatório de Atividades da Fundação Oswaldo Cruz - 1995, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1996, pp.42-43 
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mas com controle social aperfeiçoado através do Conselho Superior. Essa proposta, porém, 

era dissonante com a política governamental que propunha retirar a FIOCRUZ da esfera 

estatal, como fonna de resgatar sua autonomia, transfonnando-a em organização social 

pública não estatal que estabeleceria com o governo central um Contrato de Gestão para 

financiamento de suas atividades, de acordo com as metas e os resultados pactuados. 

Quanto à política de Recursos Humanos, a posição de saída da órbita do Regime 

Jurídico Único baseou-se nas dificuldades relacionadas à política remuneratória dos 

servidores. Hoje há um atrelamento à política do conjunto de servidores públicos federais, e 

aos procedimentos burocráticos extremamente morosos e onerosos que impedem por 

exemplo o desligamento de servidores desidiosos. Por último, destaca-se o compromisso de 

continuar e aprofundar os procedimentos participativos como a manutenção dos processos 

eletivos para escolha dos dirigentes. 

Após o enVIO de proposta de emenda constitucional pelo governo federal ao 

Congresso Nacional, as proposições da I Plenária com relação às naturezas jurídicas da 

Fundação e do regime de pessoal ficaram condicionadas à refonna constitucional. Por este 

motivo e com o objetivo de garantir a curto prazo um conjunto de flexibilidades, mesmo que 

parcial, a FIOCRUZ assinou em 12 de junho de 1996 um Protocolo de Intenções com o 

MARE (Ministério de Administração e Refonna do Estado) e o Ministério da Saúde para 

dar início ao processo de modernização da FIOCRUZ e sua transfonnação em Agência 
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Executiva de Governo. Mas, "rigorosamente, nada aconteceu"I02 de acordo com o 

Presidente da FIOCRUZ. 

Em setembro de 1996 foi realizada a II Plenária Extraordinária, quando se reafinnou 

a necessidade de conferir à FIOCRUZ uma maior autonomia e flexibilidade de gestão 

através da adoção do Contrato de Gestão, envolvendo a totalidade da instituição, 

respeitando-se os distintos objetos e realidades de cada Unidade. A Plenária, também, 

aprovou alguns pontos para constar no processo de negociação para a celebração do 

Contrato de Gestão como: "1) garantia de aprovação do orçamento global e liberação de 

recursos financeiros de acordo com o cronograma de desembolso; 2) Autonomia para: a) 

definir os critérios que serão utilizados para a concessão da bonificação por desempenho, 

respeitados os percentuais estabelecidos nas normas . legais. Neste sentido deverá ser 

contemplada uma composição entre o desempenho coletivo e individual, a partir de uma 

avaliação do cumprimento dos objetivos e metas acordados, garantindo-se um processo 

participativo e transparente, b) contratação de pessoal temporário, c) remanejar a 

composição de recursos de custeio, pessoal e capital e definir a utilização dos recursos 

diretamente arrecadados, d) utilização integral de restos a pagar para obras e saldos 

orçamentários decorrentes de maior eficiência no uso dos recursos, e) reposição, por 

concurso público, das vagas disponíveis do quadro permanente,.f) estabelecimento de um 

regulamento de compras que comtemple as especificidades da FIOCRUZ; 3) criação de 

uma gratificação especial para os funcionários das Instituições incluídas no Programa de 

Agências Autônomas; 4) recomposição das perdas salariais dos últimos 20 meses, levando-

\02 MOREL, Carlos Médicis. "1993-1996: A FlOCRUZ em Construção" - Discurso de transmissão do cargo de 
Presidente da FlOCRUZ, Rio de Janeiro: FlOCRUZ, 24 de fevereiro de 1997, p.12 (mimeo) 
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se em conta os índices oficiais de inflação: 5) resgate das dívidas trabalhistas acumuladas: 

6) aprovação do novo Estatuto da FIOCRUZ."I03 

Percebe-se, mesmo considerando que esses pontos não signifiquem uma exigência da 

comunidade de Manguinhos para a celebração do Contrato de Gestão, que eles apresentam 

uma série de entraves para sua efetivação que não dependem exclusivamente do Poder 

Executivo, devido às mudanças legais necessárias para satisfazer alguns pontos, como o 

remanejamento orçamentário e o regulamento de compras próprio. Além disso alguns 

representam um aumento de despesas que não condiz com as diretrizes governamentais. 

Acrescenta-se a esse quadro uma outra resolução da referida Plenária que aprovou que os 

termos do Contrato de Gestão deveriam ser submetidos à apreciação do Congresso Interno 

antes de sua assinatura, o que indica um processo de negociação interna a ser previsto. Por 

conseguinte, essas resoluções representaram uma resposta à indefinição do governo federal 

em implementar políticas de modernização administrativa antes da aprovação da reforma 

constitucional, trazendo o emperramento dos desdobramentos do referido Protocolo de 

Intenções, e à ofensiva governamental nos anúncios e medidas de contenção do déficit 

público que afetaram principalmente os servidores públicos e o funcionamento da máquina 

estatal. 

Essa II Plenária Extraordinária aperfeiçoou a proposta de Estatuto da FIOCRUZ e 

um dos pontos que foi contemplado, conforme a resolução da I Plenária, refere-se à 

transformação do Conselho Técnico-Científico em Conselho Superior. A proposta define a 

composição desse órgão de controle social da seguinte forma: "o Conselho Superior, 

103 Resolucões da II Plenária Extraordinária do II Congresso Interno da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
setl1996, p.7 
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indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e nomeado pelo Ministro da Saúde, deverá ser 

integrado por membros não pertencentes ao quadro da FIOCRUZ, devendo contemplar 

representantes do poder público, personalidades de notório saber da área Técnico

Cientifica, representantes do Sistema Único de Saúde, da área de Ciência &Tecnologia e 

de usuários da Instituição, além do Presidente da FIOCRUZ, com direito a voz, sendo suas 

normas de funcionamento definidas por Regimento próprio"104 Essa proposta reforçou 

uma política já implementada pela direção da FIOCRUZ de valorização do Conselho 

Nacional de Saúde, visto que os Planos de Objetivos e Metas vêm sendo apresentados a esse 

Conselho, recebendo o seu apoio na defesa de orçamentos anuais compatíveis com as 

necessidades e o potencial da instituição. 

3.4 A gestão da política 

Tentaremos mostrar, nesta parte do trabalho, como foi construído o caminho para a 

aplicação das diretrizes políticas explicitadas anteriormente, inferindo como as decisões 

foram tomadas e implementadas, principalmente aquelas que permitiram uma maIor 

distribuição de poder, maior autonomia e descentralização interna e maior controle social. 

Tivemos, também, a preocupação de esclarecer quais as decisões que foram implementadas 

plenamente, pois como já foi mencionado quem impede que seja executada uma decisão 

também exerce da mesma forma o poder. 

104 op.cit. p.16 (art. 17 da proposta de Estatuto). 
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A convocação do primeiro Congresso foi motivada por uma conjuntura de crise que, 

internamente, apresentava uma ameaça de substituição da Presidência da FIOCRUZ e, 

externamente, em função de um quadro econômico critico e do debate nacional sobre a 

avaliação de desempenho das instituições de pesquisas e das Universidades. Um fato sempre 

lembrado no Congresso como exemplo equivocado de avaliação foi a publicação, por um 

jornal paulista, da lista dos pesquisadores improdutivos da USP. 

No decorrer do processo congressual, a idéia de um Congresso como atividade 

permanente de planejamento institucional, que era anterior à crise, se fortaleceu e 

conquistou sua formulação no Estatuto. O primeiro Congresso enfatizou que a avaliação 

mais adequada para a instituição é a avaliação coletiva, democrática e total, ou seja, cada um 

assumindo a sua responsabilidade, o seu papel como cidadão e simultaneamente também o 

seu papel como profissional. A sua intenção era transformar-se no espaço dessa avaliação e 

ao mesmo tempo definir um plano de desenvolvimento desse esforço coletivo. As palavras 

do Presidente Sérgio Arouca, na abertura do 10 Congresso, são esclarecedoras sobre o 

objetivo do evento: tia expectativa é chegar a uma avaliação crítica do nosso 

desenvolvimento, é conseguir este fortalecimento de um trabalho coletivo e democrático de 

avaliação e chegar a um plano de desenvolvimento de uma Instituição que além de ser um 

plano burocrático formal, representa um pacto entre todos os trabalhadores desta Casa, 

garantindo o seu desenvolvimento. Eu acho que é uma experiência única, que uma 

Instituição se auto-avalia, não burocraticamente mas democraticamente e de forma 
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coletiva organiza o seu plano de desenvolvimento. Acho que se nós fizermos isto, estamos 

dando um grande salto de qualidade na FIOCRUZ." 105 

Já o 20 Congresso foi convocado a partir de uma mobilização interna para garantir a 

nomeação de um dos nomes da lista tríplice e numa conjuntura de situação econômica 

deteriorada, mas a motivação estava presente e, na fala do Presidente Carlos MoreI na 

abertura do evento, destacamos esse sentimento. Diz ele: "Eu defendo, mais do que nunca, 

que é nos momentos de crise que temos de ter a ousadia de pensar e planejar a longo 

prazo. Ficar nos consumindo nas tarefas rotineiras diárias sem termos uma bússola e um 

compasso que nos oriente a um porto seguro, isto sim é, ao meu entender, alienação e 

desperdício de recursos. Felizmente a nossa instituição tem essa ousadia. Ousadia de 

parar para pensar. Parar para pensar se o que está fazendo no dia-a-dia é o que precisa 

ser feito. É o que deve ser feito e ser feito da maneira mais correta e eficiente. E 

principalmente se o que fazemos é o que a sociedade quer que façamos e para isso nos 

financia. Daí a denominação desse nosso Segundo Congresso: "Ciência e Saúde -

Compromisso Social da FIOCRUZ". Destaco também o papel desse Congresso como 

instrumento que, estimulando ampla discussão em todos os níveis da nossa comunidade, 

assuma uma importância ímpar na capilarização das decisões, facilitando sobremaneira 

sua implementação. "106 

Se os dois Congressos permitiram a discussão de um plano institucional de longo 

prazo, sendo que o 10 Congresso também definiu a estrutura de poder, as duas Plenárias 

105 Discurso de Sergio Arouca na abertura do 10 Congresso Interno em 25/07/1988, transcrito da fita de vídeo, arquivo 

do Departamento de Comunicação e Saúde - DCS da FIOCRUZ. 
106 Discurso de Carlos Médicis MoreI na abertura do 20 Congresso Interno em 1993, transcrito da fita de vídeo, arquivo 

do DCSIFIOCRUZ. 
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Extraordinárias do 2° Congresso foram convocadas numa outra ótica, ou seja, qual seria a 

estratégia da FIOCRUZ frente ao programa de governo de reforma administrativa do 

Estado. O que se buscava era negociar alternativas mais adequadas à FIOCRUZ, frente a um 

programa de governo recém-eleito. 

Esta constatação é confirmada na fala de um dos participantes da Plenária 

Extraordinária de agosto de 1995. Diz ele: "A nossa Plenária está apresentando soluções 

extremamente interessantes como opcionais ao que o governo propõe. Eu acho que nós 

formamos uma instituição de direito público, de caráter estratégico, porque saúde é 

estratégica, assim como educação. Nós estamos numa área dessa reforma que é 

importante, que pode trazer, seguramente, novas tecnologias gerenciais e administrativas 

que podem agilizar e muito o nosso trabalho." 107 

Em suma, os Congressos Internos têm como objetivo envolver os funcionários na 

avaliação, na formulação das políticas e nos objetivos institucionais e, ainda, na definição da 

estrutura de poder interno através da reestruturação do estatuto e do regimento interno da 

Fundação. Por outro lado, esses Congressos podem contribuir para a melhoria da eficiência, 

eficácia e qualidade da ação institucional, pois propiciam um enraizamento das decisões e 

uma maior articulação entre as diversas Unidades executoras. 

A dinâmica dos Congressos é definida pelo Conselho Deliberativo. O desenho 

metodológico dos Congressos Internos foi concebido com base "nos princípios de 

progressividade da participação e da construção coletiva e em mecanismos de mediação 

107 Depoimento de um delegado na Plenária Extraordinária do 2° Congresso, em agosto de 1995, transcrito da fita de 

vídeo, arquivo do DCSIFIOCRUZ. 
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de conflitos, para superar as diversas tensões que pudessem ser geradas ao longo do 

desenvolvimento dos debates. A mediação do conflito foi indispensável na medida em que 

se pretendia, ao fim do processo, construir consensos a partir de participantes que 

ocupavam diferentes posições de poder na estrutura da organização, com diferentes 

posições ideológico-políticas e discrepâncias em relação a objetivos e prioridades. Esta 

situação criou tensões que exigiram um esforço de coordenação para pôr em evidência os 

dissensos, submetê-los ao debate e articular o consenso superador das visões 

particulares. "108 

Os Congressos se desenvolvem em cinco fases: a primeira é de socialização das 

informações e de instauração dos debates sobre a temática definida; a segunda é de 

formulação de propostas pela Unidades; a terceira é de consolidação dos documentos 

elaborados pelas Unidades; a quarta é de discussão e análise do documento consolidado 

pelas Unidades com a eleição dos delegados; e a última fase é da realização da Plenária do 

Congresso, dividida em dois momentos: a discussão em grupos e a Plenária Final de 

deliberação. Os documentos são elaborados por relatores escolhidos nas Unidades que 

formam uma Comissão de relatoria. No l° Congresso das 13 (treze) Unidades, 11 (onze) 

produziram documentos, só duas Unidades deixaram de produzir por motivos diversos e 4 

(quatro) documentos não entraram na discussão do estatuto. 

Contudo, podemos dizer que houveram diferenciações no envolvimento dos 

funcionários nos dois Congressos e nas duas Plenárias Extraordinárias. O primeiro 

108 HAMILTON, Dalton Mario. Participação e Consenso. (in: Ciência e Saúde: Compromisso Social da FIOCRUZ). 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, jan. 1994. p. 10. 
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Congresso, por ter sido uma novidade e realizado em uma conjuntura política que apontava 

avanços na área social, caracterizou-se por uma motivação maior por parte dos funcionários 

e delegados. Todavia o método utilizado possibilitou tal envolvimento, pois o evento se 

desenvolveu num período de 5 (cinco) meses com debates nas Unidades que formularam 

documentos e propostas ao Congresso. No segundo Congresso, mesmo tendo sido realizado 

após intensa mobilização social em nivel nacional, já se sentia o reflexo da conjuntura 

internacional na vida nacional, que apresentava recuos na área social, como a crise do 

Estado de Bem Estar Social e o avanço do ideal neoliberal e da globalização da economia. 

Porém, o método utilizado no 2° Congresso Interno acompanhou a mesma dinâmica do 

primeiro, com discussões e debates nas Unidades e Seminário que demandaram 6 (seis) 

meses. No entanto o foco principal foi a atualização dO projeto institucional, visto que a 

estrutura de poder havia sido definida no 1° Congresso. Já com relação às duas Plenárias 

Extraordinárias, o foco dos debates foi a partir dos documentos elaborados por uma 

Comissão do Conselho Deliberativo. Em suma, podemos dizer que no primeiro e segundo 

Congressos predominaram as discussões de base e nas Plenárias Extraordinárias 

predominaram as discussões na cúpula, talvez pela complexidade da temática e pela 

conjuntura desfavorável, com ameaças de supressão de direitos trabalhistas e previdenciários 

do funcionalismo público e o avanço do ideal neoliberal. Todavia, não podemos de deixar de 

registrar várias iniciativas para reverter esse quadro, como por exemplo a publicação de 

cinco números do Jornal do Congresso para mobilizar os servidores para a Plenária de 

setembro de 1996 e a promoção de Seminários para o aprofundamento da temática das 

Plenárias. 
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Essa constatação se comprova através dos relatos de funcionários sobre a dificuldade 

em escolher os delegados nas Unidades109, visto que eram poucos aqueles que se dispunham 

a essa tarefa, agravada ainda pelo esforço do diretor da Unidade que, com o intuito de 

incentivar a participação, fazia indicação formal de delegados à Assembléia da Unidade, 

comprometendo a autonomia dessa instância participativa. Outro dado é que na campanha 

para a Presidência da FIOCRUZ, em dezembro de 1996, um dos candidatos propunha uma 

inversão do processo de discussão nos Congressos Internos. Escrevia ele: "as 

propostas/documentos reformuladores para discussão deverão ser produzidos/elaborados a 

partir das Unidades da FIOCRUZ, conforme suas especificidades, para serem apreciados 

no Congresso Interno, que garantirá a adequação institucional dos mesmos, invertendo-se 

assim a lógica verticalizada atual. "110 

Contudo, o Presidente Morei tem uma opinião diferente da proposta do referido 

candidato. Para ele, "o Congresso Interno tem que harmonizar duas coisas: harmonizar a 

participação com a condução política da instituição; se ele vier só de cima para baixo ou 

de baixo para cima, ele vai errar de um jeito ou do outro. De cima para baixo ele vai 

verticalizar contra ele, e se ele vier de baixo para cima é um desconhecimento do papel da 

condução política da instituição. E as duas coisas seriam irreais: se você desconhece a 

massa, você está sendo autoritário e se você desconhece a Presidência, você está fazendo 

um basismo que pode não ter conseqüência nenhuma. Então, a gente sempre tentou 

privilegiar a condução política, que está nas mãos do Presidente e desde a gestão do 

109 Os delegados às Plenárias Extraordinárias são os mesmo do 2° Congresso, no entanto, com aposentadorias e viagens 
desses delegados havia necessidade de eleger substitutos, foi nessa ocasião que ocorreu esse quadro de desmotivação 
descrito. 
110 MARZOClll, Mauro. A construção coletiva do Projeto FIOCRUZ, Rio de Janeiro: dez/1996, (mimeo). 
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Arouca é indicado pela comunidade. A gente não pode cair naquela coisa, você elege uma 

pessoa e aí assim que ele é eleito, ele vira autoridade, e por definição você não confia na 

autoridade o papel de condução política da instância que você elegeu. Essa instância não 

pode se achar auto-suficiente. O Congresso é diferente da Assembléia Geral, que é sempre 

de baixo para cima. Se hoje, você tiver uma dinâmica somente de baixo para cima vai 

predominar a discussão salarial, porque os servidores estão arrochados em seus salários. 

Essa participação é construída. "111 

Frente a isso, um ponto que merece ser aprofundado é o conceito e mecanismos de 

representação. Qual é a concepção de representação presente na FIOCRUZ, ou seja, de 

quem e do que deve ser representado e até mesmo quanto à natureza dos "interesses" 

passíveis de representação. 

A composição dos delegados ao Congresso Interno procura equilibrar a 

representação das diversas Unidades Técnico-Científicas e Técnico-Administrativas e as 

diferentes categorias funcionais. Mas há uma diferenciação na forma de participação dos 

delegados, verifica-se uma adesão maior dos delegados das Unidades Técnico

Administrativas às propostas da Direção. Talvez por sua vinculação hierárquica mais visível, 

os cargos dessas Unidades são de livre nomeação da Presidência. Observa-se, ainda, uma 

presença maior dos delegados de nível superior inscritos para defesa de propostas na 

Plenária Final do Congresso, devido à complexidade dos temas que requer um nível de 

informação incompatível com as categorias de nível médio. Isso pode ser verificado com o 

seguinte depoimento de um delegado de nível médio: "eu acho que as propostas que 

111 Entrevista de Carlos MoreI concedida ao pesquisador, em 27/01197. 
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chegaram até os grupos, chegaram um pouco complexas e até com termos técnicos. Foi 

difícil da gente entender, mas houve um consenso geral em tentar colocar aquelas 

propostas dentro de cada raciocínio, dentro de cada interesse até de unidades. Eu acho 

que houve um consenso geral, houve uma certa aceitação das propostas, houve poucas 

mudanças. Eu acho que as supressões foram todas válidas realmente. A gente pensou na 

unificação da instituição, a gente tentou manter a instituição com aquele caráter dela 

unido e dando oportunidades até para aqueles que amanhã, se houver um contrato de 

gestão dentro da instituição, possam fazer opção pelo regime celetista e deixar tranqüilos 

aqueles que também vão continuar num regime jurídico único. "112 

Outro elemento a ser verificado é se a proporção de delegados das Unidades está 

sendo satisfatória para equilibrar os interesses institucionais, há uma preocupação que as 

delegações das Unidades com maior número de servidores efetivos acabem definindo 

sozinhas o rumo da política institucional a favor dos interesses daquelas Unidades. No 2° 

Congresso deliberou-se pela "atualização dos critérios de representação das Unidades da 

FIOCRUZ para os próximos Congressos, garantindo a ampla participação do conjunto de 

suas áreas. "113 

A respeito dos "interesses" passíveis de representação verificamos que questões 

relativas a direitos trabalhista e previdenciário do funcionalismo são deliberadas, o que de 

certa forma exigiria um outro tipo de representação. Essas questões às vezes são tratadas 

como se fosse um altruísmo, ou seja, o espírito público exige um desprendímento das 

112 Depoimento de um delegado na Plenária Extraordinária, em agosto de 1995, transcrito da fita de vídeo, arquivo 

OCSIFIOCRUZ 
113 Relatório Final do II Congresso Interno da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, jan/94, p. 30. 
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"vantagens" pessoais, afastando as atitudes corporativas em prol da instituição. Isso e 

constatado na fala de um participante da Plenária de agosto de 1995: 

"Para mim foi uma surpresa o debate acontecer no nível que está acontecendo nos 

grupos. Foi impressionante, por exemplo, no grupo que eu estou participando a 

consciência dos servidores da FIOCRUZ em relação ao papel deles na sociedade. Para 

mim é uma coisa assim, você fala muito em corporativismo, em isso e aquilo e de repente o 

que me pareceu não foi isso, houve um total desprendimento das questões que poderiam 

ser consideradas como vantagens pessoais, para uma coisa que visasse mais a instituição, 

o seu crescimento, e a sua inserção na sociedade mais efetiva do que tem sido até agora. 

Acho que para mim foi uma grande surpresa o que ac()nteceu até agora com relação aos 

trabalhos de grupo. Não sei como vai se dar nessa plenária final que está começando 

daqui a pouco, essa coisa como vai chegar, como foram os outros grupos etc, mas 

nitidamente, por exemplo, questões que já se considerava como não fechadas, foram 

explicitadas dentro da Plenária. A questão do regime jurídico único e a questão da 

estabilidade. Quer dizer que todo mundo achava que de repente pudesse ser alguma coisa 

que pudesse pegar, porque todo mundo estaria querendo manter a estabilidade a qualquer 

custo. Muito pelo contrário, eu ouvi, inclusive, declarações tipo o seguinte: a estabilidade 

está na nossa competência. Isso é uma coisa que é absolutamente renovadora em se 

tratando de instituições públicas, não do porte da FIOCRUZ, mas em geral certamente 

sim."114 

114 Depoimento de wn delegado na Plenária Extraordinária, em agosto de 1995, transcrito da fita de vídeo, arquivo 
OCSIFIOCRUZ 
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Convém, também destacar que não há consenso sobre a eficácia do Congresso 

Interno, e para o diretor de uma Unidade, "os procedimentos participativos que ao longo 

desses anos vêm acontecendo bastante na FIOCRUZ geram um desgaste muito grande de 

tempo, porque a maioria dos servidores é despreparada para uma discussão mais ampla 

como a missão e a gestão institucionais. Mesmo a gente que se preparou bastante, através 

de palestras com profissionais das áreas de gestão e de pesquisa, ainda assim, me sinto 

despreparado para essa discussão. Durante o Congresso Interno a maioria, acho que 90% 

das pessoas, não sabe o que elas estão decidindo. A discussão é muito mais profunda do 

que a gente imagina, mesmo você conhecendo, quanto mais você conhece o processo é 

mais difícil ainda você definir. Gera um desgaste muito grande de tempo, de discussão, de 

assembléia, formam-se grupos políticos que defendem idéias, acham que um vai levar mais 

vantagem, que uma Unidade vai levar mais vantagem e a outra não leva, se votar nesta ou 

naquela proposta. Essa instância não está preparada para definir nenhuma missão 

institucional. Mesmo o Estatuto, porque você está definindo mudanças imaginando o 

quadro de hoje e não o quadro de amanhã, você vai engessar o estatuto, as mudanças 

feitas no estatuto, se elas vão ser isto mesmo, pois em 1 ou 2 anos as coisas mudam muito 

rápido. Você acaba engessado dentro do estatuto, pois se mira no momento atual, em 

função das pessoas que hoje ocupam os cargos. Outra coisa, a falta de conhecimento ou de 

confiança gera que se delega tudo para o Congresso Interno, se pensa que como o seu olho 

está lá e você vai escutar, você vai ter oportunidades, mas não é isso. Eu acho que a 

maioria das políticas institucionais deveriam ser definidas por órgãos colegiados, pois a 

maioria dos servidores não sabe de política nenhuma, nem de C&T e nem de Saúde, 

política nenhuma, que caminho o país vai tomar, para onde devemos ir, não sabem nada, é 
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desinformada, despreparada, ela vai representando ela mesma e não a Unidade. É 

desgaste desnecessário." 115 

Por outro lado, outras avaliações apontam nessa direção mas com outro enfoque. 

Para um dirigente da ASFOC o que ocorre é que "nós paramos na democraciaformal, e se 

criou uma casta no interior da instituição que são os delegados que estão afinados com as 

questões institucionais (os deputados) e do outro lado estão os servidores (os eleitores) que 

se acomodaram. Isso se explica pelo esvaziamento da participação política em todos os 

lugares e fóruns, não só na FIOCRUZ." 116 

Na minha avaliação, essa instância sofreu um desgaste natural ao longo desse 

processo, ou seja, nem tudo que foi deliberado foi implementado por razões externas ou 

internas, o que leva a um descrédito por parte da comunidade. Além disso, a insistência em 

uma metodologia descolada da realidade política foi outro fator que influenciou, isto quer 

dizer que o esforço de elaboração de uma proposta de reforma institucional das últimas 

plenárias extraordinárias não previu um cenário de indefinição por parte do governo e do 

Congresso Nacional, agravado pelo contínuo anúncio de medidas governamentais de 

supressão de direitos trabalhistas e previdenciários, de arrocho salarial e de programas de 

demissão voluntária. 

Diante dessas avaliações, vamos tentar verificar se as pnnclprus decisões dos 

Congressos e Plenárias relativas ao modo de gestão foram implementadas para demonstrar o 

grau de eficácia dessa instância e procurando a razão da não implementação. 

115 Entrevista do diretor de Unidade concedida ao pesquisador, em fevereiro de 1997 
116 Entrevista do diretor da ASFOC concedida ao pesquisador, em fevereiro de 1997 
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o 10 Congresso deliberou sobre a estrutura de poder interno, que foi implementada 

constituindo um pacto interno, rompido parcialmente no período do Governo Collor, visto 

que o Congresso Interno não foi convocado e não foi respeitada a lista tríplice. Sobre esse 

período o presidente Carlos MoreI tem a seguinte avaliação: "o Herman, presidente 

escolhido pelo governo Collor, não teve condições políticas para realizar o Congresso 

Interno, a gestão democrática não era uma meta aceitável para o Governo Collor. A 

escolha do Herman foi vital para a instituição. O Homero e o A/cenir estiveram na 

instituição e expressaram que qualquer um poderia ser Presidente da FIOCRUZ, menos os 

três nomes da lista tríplice, isso foi uma tentativa do governo de colocar alguém 

estritamente ligado ao Governo Collor. Houve uma. reação grande aqui dentro, nós 

mandamos vários telegramas, defendendo que como a instituição era um órgão técnico, 

deveria ser avaliado como tal e se deveria encontrar gente competente para dirigi-la. 

Ficou um impasse de 3 meses, quando nós auto-indicamos para o Governo o Vice

Presidente Luis Fernando para responder pela Presidência, pois como não tinha 

Presidente, nós informamos que quem está respondendo pela FIOCRUZ é o Vice

Presidente Luís Fernando. O Governo Collor constituiu uma Comissão para investigar a 

gestão da FIOCRUZ, presidida pelo Marcos Moraes do INCA, o relatório foi bom. Já que 

não é um nome da lista tríplice, então deve ser alguém da comunidade e que se tem 

respeito, caiu no nome do Herman que era um nome palatável pelo governo. A convocação 

de um Congresso Interno precisa de um tempo de preparação, de 6 meses pelo menos, que 

o Herman não teve, e mesmo assim as condições políticas não estimulavam a gestão 

democrática. Ele fez o que foi possível e garantiu que a FIOCRUZ não sofresse o que as 
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outras instituições públicas passaram. Se você comparar a FIOCRUZ com os outros 

órgãos do Ministério da Saúde, a FIOCRUZ foi o órgão mais preservado, já é um 

indicativo muito interessante da vitória da gestão democrática, por sua capacidade para 

contornar a crise, porque você sabia que mexendo aqui dentro, você tinha uma 

comunidade mais organizada, um conselho deliberativo ativo, tem nome de peso. Nada 

disso estava no papel, você não tinha um estatuto, como não tem até hoje, dizendo que o 

mandato é de quatro anos, mas você quase já conquistou esse direito, quando eu vou 

conversar com o Ministro, o Ministro diz o seu mandato é de quatro anos, não tem nada 

disso no papel e eu explico, mas tem umaforça por trás, não é legal mas é legitimo." 117 

o que se percebeu nesse episódio foi a força do pacto interno construído no 1 o 

Congresso, mas por outro lado também ficou evidenciada a fragilidade da não 

institucionalização legal do Estatuto da FIOCRUZ. Mesmo sendo objeto de deliberações de 

todos os Congressos e Plenárias, não se conseguiu aprovar o Estatuto ainda. Dessa forma, 

fica sempre uma incerteza sobre a real validade dessas instâncias, pois se o Presidente da 

FIOCRUZ quiser desconhecê-las, ele tem todo o respaldo legal. 

o 20 Congresso deliberou como "consensual o entendimento de que a Instituição 

precisa estabelecer mecanismos permanentes e transparentes de avaliação das atividades 

desenvolvidas". 118 Porém há uma grande dificuldade na implementação dessa avaliação: a 

construção dos indicadores de desempenho não foi consensual e ainda persiste a polêmica 

em tomo da avaliação quantitativa e qualitativa. O depoimento de um diretor de Unidade 

117 Entrevista de Carlos MoreI concedida ao pesquisador, 27/01/1997 
118 op. cit. p. 26 
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sobre esse assunto esclarece melhor isso: "na verdade você é permanentemente avaliado, o 

produto final da pesquisa é a publicação, é a divulgação do seu trabalho, o que ele 

contribui naquela linha de pesquisa. Para os pesquisadores é muito mais importante o 

julgamento dos pares, ou julgamento dos comitês ad hoc de instâncias de agência de 

fomento que você submete o seu projeto para obter financiamento, ou quando você 

submete os seus trabalhos a revistas para ser publicado, ou quando se estabelecem 

cooperações internacionais. Essa opinião é muito mais importante, e o seu trabalho está 

sendo direcionado e avaliado permanentemente para isto, quando você tem que colocar 

isto em números, não significa nada, porque você tem trabalhos que demoram de dois a 

três anos e outros que você tem resultados e faz rápido e leva um mês. Mas o que vale é a 

quantidade ou a qualidade? Para os pesquisadores existe essa polêmica, eles preenchem o 

questionário como se fosse qualquer formulário, não está dizendo nada em relação a isto, 

muito pelo contrário, tem fatores que levam em conta a qualidade da pesquisa mas valem 

1, 0,1 e 0,2, ou seja, não valem nada, não fazem nenhuma diferença para a avaliação." 

Mas o grande desafio da FIOCRUZ é se tomar uma instituição integrada., não pela 

incompatibilidade das suas áreas de atuação, que de certa forma permitiu uma integração do 

tipo vertical do saber, pois trata da pesquisa básica., pesquisa aplicada e desenvolvimento 

tecnológico, mas como melhorar a integração do tipo horizontal, ou seja, possibilitar a 

organização de grupos multidisciplinares. Um dos fatores dificultadores para a efetivação 

dessa integração horizontal foi a incorporação de diversas instituições com história e 

dinâmica diversas, sem um plano conjunto. 
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Por isso, como diz um diretor de Unidade, "a FIOCRUZ é uma federação de 

interesses, não é uma instituição. Ela não entende o seu papel dentro do Ministério da 

Saúde, e em determinados setores ela é uma academia, em outros é um órgão de saúde 

pública." 

Este problema foi identificado nos Congressos Internos, quando se explicitou o 

quadro de fragmentação e isolamento das diversas áreas e Unidades da FIOCRUZ . 

Um dos aspectos que dificulta essa integração é que a cultura organizacional de cada 

Unidade é muito diferenciada. Por exemplo, o IOC como uma organização de pesquisa é 

formado por grupos de pesquisadores entre os quais há uma hierarquia associada ao nível de 

conhecimento. Por conseguinte a estrutura do IOC é radicalmente hierarquizada, existe uma 

aceitação daquela figura líder de pesquisa e esta, por sua vez, também é concentradora de 

poder. Há uma acomodação com relação a essa fórmula, os chefes de departamento e dos 

laboratórios, mesmo sendo eleitos, o são através de um processo meio naturalizado, ou seja, 

existe uma elite que tem uma correspondência entre a estrutura de poder com a liderança de 

pesquisa. Com isso, qualquer proposta de estrutura mais horizontal enfrenta uma resistência 

por parte dos pesquisadores que estão na cúpula da estrutura. 

A comprovação disso é que várias propostas apresentadas nos Congressos Internos 

não foram implementadas, como a formação de uma "coordenação colegiada de pesquisa 

para a FIOCRUZ, formada pelos coordenadores de pesquisa das unidades e vinculada à 
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Vice-Presidência de Pesquisa" 11ge lia criação de um Centro de Estudos Avançados e 

Interdisciplinares, visando ao estabelecimento de reflexão e diálogo produtivo entre os 

diferentes profissionais envolvidos com o tema da ciência e da saúde. 11 120 

Por outro lado, a proposta de estabelecimento de programas institucionais foi 

implementada e permitiu a elaboração do Plano de Objetivos e Metas da FIOCRUZ. 

Entretanto, a proposta de criação de Câmaras Técnicas, assessoras do Conselho 

Deliberativo, como mecanismo integrador das atividades daqueles programas e Unidades da 

FIOCRUZ, encontra dificuldades em sua implementação, pois somente duas das seis 

Câmaras Técnicas funcionaram de forma ainda incipiente, ou seja, se restringiram a definir 

normas operacionais e auxiliaram na definição de indicadores de desempenho das respectivas 

áreas. Não definiram portanto políticas institucionais a serem apreciadas pelo Conselho 

Deliberativo. 

O desafio é encontrar outros meIOS, pOIS o atual processo participativo e as 

instâncias coletivas por si só não garantiram a integração institucional e, muito pelo 

contrário, podem ter favorecido o maior isolamento e fragmentação. 

Uma outra característica organizacional da FIOCRUZ é o número de órgãos 

colegiados em funcionamento, ou seja, se recorre a decisões formalmente coletivas como 

forma participativa de governo da instituição. 

119 ResolUÇões Finais do I Congresso Interno da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, jul/88, p. 17 
120 Relatório Final do II Congresso Interno da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: FIOCRUZ, jan/94, p. 29 
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Os Colegiados são, pois, o órgão coletivo de decisões sobre política de gestão e de 

acompanhamento dessa política, mas um dos perigos dos colegiados é se transformar em um 

apêndice da direção, como órgão homologado r das decisões da direção superior em relação 

às estratégias e às políticas de gestão, reduzindo o seu papel às questões rotineiras e 

instrumentais. Desse modo seria convertido em arma da direção superior,e o resultado final 

seria a centralização. 

Em face do Estatuto vigente da FIOCRUZ, essa forma participativa, Colegiados das 

Unidades e Conselho Deliberativo, é muito frágil legalmente. 

Isto, de uma certa forma, reflete na dinâmica do Conselho Deliberativo, que não se 

assumiu como órgão deliberativo da política institucional e coordenador do plano de 

trabalho da FIOCRUZ. Isto fica evidenciado quando da fase de execução orçamentária e na 

definição dos investimentos, principalmente relacionados com recursos diretamente 

arrecadados. Segundo o depoimento de um diretor de Unidade "o dinheiro que aqui se 

arrecada vai para a vala comum da FIOCRUZ. E a discussão da utilização desses recursos 

é uma discussão que nunca passa pelo CD, e é decidida a nível da Presidência; para mim, 

é utilizado aonde você quer ganhar mais poder."l21 

Por outro lado, a eleição dos diretores das Unidades Técnico-Científicas e a 

estrutura colegiada das Unidades não asseguram as condições para participação dos 

funcionários no processo decisório, pois se evidencia um distanciamento do servidor dos 

fóruns decisórios. Segundo o relato do diretor do ASFOC, "existe um processo interessante, 

121 Entrevista do diretor de Unidade concedida ao pesquisador, em 31/0111997 
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delicado e perigoso para nós hoje. É que ainda há uma acomodação aqui dentro de achar 

que por ter participado do processo eleitoral, ele por si só é suficiente. O que acontece: eu 

elejo o diretor da Unidade e eu coloco ele com uma posição de mando, e a minha 

participação se limita a eleger aquele diretor, e no momento seguinte eu passo a estar no 

campo completamente oposto, fazendo oposição ao diretor. Para mim, isso representa que 

não há diferença entre o diretor nomeado e o diretor eleito. As pessoas não conseguiram 

perceber, e não deram um salto, de que no processo eleitoral está se gerando um próprio 

pacto daquilo, e se você tem um diretor eleito e um CD eleito, eu vou efetivamente 

demandar o tempo todo, por ser uma democracia representativa, eu devo estar o tempo 

todo interagindo nesse processo. Mas as pessoas se acomodaram e não interagem, elas 

elegem e no momento seguinte você está execrando aquela figura quase, ainda, do tipo 

"não quero mais esse diretor". 

O problema não é nos diretores eleitos, mas na percepção truncada de não 

viabilizar a interação. E isto a gente está vivendo, vários diretores eleitos estão vivendo 

uma crise de representatividade. "122 

Esse depoimento, é reforçado pelo resultado de uma pesquisa realizada pela Unidade 

de Far-Manguinhos junto aos seus servidores123 sobre o seu Conselho Deliberativo (CD), 

que tem integrantes eleitos pelos servidores. Para os servidores de Far-Manguinhos, 50,3% 

acham que o CD de Far-Manguinhos discute assuntos realmente importantes, 33,9% acham 

que o CD não discute assuntos realmente importantes, 15,8% não responderam, 17% 

afirmaram, por escrito, não ter condições de opinar por desconhecer o teor das discussões 

122 Entrevista do diretor da ASFOC concedida ao pesquisador, em fevereiro de 1997 
123 O questionário da referida pesquisa foi respondido por 67,85% (171) do total de trabalhadores (252) de Far

Manguinhos, durante o segtUldo semestre de 1996. 
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no CD. Por outro lado, segundo esses servidores, 71,9% não tomam conhecimento dos 

assuntos discutidos e deliberados pelo CD, 25,7% declaram ter conhecimento e 2,4% não 

responderam. 

Por conseguinte, vejo que há ainda longo caminho a percorrer para democratizar a 

gestão da FIOCRUZ. Não quero dizer com isto que algumas conquistas já não se façam 

sentir. E isso se comprova pelo reforço da representação eleita nos colegiados, constituindo 

uma primeira fase do processo de democratização. Porém, a participação não pode reduzir

se ao momento das eleições e à escolha de representantes, ou seja, esses processos de 

representação devem ser aprimorados de forma a permitir uma participação efetiva dos 

servidores nas decisões. 

Sobre a implementação das decisões, vamos nos deter no Conselho Deliberativo da 

FIOCRUZ e analisaremos 6 (seis) resoluções do dia 18 de janeiro de 1994, que se basearam 

nas recomendações da Plenária do 11 Congresso Interno. 

A primeira estabelecia como prioridade o desenvolvimento de estudos e debates 

acerca do tema "Política Científica e Tecnológica", e a intensificação das articulações com 

outras instituições de Ciência e Tecnologia. Cabe observar que nesta resolução não ficou 

explícito o responsável pela coordenação desta ação, porém, tudo indica que a Presidência 

cumpriria esse papel, por sua competência estatutária. Quanto à sua implementação, não há 

registro de que o Conselho tenha deliberado sobre a proposta de Política Científica e 

Tecnológica da FIOCRUZ, contudo há uma articulação informal das entidades de C&T por 
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conta do Plano de Carreira, ou seja, sua abrangência se limita a esse assunto. Podemos, 

portanto, concluir que esta resolução não foi plenamente realizada e as razões disso devem 

estar relacionadas à estrutura fragmentada da administração pública federal, que induz a uma 

ausência de integração e de articulação entre os órgãos formuladores e executores de 

políticas públicas. 

A segunda foi sobre a criação e a composição das Câmaras Técnicas como instâncias 

integradoras do processo de articulação institucional - já foi mencionado anteriormente o 

seu fraco desempenho. 

A terceira estabelecia os critérios e prazo para revisão e redefinição da estrutura 

organizacional da FIOCRUZ, e definia, ainda, que caberia à ASPLAN a compatibilização 

entre as propostas das Unidades. Essa resolução foi implementada no que competia à 

FIOCRUZ, mas ainda está na dependência de ajustes que são da competência do MARE. 

A quarta referia-se à adoção do Plano de Objetivos e Metas entre as Unidades e à 

Presidência como instrumento político-administrativo de programação e avaliação que foi 

plenamente implementado. 

A quinta definia um Programa de Descentralização Administrativa, que teve sua 

concretização em diversas ações, como a classificação das Unidades Técnico-Científicas em 

Unidades Gestoras Responsáveis e Unidades Gestoras Executoras. As Unidades Gestoras 

Executoras gerenciam diretamente a execução orçamentária, financeira e patrimonial, e o 
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diretor da Unidade passa a exercer a função de Ordenador de Despesa de sua Unidade. 

Nesta classificação estão: o Instituto Fernandes Figueira, Bio-Manguinhos, Far-Manguinhos, 

e os Centros Regionais - as três primeiras foram enquadradas através da Portaria da 

Presidência nO 398 de 01 de janeiro de 1996. Por outro lado, a Presidência por sua 

competência legal, ainda, estabelece, através de Portarias, as normas e os procedimentos 

internos para os atos administrativos da FIOCRUZ. Exemplificando: convênios só poderão 

ser assinados pelo Presidente (portaria nO 078/96-PR de 28/03/96); delegar competência 

para solicitações de compras, etc ( Portaria nO 079/96-PR de 28/03/96). 

Por fim, a sexta resolução do Conselho Deliberativo estabelecia um Plano 

Estratégico de Gestão da Qualidade nas Unidades coordenado pelas Vice-Presidências, o 

CD, as Câmaras Técnicas e as gerências das Unidades. Esse plano não foi implementado e 

uma das razões alegadas foi a transferência do profissional responsável pela sua execução 

para o Ministério da Saúde. Algumas Unidades tomaram iniciativas, como foi o caso de Far

Manguinhos que, aproveitando um bolsista do programa de qualidade e produtividade em 

C&T do Ministério da Ciência e Tecnologia, desenvolveu um trabalho de sensibilização dos 

funcionários sobre gestão da qualidade. 
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3.5 Decisores: a percepção da gestão 

o objetivo deste item é analisar as opiniões dos decisores124 da FIOCRUZ em 

relação ao processo de gestão democrática e participativa que vem sendo desenvolvido por 

essa organização. 

Explicitando mais, o que se pretende é identificar, a partir das opiniões dos principais 

decisores, os elementos que caracterizam esse modelo de gestão verificando, por exemplo, o 

grau de autonomia em relação ao governo central, o grau de descentralização administrativa, 

a distribuição de poder, os mecanismos de controle social, o nível de envolvimento e 

participação dos servidores etc, e associá-los a suas avaliações sobre os resultados 

alcançados. Outro objetivo desse item é analisar as opiniões dos decisores da FIOCRUZ 

sobre a reforma administrativa proposta pelo atual Governo. 

Para isso, elaboramos um questionário com 30 (trinta) perguntas, sendo 6 (seis) com 

possibilidades de respostas abertas. Nas perguntas de avaliação utilizamos uma escala de 

apreciação com cinco graus, para evitar a tendência de posicionamento no grau 

intermediário. 

O plano de investigação que balizou a construção do questionário baseou-se nas 

categorias de análise utilizadas neste trabalho (autonomia, poder decisório e controle social) 

e nas questões que pudessem caracterizar o perfil do decisor e suas avaliações sobre o 

124 Optamos por usar o termo decisor porque nem todos os integrantes do Conselho Deliberativo fazem parte do corpo 

dirigente da FIOCRUZ, como é o caso da representante da ASFOC. 
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processo atual de gestão e a reforma administrativa. Em síntese, as categorias e subdivisões 

consideradas foram as seguintes: 

Perfil do decisor: 
formação 
carreIra 
desempenho 

Autonomia 
autonomia política 
autonomia administrativa 
autonomia financeira 

Poder Decisório 
quem decide o que 
órgãos colegiados 
descentralização administrativa 
envolvimento dos servidores 

Controle Social 
desempenho 
relacionamento com a sociedade 
mecarusmos 

Avaliação da gestão 
procedimentos participativos 
integração 
resultados 

Avaliação da reforma administrativa 
percepção dos objetivos 
percepção das conseqüências 

o questionário foi entregue, em mãos pelo pesquisador, aos integrantes do Conselho 

Deliberativo. Dos 17 ( dezessete) integrantes do Conselho, 15 (quinze) responderam ao 

questionário, portanto alcançou-se 88% de devolução, bem acima da média considerada em 

tomo de 25%. A seguir iremos analisar as respostas dos decisores, com atenção voltada 

para aquelas que apresentaram maior e menor índice de escolhas, pois é a partir dessa 

relação que podemos inferir algumas das características do modelo em estudo. 
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3.5.1 Perfil dos decisores: 

o perfil dos membros do Conselho Deliberativo da FIOCRUZ, denominados como 

decisores, é um elemento que favorece a compreensão das políticas e estratégias de gestão, 

porque são eles que influenciam ou formulam essas ações. Por outro lado, o conhecimento 

sobre o grau de instrução e a progressão na carreira pode nos sugerir características e 

práticas institucionais. 

Tabela I - Grau de Instrução 
Grau de N (%) 
PÓs-doutorado 2 13% 
doutorado 3 20% 
mestrado 5 33% 
espec./aperfeiç. 4 27% 
superior completo I 7% 

, . 
Fonte: questlonano (PI) 

Por esse enfoque, verificamos que com relação ao grau de instrução dos decisores, 

conforme a tabela 1, 67% dos decisores têm titulação de mestrado a pós-doutorado, o que 

significa uma qualificação compatível com uma instituição de pesquisa. Comparando com a 

titulação do pessoal do quadro permanente da FIOCRUZ que tem a seguinte composição: 

38% especialistas, 11 % mestres e 6% doutores, podemos, também, concluir que a 

qualificação dos decisores é superior à média do pessoal permanente. Assim sendo, suponho 

ainda que houve uma associação entre a progressão na carreira científica através da titulação 

e o exercício da função de gestores, de modo a estabelecer uma hierarquia entre os que 

detêm maior ou menor titulação acadêmica, o que confirma o ethos da atividade científica 

que é a meritocracia. 
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T bel 2 T a a - empo total de (D AS ) 
Periodo N (%) 
menos de 1 ano O 0% 
de 1 a 5 anos 3 20% 
de 6 a 10 anos 8 53% 
de 11 a 15 anos 3 20% 
acima de 15 anos O 0% 
não respondeu 1 7% 

, . 
Fonte: quesuonano (P2) 

Verificamos, de acordo com a tabela 2125, que 73% dos decisores ocupam funções 

de confiança há mais de 6 (seis) anos. Dessa forma, podemos afirmar que a maioria dos 

decisores está há mais de um período de gestão em cargo de confiança, o que indica uma 

política de continuidade administrativa ou uma carência de quadros gerenciais. Para 

qualquer uma dessas possibilidades, podemos afirmar que o processo eletivo de escolha de 

dirigentes não garante que sempre haverá substituição dos dirigentes. 

Tbe13 F de' a a - orma mgresso 
Fonnade N (%) 

indicação 7 46% 
seleção interna 3 20% 
cedido 2 13% 
redistriblÚdo 1 7% 

.J>esquisador visitante 1 7% 
função de confiança O 0% 
transferido O 0% 
concurso público O 0% 

Fonte: questIOnárIO (P3) 

Sobre a forma de ingresso na FIOCRUZ, os resultados apresentaram conforme a 

tabela 3 uma concentração bastante alta na modalidade indicação e não houve nenhuma 

resposta para a opção de concurso público, Por conseguinte, o ingresso por concurso 

público que é a forma mais democrática e transparente não foi utilizado, havendo ainda uma 

discrepância com o ethos meritocrático mencionado anteriormente, quando inferimos uma 

125 Essa pergunta não foi respondida por uma decisor, tudo indica que seja a representante da ASFOC. 
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maior qualificação profissional dos gestores, comparada com o quadro de pessoal 

permanente. Isso se justifica pelos fatos de que as Fundações Públicas antes da Constituição 

Federal de 1988 não exigiam essa forma de ingresso, e após essa data a FIOCRUZ realizou 

poucos concursos por impedimento do governo central - somente em 1996 foi realizado o 

primeiro concurso após a CF de 1988. 

T bel 4 T a a - empo para a lOsenta na 
Período N (%) 
acima de 15 anos 4 27% 
de 15 a 10 anos 1 7% 
de9a 5 anos 6 39% 
de 4 a 1 ano 1 7% 
menos de 1 ano O 0% 
já tenho tempo necessário O 0% 
já estou a}X>sentado 3 20% 
Fonte: questlonáno (P4) 

Com relação à progressão na carreira funcional, verificamos que para 46% dos 

decisores faltam menos de 9 anos para a aposentadoria, o que eqüivale a dizer que a maioria 

dos decisores está no fim de carreira, e se somado aos 20% que já estão aposentados e 

ocupam apenas o cargo de confiança, essa situação funcional passa a totalizar 66%. O 

restante perfaz o total de 34% dos decisores são considerados de início de carreira. Esse 

dado, demonstra uma fragilidade pelo fato de que nenhuma organização consegue renovar 

os seus quadros em tão pouco tempo, colocando em risco a continuidade administrativa. 
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3.5.2 Autonomia da FIOCRUZ 

Para este trabalho, estamos considerando autonomia como o grau de liberdade que 

uma instituição pública e seus dirigentes têm para decidir sobre: a estratégia a ser 

implementada diante dos cenários externos, como a refonna do Estado; e as políticas de 

gestão a serem implementadas no ambiente interno, como a política de pessoal, o 

planejamento orçamentário-financeiro, o plano de investimento, a avaliação de desempenho 

e os procedimentos operacionais. Para isso, a análise abordou três dimensões dessa 

categoria, ou seja, a política, a financeira e a administrativa, de maneira a permitir 

caracterizar o grau de autonomia a partir de indicadores mais representativos desses 

atributos. 

De maneIra mais detalhada, a autonomia política foi definida como o grau de 

liberdade para definir as estratégias, as políticas públicas e os planos de trabalho a serem 

implementados pela instituição. Os indicadores de autonomia política foram: o grau de 

liberdade para decidir sobre as metas, as prioridades, o plano de trabalho, os convênios, o 

envolvimento da FIOCRUZ na fonnulação de políticas governamentais, e as dificuldades 

encontradas para um melhor desempenho das funções institucionais. As autonomias 

financeira e administrativa foram definidas como o grau de liberdade para definir os meios e 

recursos para consecução dos objetivos e metas definidos, ou seja, as regras e os 

procedimentos relativos ao processo de gestão. Por isso, escolhemos os indicadores que se 

relacionam com: a estrutura organizacional, o planejamento orçamentário, a composição dos 

recursos orçamentários, a estrutura de custos, o regulamento de compras específico, a 
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contratação de serviços e de pessoal, o programa de treinamento dos servidores, a dispensa 

de servidores, a política de remuneração de servidores e os indicadores de desempenho. 

Na percepção dos decisores, a FIOCRUZ tem um significativo grau de autonomia 

nas formulações político-administrativas. Contudo, a sua implementação fica limitada pelas 

restrições financeiras e normativas impostas pelo governo central. 

Isto se confirma quando observamos três indicadores da tabela 5: plano de trabalho, 

estrutura organizacional e política de remuneração dos servidores. Para cada um 

respectivamente a FIOCRUZ tem autonomia elevada, média e baixa. Ou seja, a estratégia é 

definida mas os constrangimentos burocráticos acabam acarretando, de um ponto de vista 

global, um baixo grau de autonomia da FIOCRUZ em relação ao governo central. 

Tabela 5 - Autonomia da FIOCRUZ 
IndicaOOres 

Plano de Trabalho 
Metas e Prioridades 
Convênios 
DefInição de fudicadores de Desempenho 
Progr. de Treinamento de Servidores 
Planejamento Orçamentário 
Estrutura de Custos 
Contratação de Serviços 
Remanejar composição de recurso orçament. 
Estrutura Organizacional 
Dispensa de Servidores 
Contratação de Pessoal 
Regulamento de Compras EspecífIco 
Política de Remuneração dos Servidores 
Fonte: questlonáno (P5) 

Elevada Média Baixa 
N % N % N % 
14 93% 1 7% O 0010 
14 93% 1 7% O 0% 
14 93% 1 7% O 0% 
13 87% 2 13% O 0% 
13 87% 2 13% O 0% 
10 67% 5 33% O 0% 
9 60% 4 27% 2 13% 
7 50010 6 43%, 1 7% 
7 47% 5 .B% O 0% 
4 27% 9 60%) 2 13% 
1 7% 2 13% 12 80% 
O 0% 1 7% 14 93% 
O 0% 1 7% 14 93% 
O 0% O 0% 15 100% 

IIIUQTtC~ MMIU KENR'QUI =. .•• .-..... 
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Essa conclusão é reforçada pela associação com as informações das tabelas 6 e 7, 

quando ficam evidenciados que a FIOCRUZ colabora na formulação das políticas 

governamentais (66%) exercendo, portanto, pouca influência na definição dessas políticas. 

Por sua vez, suas atividades são submetidas a um excesso de controles estatais (73%), 

significando pouca liberdade gerencial. 

Vale dizer ainda que outros estudos comprovam essa percepção dos decisores, como 

é o caso de Barbosa 126 que, abordando as causas da inadequação quantitativa e qualitativa 

dos recursos humanos do Hospital Evandro ChagasIFIOCRUZ, conclui que há uma baixa 

autonomia de gestão na FIOCRUZ, gerando processos decisórios lentos e bastante tutelados 

em esferas superiores. 

Tabela 6 - Envolvimento da FIOCRUZ na PG 

126 BARBOSA, Pedro Ribeiro - O processo de desenvolvimento de sistemas de gestão em organizações hospitalares, 
Rio de Janeiro: FGVIEBAP, dissertação de mestrado, 1996. 
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3.5.3 Poder Decisório 

Nesta parte, procuramos captar as relações de poder nas instâncias decisórias da 

FIOCRUZ, mesmo sabendo das suas limitações, por entender que o poder não se encontra 

unicamente localizado nestes espaços, existindo ainda os micro poderes, que têm uma 

existência concreta e formas específicas ao nível mais elementar. Dessa forma, procuramos 

revelar o arranjo do poder, através da identificação "quem decide o quê?" ou ainda "sobre o 

que se decide?" em cada nível hierárquico da organização. 

Cabe, ainda, destacar que a gestão da FIOCRUZ reproduz a estrutura hierárquica e 

verticalizada de qualquer organização que é mediada. pela relação burocrática - medida, 

controlada, vigiada, punida, constituindo uma comunidade de controlados e controladores. 

E neste sentido a gestão da FIOCRUZ nos proporciona um desafio em estudar como são 

deliberadas e executadas a política de gestão em uma determinada cultura organizacional e 

uma estrutura colegiada de poder partilhado. 

Interessa-nos, ainda, verificar se a FIOCRUZ é uma organização centralizada ou 

descentralizada, a partir do processo decisório. Pela complexidade dessa análise, admitimos 

como critérios para dimensionar o grau de descentralização administrativa: o número e a 

importância das decisões tomadas na parte inferior da hierarquia administrativa, e o nível de 

consolidação das instâncias colegiadas. 
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F eitas essas reflexões em termos dos enfoques a serem considerados, iremos passar 

para a avaliação dos decisores. Assim, na percepção dos conselheiros de acordo com a 

tabela 8, são atribuídas para as instâncias colegiadas - Congresso Interno e Conselho 

Deliberativo - as funções de instruidoras ou de planejamento das políticas, ou seja, as 

decisões mais estratégicas; e para as instâncias executivas - Presidência e Diretor da Unidade 

- as funções reguladoras, normativas e de representação política. Cabe destacar, ainda, a 

freqüência de citações para todos os itens na instância da Presidência, com exceções para o 

Programa de Tabalho e a Organização das Unidades, confirmando o seu papel como 

liderança institucional. 

Tabela 8 - Poder Decisório 
Item CI CD PR PLUa Col.Un. Dir.Un. 

n°citações n° citações nO citações n° citações n° citações nOcÍtações 
Política Institucional 14 8 9 1 3 6 
Mudanças no Estatuto Jurídico 12 9 7 2 1 2 
Programa de Trabalho FIOCRUZ 1 13 7 1 6 3 
Orçamento da FIOCRUZ 1 13 7 1 6 3 
Prioridade de Investimento O 13 11 O 2 5 
Mudanças a serem feitas 6 12 9 3 7 5 
Abertura de Concurso Público O 11 8 O 2 3 
Avaliação Institucional O 10 8 1 4 5 
Contratação de Serviços O 1 14 O 2 11 
Negociação com Rep. Servidores 1 5 14 O O 3 
Normas Disciplinares O 5 10 O 6 4 
Normas Operacionais O 5 9 O 6 7 
Prestação de Contas à Sociedade 2 6 9 O 2 2 
Orçamento da Unidade O 9 4 O 9 9 
Programa de Trabalho Unidade O 1 1 O 13 10 
Organização Geral da Unidade O 4 O 1 9 11 
Fonte: questIonáno (PI8). 
Legenda: CI- Congresso Interno; CD- Conselho Deliberativo; PR- Presidência; Pl.Un.- Plenária da Unidade; 
Col.Un. - Colegiado da Unidade; Dir. Un.- Diretor da Unidade. 

Depreende-se ainda dessas informações que, na percepção dos decisores, as 

instâncias colegiadas estão incorporadas na estrutura de decisão da FIOCRUZ, ou seja, os 

processos de tomadas-de-decisão são realizados em grupos, mesmo sendo esses somente 
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respaldados através de um pacto interno l27 conforme já menCIOnamos anteriormente. 

Também pudemos observar que a instância Plenária da Unidade não faz parte do processo 

de decisão, devido a sua pouca citação na tabela 8 e pelo fato de não fazer parte dos 

regimentos internos de várias Unidades. 

Essa constatação é reforçada quando os decisores avaliam o Conselho Deliberativo, 

de acordo com a tabela 9, concordando com o seu caráter de espaço de negociação e 

integrador e discordando da sua finalidade de homologador da decisão da Presidência . Por 

outro lado, na avaliação dos órgãos colegiados das Unidades houve uma abordagem 

diferente, pois não há a mesma concordância nas avaliações dos pontos apreciados, 

conforme demonstra da tabela 10. 

127 As deliberações dos Congressos Internos relativas ao Estatuto da FIOCRUZ, ou seja a estrutura de poder da 
organização, conformam-se no que chamamos pacto interno, pois até hoje essas não foram ratificadas em textos legais. 
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Diante disso, se compararmos as avaliações dos decisores sobre o Conselho 

Deliberativo e os órgãos colegiados das Unidades, observamos que há uma concordância 

maior do caráter de coordenação para Conselho Deliberativo do que para o órgão colegiado 

da Unidade. Esta mesma ponderação aplica-se quando se refere ao caráter homologatório da 

Presidência e do Diretor da Unidade. Assim, podemos concluir que as instâncias colegiadas 

estão em estágios diferenciados de organicidade no processo decisório, ou seja, o Conselho 

Deliberativo é uma instância mais reconhecida do que os órgãos colegiados das Unidades. 

Tabela 11 - Autonomia das Unidades da FIOCRUZ 
Indicadores Elevada Médin Baíxa 

N % N % N % 
Plano de Trabalho 12 86% 2 14% O 0% 
Metas e Prioridades 12 86% 2 14% O 0% 
Convênios 12 86% 2 14% O 0% 
Programas e Projetos 12 86% 2 14% O 0% 
Escolha de Chefias 12 86% 2 14% O 0% 
Planejamento Orçamentário 9 64% 5 36% O 0% 
Avaliação de Desemjlellho do Servidor 8 57% 4 29% 2 14% 
Execução Orçamentária 7 50% 7 )()0j" O 0% 
Estrutura Organizacional 7 50% 5 36% 2 14% 
Contrata~ão de Servi~os 7 50% 4 29% 3 21% 
Compras 7 50% 4 29'% 3 21% 
Estrutura de Custos 7 50% 3 21% 4 29% 
Dispensa de Servidores O 0% 2 14% 12 86% 
Contratação de Pessoal I 7% 1 7% 12 86% 

, . 
F onte:questlOnano (P9) 

No entanto, isto não está relacionado com o grau de autonomia ou descentralização 

que a Unidade tem em relação à administração central, porque na percepção dos decisores, 

em uma ordem decrescente, a Unidade tem um elevado grau de autonomia para decidir 

sobre: plano de trabalho, metas e prioridades, convênios, programas e projetos, escolha de 

chefias. Por sua vez, percebe-se que as Unidades têm uma média autonomia para execução 

orçamentária; três aspectos podem explicar as razões que levaram os decisores a revelarem 

essa opção: o primeiro pela política de contingenciamento adotada seguidamente pelo 

Governo central para administrar os gastos públicos; o segundo pela concepção mecanicista 
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fortemente arraigada na gestão pública brasileira que separa a fonnulação da execução, que 

resulta em não envolver as Unidades em todas nas fases do processo; e o último pelo 

incipiente processo de avaliação de desempenho adotado pela FIOCRUZ. Entretanto, o que 

se observa é que as Unidades sofrem as mesmas dificuldades de autonomia gerencial que a 

FIOCRUZ tem em relação às políticas de financiamento e de pessoal, ou seja, as Unidades 

têm autonomia para decidir sobre a operacionalização interna, mas há limites na definição de 

políticas que envolvem decisões externas à FIOCRUZ. Por outro lado, quando os 

conselheiros opinam sobre o envolvimento da Unidade no sistema de avaliação institucional, 

de acordo com a tabela 12, 60% consideram que as Unidades participam da fonnulação de 

indicadores e negociam metas a serem perseguidas, ou seja, comprovamos mais uma vez que 

na percepção dos próprios decisores, o sistema colegiado de poder partilhado está 

incorporado no processo de decisão, isto porque as Unidades não decidem sozinhas sobre 

suas metas e os indicadores de desempenho. 

Tabela 12 - Tipo de envolvimento da Unidade na avaliação 
Tipo N % 
Participa da [onnulação de indicadores e negocia as metas 9 60% 
Fonnula os indicadores e as metas 4 26% 
Apenas negocia metas 1 7% 
Não existem indicadores de desempenho 1 7% 
Apenas busca cumprir as metas O 0% .. 

Fonte: questJ.onano (P8) 

No caso do envolvimento dos servidores na fonnulação do Programa de Objetivos e 

Metas (PO&M) da FIOCRUZ, confonne a tabela 13,60% dos decisores consideram que os 

servidores fonnulam o PO&M, mas quando observamos a ausência de resposta para a opção 

"participa do processo decisório do PO&M", impõe-se um questionamento sobre qual é o 
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processo de decisão política utilizado para definir o PO&M no círculo interno da Unidade. 

Ou seja, os servidores participam ativamente do processo com poder igual para afetar o 

outcome político, ou há uma negociação através do órgão colegiado da Unidade em busca 

de decisões por consenso. Para nós, a segunda opção é mais compatível com o 

comportamento administrativo que inferimos nas outras questões já levantadas, mas há de se 

atentar que quando se diz "os servidores" formulam não se quer dizer todos os servidores, 

mas aqueles que dominam o "conhecimento do assunto", o "conhecimento da legislação", a 

"linguagem especializada" etc, ou grupos mais envolvidos na política institucional. 

Tabel 13 T de a - 1pO 1 . envo vunento do SseM res no PO&M 
Tipo N % 
Formula o PO&M 9 60% 
Colabora na formul~ão do PO&M 5 33% 
Apenas é consultado sobre o PO&M 1 7% 
ParticiJ>ll do processo decisório do PO&M O OO!O 
Apenas executa o PO&M O 0% 

, . 
Fonte: questlonano (P7) 

3.5.4 Controle Social 

A democratização do aparelho estatal está condicionada à transparência na gestão e 

ao submetimento de suas políticas a um efetivo controle por parte da sociedade, através de 

mecanismos e canais de participação social, portanto, tomando sua gestão efetivamente 

pública. 

Como se efetiva esse controle sem afetar a eficiência e a eficácia da gestão é a 

questão que vem merecendo atenção da teoria da administração. Uma das propostas partiu 

dos conceitos da "Administração por Objetivos", que estabelece metas e objetivos a serem 
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conseguidos pelas organizações perante os entes mantenedores, ou seja, a introdução de 

mecanismos de avaliação a posteriori. Outra idéia é da representação da sociedade na 

administração da coisa pública, através da instituição de colegiados para controlar e 

participar do processo de formulação das políticas, dos programas, dos projetos e das 

atividades. 

Na administração pública brasileira a proposta dos conselhos com representação das 

entidades da sociedade civil vem ganhando força desde o processo de redemocratização do 

país, principalmente após a Constituição Federal de 1988, como mecanismo de controle 

social. O exemplo disso são os Conselhos de Saúde no Sistema Único de Saúde. 

Sobre esses aspectos verificamos que há um consenso sobre a importância do 

controle externo. Por outro lado, na opinião dos decisores há necessidade de 

aperfeiçoamento no controle da sociedade sobre a gestão da FIOCRUZ; 60% consideram 

elevado o grau de ajuste necessário e 40% consideram razoável. Estas opiniões se associam 

e são confirmadas quando os decisores avaliam a responsabilidade e compromisso social da 

FIO CRUZ - 54% consideram como razoável, 33% como bom e 13% como ruim - e se a 

gestão da FIOCRUZ é representativa dos interesses públicos - 53% dos decisores 

concordam em termos, 27% concordam, 20% discordam. 

Entretanto, em relação às propostas de como a FIOCRUZ deve prestar contas dos 

seus serviços à sociedade, 93% dos decisores propuseram a constituição de conselhos ou 

comissões, com representantes da sociedade civil, para realizar a avaliação externa; 7% 
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propuseram o enVIO de relatórios anuais com os resultados da gestão aos órgãos da 

sociedade. Houve propostas complementares à constituição de conselhos, como a definição 

da política de comunicação (divulgação de relatórios etc) e a criação de uma ouvidoria. Com 

relação à natureza do conselho, há opiniões que sejam os próprios conselhos de saúde 

(nacional, estadual e municipal) que devam realizar esse controle (7%) e a maioria (93%) só 

define que seja plural e representativo da sociedade civil. Diante disso, podemos concluir 

que a constituição de conselho para efetivar o controle social é consensual. No entanto, fica 

um questionamento porque as outras instâncias colegiadas do pacto interno estão em estágio 

bem superior ao do Conselho de Controle Social. 

Cabe salientar que o atual Conselho Técnico-Científico da FIOCRUZ, composto por 

personalidades de notório reconhecimento social no meio científico e político, não foi 

mencionado em nenhuma das respostas, indicando um consenso quanto a sua reformulação 

nos moldes da proposição da última Plenária Extraordinária. Por outro lado, é necessário 

realizar uma avaliação sobre as causas do seu fraco desempenho para que essa reforma 

possibilite um efetivo controle social. 

3.5.5 Avaliação da gestão 

A avaliação, neste caso, visa verificar se os objetivos do modelo de gestão concebido 

coletivamente pela comunidade de Manguinhos, tratado nos itens anteriores desse capítulo, 

estão sendo alcançados, com destaque para os procedimentos participativos, a integração 

das atividades e os resultados obtidos. 
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Tabela 14 - Avaliação do Processo de Gestão 
Indicadores concordo concordo discordo 

em termos 
N % N % N % 

Democrático 9 60% 5 33% 1 7% 
Participação trouxe benefic. 6 40% 8 53% 1 7% 
Pennite Integração 6 40% 6 40% 3 20% 
Possibilitou Circulo Infonn. 4 27% 9 60% 2 13% 
~ Interesse Público 4 27% 8 53% 3 20% 
Avaliação Transparente 4 27% 9 60% 2 13% 
Acabou Clientelismo Interno 6 40% 4 27% 5 33% 
Eficiente 2 13% 6 4001Ó 7 47% 

Fonte: questIonárIo (P22) 

Tabela 15 - Avaliação Geral 
Indicadores Bom Razoável Ruim 

N % N % N % 
Procedimentos Participativos 9 60% 5 33% 1 7% 
Envolvimento do Pessoal 6 40% 7 47% 2 13% 
Responsab. e Comprom. Social 5 33% 8 54% 2 13% 
Integração das Atividades 1 7% 8 53% 6 40% 
Relação CustoIResnltado 1 6% 7 47"10 7 47% 

, . 
Fonte: questIonano (P23) 

Na avaliação dos decisores, confonne os dados das tabelas 14 e 15, o processo de 

gestão da FIOCRUZ é democrático (60%) e os procedimentos participativos são bons 

(60%), mas não há concordância se o mesmo pennite integração das atividades, pois para 

eles essa integração é razoável (53%), e sobre o resultado desse processo as avaliações 

tendem para concluir pela pouca eficiência e para uma relação custo/resultado ruim. 

Analisando essas opiniões verificamos que, se por um lado há uma aceitação positiva em 

relação ao processo participativo utilizado na atual gestão, no entanto não há uma mesma 

avaliação a respeito dos resultados desses procedimentos. Isto decorre talvez da pouca 

visibilidade da repercussão desses mecanismos participativos na eficácia e na eficiência de 

uma ação administrativa isolada, pois quando colocamos na perspectiva de um processo que 

se realiza e se eleva gradativamente, provavelmente não teria o mesmo tenno. Isto se 

confinna com as propostas de ajustes prioritários demonstrados a seguir na tabela 16. 
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T bel 16 A a a - \)ustes Pri .,. ontànos 
Ajustes Elevado Médio Baixo 

N % N % N % 
Autonomia Gerencial 15 100% O 0% O 0% 
Regulamento de Compras 14 93% 1 7% O 0% 
Remuneração dos Servidores 13 87% 2 13% O 0% 
Estrutura de Custos 13 86% 1 7% 1 7% 
Avaliação de Desemp. Institue. 13 86% 1 7% 1 7% 
Contratação de Pessoal 10 72% 3 21% 1 7% 
Controle Social 9 60% 6 40% O 0% 
Estrutura Organizacional 9 60% 5 33% 1 7% 
Plano de Investimento 7 47% 7 47% 1 6% 
Gestão da Informação 6 40% 8 53% 1 7% 
Perfil dos Profissionais 4 27% 7 46% 4 27% 
Privatização O 0% 3 21% 11 79% 

Fonte: questlOnánO (Pll) 

Para os decisores, para alterar os resultados insatisfatórios e adequar a FIOCRUZ à 

reestruturação do Estado serão necessários prioritariamente elevar a autonomia gerencial da 

FIOCRUZ e estabelecer uma política adequada de remuneração dos servidores. Eles avaliam 

que o estabelecimento de um plano de investimento e a adequação do perfil dos profissionais 

não estão em uma ordem tão prioritária com relação aos outros ajustes. Por sua vez, há 

discordância quanto à privatização como mecanismo de superar as deficiências da gestão. 

3.5.6 Avaliação da reforma administrativa 

Importa, nesse item, verificar como os decisores avaliam o plano de reforma 

administrativa que vem sendo implementada no País. Cabe, portanto, destacar que a 

caracteristica principal desse plano é a introdução de diversas estratégias como: novas 

modalidades de controle orçamentário e financeiro e novos critérios em matéria de gestão de 

pessoal, que aspiram melhorar a eficácia e a produtividade do serviço público, isto é, "fazer 

melhor com menos". 
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Os objetivos dessa refonna administrativa são: a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, 

através da exoneração de funcionários por excesso de quadros ou por sistema de 

desligamento voluntário, da definição clara de teto remuneratório para os servidores, e 

através da modificação do sistema de aposentadorias; a médio prazo, tornar mais eficiente e 

moderna a administração pública, voltando-a para o atendimento dos cidadãos. 128 

O Ministro Bresser Pereira define a refonna administrativa a partir das seguintes 

características: "1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recurSos e 

atribuições para os níveis políticos regionais e locais; 2) descentralização administrativa, 

através da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em 

gerentes crescentemente autônomos; 3) organizações com poucos niveis hierárquicos ao 

invés de piramidal; 4) organizações flexiveis ao invés de unitárias e monolíticas, nas quais 

as idéias de multiplicidade, de competição administrada e de conflito tenham lugar; 5) 

pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total; 6) controle por resultados, 

a posteriorí, ao invés do controle rigido, passo a passo, dos processos administrativos; e 7) 

administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de auto-referida. "129 

Com relação aos objetivos do Governo na Refonna Administrativa, os decisores 

acreditam - de acordo com a tabela 17 - que sejam: ajuste fiscal e tomar o serviço público 

128 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma da Administração Pública no Brasil. Brasília: pronilllciamento realizado 

no plenário do Senado Federal em 26 de jW1ho de 1996, p.12 (mimeo) 
129 op. cit. pp. 3 e 4 
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mais eficiente. Percebe-se, então, que há uma coincidência com o discurso governamental e 

ao mesmo tempo demonstra-se que o mesmo foi assimilado de forma eficaz. 

T bel 17 Ob' f da R fi a a - )Je IVOS e orma Admi . mstratIva 
Objetivos n° de citações 
Ajuste fiscal 8 
Tomar o serviço público mais eficiente 6 
Demitir servidores 3 
Valorizar o servidor público 2 

, . 
Fonte: questIonano (P16) 

Sobre as conseqüências da reforma administrativa na gestão da FIOCRUZ, os 

decisores avaliam que ela acarretará: aumento do grau de autonomia da FIOCRUZ (86%), 

maior controle social (71%) e maior eficiência do serviço público (64%), Ou seja, há uma 

confiança que essa reforma possibilite superar as dificuldades apontadas na avaliação da 

gestão (vide tabelas 14, 15 e 16). Note-se ainda que não há concordância absoluta sobre a 

possibilidade de aumento dos salários dos servidores, indicado como uma das medidas 

prioritárias de ajustes, mas por sua vez demonstra-se uma coerência com os propósitos da 

reforma administrativa que é o ajuste fiscal. 

T bel 18 Im li ã da & fi a a - lpl caç: o e orma Admi . mstratIva 
Pontos concordo concordo discordo 

em termos 
N % N % N % 

Aumento da Autonomia da FIOCRUZ 12 86% 2 14% O ()oÁI 

Maior Controle Social 10 71% 3 22% O 0% 
Maior Eficiência do Serviço Público 9 64% 5 36% O 0% 
Aumento dos Salários dos Servidores 7 50% 7 50% O 0% 
Aumento dos Recursos Financeiros 2 14% 9 64% 3 22% 

, . 
Fonte: questIonano (P13) 



156 

Tabel 19 E t 1" da R fi a - s ra eglas e orma Admi t t rus ra lva 
Pontos concordo concordo discordo 

emtennos 
N % N % N % 

Avaliação Externa 15 100% O 0% O 0% 
Contrato de Gestão 13 87% 2 13% O 0% 
Fim do RJU 9 64% 4 29% 1 7% 
Fim da Estabilidade 8 53% 7 47% O 0% 
Fim do Concurso Público 2 13% 5 33% 8 54% 

, . 
Fonte: questJ.onano (Pl2) 

Por fim, com relação às estratégias adotadas para reforma administrativa na opinião 

dos decisores, de acordo com a tabela 19, o único ponto que apresentou um concordância 

consensual diz respeito à avaliação externa, confirmando a política de gestão adotada nesses 

anos na FIOCRUZ. Porém, observamos que há, também, uma aceitação com relação à 

adoção do contrato de gestão, ao fim do Regime Juridico Único(RJU) e ao fim da 

estabilidade do servidor público, como medidas para aumentar a autonomia gerencial, 

através da flexibilidade nas áreas orçamentária-financeira e pessoal. Ou seja, a flexibilidade 

orçamentária-financeira relaciona-se com a liberdade do gestor em planejar e executar o 

orçamento a partir de objetivos e metas acordados com o governo central, com 

preponderância do controle de mérito. Na gestão de pessoal enfatiza-se a liberdade em 

contratar e despedir os servidores a critério do gestor. Por outro lado, verificou-se que não 

há a mesma concordância em relação ao fim do concurso público como forma de ingresso na 

FIOCRUZ, contrastando com o propósito de flexibilidade na gestão de pessoal e indicando 

uma nova postura em relação aos procedimentos anteriores à Constuição Federal de 1988, 

que possibilitou à FIOCRUZ contratar pessoal sem concurso público. 
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Conclusão 
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No decorrer desta dissertação, ao se analisar o modelo de gestão implantado na 

FIOCRUZ, foram emergindo conclusões e questionamentos para os quais não obtivemos 

respostas. Por conseguinte, neste ponto do trabalho iremos sistematizar as conclusões e 

apontar os questionamentos entendo-os como indicações de futuras pesquisas. 

Inicialmente, gostaríamos de fazer algumas considerações de ordem metodológica. A 

primeira é sobre a dificuldade de acompanhar processos em curso, porque há uma 

defasagem do referencial que o pesquisador tem para eritender uma realidade que se move. 

Finalmente, na realização do trabalho, escolhemos como categorias: poder decisório, 

autonomia e controle social, que mostraram-se como um instrumental adequado à análise do 

estudo em foco, pois possibilitou entender o modelo de gestão da FIOCRUZ, ou seja, 

evidenciando as possibilidades, os limites e as contradições que vêm se dando no seu 

processo de construção. Baseamo-nos, ainda, no método que privilegiou a descrição, mas 

usamos a dedução apoiada na análise qualitativa e quantitativa. No que conceme à análise 

quantitativa, esclareçemos que para tomar o estudo factível optamos por limitar a amostra, 

mas isto não comprometeu a pesquisa, pois os resultados obtidos representavam apenas a 

percepção dos principais decisores e serviram como referencial para a nossa análise. 
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F eitas estas considerações, gostaríamos então de levantar os limites e as 

possibilidades do modelo estudado como caminho possível na construção de uma gestão 

democrática no Serviço Público. 

Há dois aspectos cUJa revelação constitui o diagnóstico sobre o que limita as 

possibilidades de consolidação do modelo de gestão democrática na FIOCRUZ: a exclusão 

do público na gestão e a pouca integração interna. 

Quanto ao pnmelro, referimo-nos à ausência (ou ao tipo de envolvimento) da 

sociedade civil na gestão atual da FIOCRUZ, ou seja, constatamos a pouca atuação do 

Conselho Técnico-Científico e a carência de ações voltadas para garantir a presença do 

público nas instâncias decisórias a que estão atribuídas as funções reguladoras, normativas, 

instruidoras, de planejamento das políticas, de acompanhamento da execução além do 

controle social. Percebemos, então, que ainda existe um longo caminho a ser perseguido 

pois, mesmo se a proposta do Conselho Superior for colocada em prática, não devemos 

esperar, ingenuamente, que a sua simples instalação produza, de imediato, todos os efeitos 

políticos esperados - como por exemplo um espaço público autônomo representativo de 

todos os segmentos da população e a serviço dos interesses da cidadania. 

o segundo aspecto refere-se à frágil integração interna das atividades e à pouca 

participação direta dos servidores na gestão. Esses problemas endógenos têm relações com 

as condições dadas pela história da organização e sua cultura, mas também com as 

condições externas que correspondem à formação social e política da administração pública 
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brasileira. No entanto, o que se evidencia é que os espaços de decisão colegiada não 

realizam de per si e inter si as articulações necessárias para costurar os distanciamentos 

internos e impedir o fracionamento e para envolver os servidores na gestão. Tendo em conta 

estas ponderações, podemos apontar pelo menos duas explicações para isto: a primeira é 

que o crescente esvaziamento dessas instâncias coletivas, pela pouca autonomia de gestão, 

como por exemplo os impedimentos legais em definir uma política de remuneração de 

pessoal, reverte suas decisões ou as toma praticamente nulas, perdendo sua razão de ser; e a 

segunda é que as estratégias atuais de reestruturação do Estado comprometem as iniciativas 

de modelos que se pretendem mais participativos para o servidor. Não se pode conseguir o 

envolvimento do servidor na gestão em um contexto de ajuste ofensivo, ou seja, contenção 

salarial, programa de demissão voluntária, quebra da estabilidade etc. 

A inferência que a análise desse modelo possibilita é a de que a democratização da 

gestão é um processo e não uma ação que virá pronta e acabada, mas para que esta se 

viabilize ela tem que ser desejada. Dentro desse quadro, verificamos que no imaginário 

gerencial há uma concordância no estabelecimento de uma gestão mais coletiva, envolvendo 

os servidores e a sociedade, o que representa o primeiro pressuposto para sua efetivação. 

Além disso, identificamos dois aspectos potencializadores desse modelo capazes de superar 

suas limitações. 

Em primeiro lugar, a FIOCRUZ é uma instituição reconhecida por suas realizações e 

importante missão na sociedade, e constantemente tem procurado assumir uma posição de 

diálogo com os grupos sociais, principalmente após o período de redemocratização do País, 
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fazendo com que suas atividades encontrassem canais horizontais para sua viabilização, 

como foi o caso de sua participação na construção de um sistema público e democrático de 

saúde. Entretanto, essa potencialidade tem que ser valorizada de forma a superar a limitação 

anteriormente identificada de pouca participação do público na gestão, aproveitando e 

valorizando por exemplo o patrimônio acumulado na construção do SUS, pois a 

implementação de formas efetivas de articulação com a sociedade civil poderá ser uma das 

garantias de consolidação do seu modelo de gestão. 

Quanto ao segundo aspecto, coloco com destaque os procedimentos participativos 

como: o processo eletivo de escolha do presidente e dos diretores das Unidades, a 

constituição dos órgãos colegiados de decisão e a realização dos Congressos Internos. Esses 

procedimentos abriram espaços para a democratização da gestão, representando a 

materialização da vontade e do desejo de certos atores, e garantiram a unidade de ação em 

uma instituição pouco integrada. 

Para explicitar o aspecto salientado no parágrafo anterior, tentarei mostrar quais as 

conquistas resultantes desse modelo. A primeira delas refere-se a que esse modelo de gestão 

só se viabilizou porque a garantia da participação criou uma predisposição e um 

comprometimento dos servidores em assumi-lo, constituindo uma força capaz de formar um 

pacto interno que afiançou até hoje sua implementação. A segunda situa-se sobre os 

requisitos da eleição e dos mandatos dos dirigentes, que possibilitaram uma certa autonomia 

em relação à autoridade que o designa e foram fundamentais para a continuidade e 

estabilidade administrativas. A terceira revela que as instâncias de participação, como os 
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Congressos Internos, possibilitam também a formação de quadros profissionais dentro de 

uma perspectiva de contextualizar e oferecer o seu trabalho para com a totalidade da 

instituição. A quarta destaca que esse modelo propicia uma circularidade do poderl30, que 

contribui para a consolidação das instâncias colegiadas como espaço de convencimento e 

comprometimento dos seus membros com o projeto político institucional. 

o estudo aqui relatado teve o mérito de ser generalista e não especializante. Por 

outro lado, surgiram ao longo do estudo alguns questionamentos que revelaram as brechas 

de conhecimento resultantes desse caráter generalista. O primeiro deles: como esse modelo 

participativo é implementado em cada Unidade da FIOCRUZ? E, ainda, esse modelo 

corresponde ao desejo efetivo dos servidores? Sabemos que entre a elaboração intelectual 

dos gestores e a realidade prática existe um conjunto de acomodações, de ajustes, de 

relações sociais não traduzido totalmente nos relatos dos gestores. 

O segundo questionamento é sobre: quais são os atores que privilegiam a construção 

do modelo de gestão democrático e participativo na FIOCRUZ? Isto acaba, também, 

revelando os atores que não privilegiam esse modelo e pode identificar as relações sociais 

internas e externas desses atores. Finalmente, a última questão: em que medida o processo 

participativo de gestão contribuiu para o ganho de eficiência administrativa? É a esses 

questionamentos que pesquisas futuras, sobre esse modelo em foco, poderão responder. 

130 Este conceito é de Michel Foucault, quando defme que "o poder deve ser analisado como algo que circula, ou 

melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 
apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede" in FOUCAULT, Michel. Microfisica 

do Poder, Rio de Janeiro: Graal, 1993, p.183. 



162 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BARBOSA, Pedro Ribeiro. O processo de desenvolvimento de sistemas de gestão em 
organizações hospitalares. Rio de Janeiro: FGVIEBAP, dissertação de mestrado, 1996. 

BA YER, Gustavo. Quem tem medo da autonomia? (in ADY]B, nO 2, Ano 11). Rio de 
Janeiro: Associação dos Docentes da UERJ, agosto de 1993. 

BENCillMOL, Jaime L. (coord.). Manguinhos do sonho à vida - A ciência na Belle 
Épogue. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz, 1990. 

BENCillMOL, Jaime L. e TEIXEIRA, Luiz Antonio. Cobras. lagartos e outros bichos: uma 
história comparada dos institutos Oswaldo Cruz e Butantan. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ,1993. 

BOBBIO, Norberto. Estado. governo e sociedade. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 4a ed., 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

BOBBIO, Norberto et alo Dicionário de política. Trad. Carmen C. Varrialle et alo 43 ed. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1992. 

BRUNO, Lucia. O que é autonomia operária. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

CASTODIARIS, Cornelius. A criação histórica: projeto da autonomia. Porto Alegre: 
Palmarinca, 1982. 

CHAUÍ, Marilena de Sousa. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 
São Paulo: Ed. Moderna, 1981. 

CORTES, Soraya Maria Vargas. Fóruns participatórios na área de saúde: teorias do Estado, 
participantes e modalidades de participação. (in Revista Saúde em Debate, n049-50). 
Londrina: CEBES, dezJ95-mar/96. 

CURY, Carlos Roberto Jamil. A Questão da Autonomia Universitária. (in Universidade e 
Sociedade, n02 Anol). Brasília: ANDES/SN, novembro 1991. 

CROZIER, Michel. O Fenômeno Burocrático: ensaio sobre as tendências burocráticas dos 
sistemas de organização modernos e suas relações. na França. com sistema social 
cultural. Trad. de Juan A. Gili Sobrinho. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1981. 

_______ . Estado Modesto. estado moderno: estratégia para uma outra mudança; 
Trad. de J. M. Vilar de Queiroz - Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor 
Público - FUNCEP, 1989. 



ESCOREL, Sarah. Reviravolta na Saúde: Origem e Articulação do Movimento Sanitário. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZIENSP, dissertação de mestrado, 1987. 

F ARIA, José Henrique de. Relações de poder e formas de gestão, Curitiba: Criar 
EdiçõeslF AE, 1985. 

FOUCAULT, Michel. Microfisica do Poder. Trad. Roberto Machado, lIa ed., Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 1993. 

GENRO, Tarso. Um projeto para um programa, Folha de São Paulo, São Paulo: 11 de 
novembro de 1994. 

______ . A esquerda e um novo Estado, Folha de São Paulo, São Paulo: 07 de 
janeiro de 1996. 

163 

GUALAZZI, Eduardo Lobo Botelho. Regime Jurídico dos Tribunais de Contas. São Paulo: 
Ed. Revista dos Tribunais, 1992. 

HAMILTON, Dalton Mario. Participação e Consenso. (in Ciência e Saúde: Compromisso 
Social da FIOCRUZ) Rio de Janeiro: Relatório Final do 11 Congresso da FIOCRUZ, 
janeiro de 1994. 

_______ . Reforma do Estado e Gestão Democrática (in: Relatório Final do 
Congresso Interno Extraordinário A Reforma do Estado e a FIOCRUZ). Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, agosto de 1995. 

HAMILTON, Wanda. Massacre de Manguinhos - Crônica de uma morte anunciada (in 
Cadernos da Casa de Oswaldo Crnb vol. 1, nO 1). Rio de Janeiro: FIOCRUZ, novembro 
de 1989. 

JACOBI, Pedro. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por saneamento básico 
e saúde - São Paulo, 1974-84,28 ed. , São Paulo: Cortez, 1993. 

LEITÃO, Sérgio Proença. O poder no contexto da decisão organizacional. (in Revista de 
Administração Públicª, v. 30(2)). Rio de Janeiro: FGVIEBAP, mar./abr. 1996. 

LENT, Herman. O Massacre de Manguinhos. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1978. 

LEVCOVITZ, Eduardo. Planejamento para desenvolvimento institucional: A Co-gestão do 
Instituto Nacional do Câncer(INCA). Rio de Janeiro: FIOCRUZIENSP, dissertação de 
mestrado, 1985. 

LUKES, Steven. O Poder: uma visão radical. Trad. Vamireh Chacon. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1980. 

MARTINS, Carlos Estevam. Governabilidade e Controles. (in Revista Administração 
Pública., v. 23(1)) Rio de Janeiro: FGVIEBAP,jan. 1989. 



MARZOCHI, Mauro. A construção coletiva do Projeto FIOCRUZ, Rio de Janeiro: 
dez) 1996, (mimeo.) 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Editora Revista 
dos Tribunais, 1964. 

164 

MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. Processos de participação como meios não
institucionalizados de regulação de conflitos. (in Revista de Administração de Empresas, 
v. 24(4)) Rio de Janeiro: FGV, outldez. 1984. 

MÉszÁRos, István. A necessidade do Controle Social. São Paulo: Ensaio, 1987. 

MINTZBERG, Henry. Criando Organizações Eficazes: estruturas em cinco configurações, 
São Paulo: Atlas, 1995. 

MOREL, Carlos Médicis. "1993-1996: A FIOCRUZ em Construção" - Discurso de 
transmissão do cargo de Presidente da FIOCRUZ, Rio de Janeiro: 24 de fevereiro de 
1997 (mimeo). 

MORGAN, Gareth. Imagens da organizacão. Trad. Cecília Whitaker Bergarnini e Roberto 
Coda, São Paulo: Atlas, 1996. 

MOTT A, Paulo Roberto. A Co-gestão no INCA: Uma análise administrativa. Rio de 
Janeiro: Informe apresentado à OPAS, 1982. (xerox) 

_____ -,-_--:-. Gestão contemporânea: a ciência e arte de ser dirigente. 4a ed. Rio 
de Janeiro: Record, 1994. 

NIEDENHOFF, Horst-Udo. Co-gestão na República Federal da Alemanha - do final do 
século XX aos dias atuais, Trad. Inês Lobauer, São Paulo: Nobel, 1991. 

O'DONNELL Guillermo. "Transições, continuidades e alguns paradoxos." (in Reis Fábio 
Wanderley & O'Donnell (orgs). A democracia no Brasil: Dilema Perspectivas). São 
Paulo: Vértice, 1988. 

OSLAK, Oscar. ''Democracia y Administracion Publica: Condiciones de una Administracion 
Publica Democratica". Madri: Anais do Congresso Iberoamericano sobre Sociedade, 
Democracia e Administração, Instituto Nacional de Administracion Publica, 1985. 

P AGES, Max et alo O poder das organizações. São Paulo: Atlas, 1993. 

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Trad. Luiz Paulo Rouanet, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. A Reforma da Administração Pública no Brasil. Brasília: 
pronunciamento realizado no plenário do Senado Federal em 26/06/1996 (mimeo). 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Proposta de Reforma Administrativa. Brasília: 
Presidência da República; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 
1995. 

165 

PRESTES MOTTA, Fernando C. Participação e co-gestão: novas formas de administração. 
2a ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

________ . Administração e participação: reflexões para a educação. (in 
FISCHMANN, Roseli (coord). Escola Brasileira: temas e estudos) São Paulo: Atlas, 
1987. 

_______ . Teoria Geral da Administração: uma introdução, 20a ed. rev. e ampl., 
São Paulo: Pioneira, 1996. 

PRESTES MOTTA, Fernando C. & PIZA, Sérgio Luiz de Toledo. Escola e Capitalismo de 
Estado. (in Revista Brasileira de Administração da Educação, v. 5, n°l). Porto Alegre: 
jan/jun 1987. 

RANIERI, Nina. Autonomia Universitária: As Universidades Públicas e a Constituição 
Federal de 1988. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1994. 

SANTOS, Luiz Antonio de Castro. Memórias de Manguinhos (in Novos Estudos CEBRAP, 
nO 3 1). São Paulo: CEBRAP, outubro de 1991. 

SARA VIA, Enrique. O sistema empresarial público no Brasil - gênesis e tendências atuais. 
Brasília: Conv. IPEA-CEPAL, 1988. 

TEIXEIRA, Sônia Maria Fleury. O Dilema Reformista na Reforma Sanitária Brasileira (in 
Revista de Administração Públicª, nO 21 (4)). Rio de Janeiro: FGVIEBAP, out/dez 1987. 

TRAGTEMBERG, Mauricio. Administração. poder e ideologia. São Paulo: Cortez Editora, 
1989. 

v ÁSQUEZ, Adolfo Sánches. Filosofia da práxis, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

VENOSA, Roberto. Organização e a panacéia participativa ou participação e a panacéia 
organizacional.(in Revista de Administração Públicª, voI. 8(4)) Rio de Janeiro: 
FGVIEBAP out./dez. 1974. 

WANDERLEY, Luiz Eduardo W. Formas de controle social: alcance e limites. (in Saúde e 
Revisão Constitucional: controle Social e Formas Organizacionais do SUS, série direito 
e saúde, n02). Brasília: Organização Panamericana de Saúde, 1993. 



166 

ANEXOS 

Questionário 



QUESTIONÁRIO 

Você está recebendo um questionário que visa coletar dados sobre como os 
membros do Conselho Deliberativo percebem a gestão da FIOCRUZ. Esses dados servirão 
de subsídios para elaboração da pesquisa intitulada: A gestão democrática no Serviço 
Público: o Caso FIOCRUZ, que estou desenvolvendo no mestrado da Escola Brasileira de 
Administração Pública (EBAP) da Fundação Getúlio Vargas. 

Neste sentido, solicito sua colaboração respondendo ao questionário, 
assinalando em cada pergunta a(s) alternativa(s) que mais se aproxime(m) de sua resposta. 
Sempre que achar necessário escreva seu comentário ou opinião ao lado, ou no final do 
formulário. 

Desde já agradeço a sua valiosa e indispensável colaboração para podermos 
conhecer a gestão da FIOCRUZ. Obrigado. 

Jorge Luiz C. Sahione 
End Av. Ary Parreiras, nO 691, Bl1, apto 806 
CEP 24230-321 - Niterói - RJ - tel. 7115715 

Pl) Qual o seu nível de instrução? 
( ) superior completo 
() mestrado 
( ) pós-doutorado 

( ) especialização/ aperfeiçoamento 
( ) doutorado 
( ) Outros. especifique _______ _ 

P2) Qual o seu tempo total ocupando funções de confiança (DAS) na FIOCRUZ? 
( ) menos de 1 ano 
( ) de 1 a 5 anos 
( ) de 6 a 10 anos 
( ) de 11 a 15 anos 
( ) acima de 15 anos 

P3) Como você ingressou na FIOCRUZ? 
( ) concurso público 
( ) seleção interna 
( ) indicação 
( ) função de confiança 

( ) transferido 
( ) redistribuído 
( ) cedido 
( ) outros ____ _ 

P4) Quanto tempo de trabalho falta para sua aposentadoria? 
( ) acima de 15 anos 
( ) de 15 a 10 anos 
( ) de 9 a 5 anos 
( ) de 4 a 1 ano 
( ) menos de 1 ano 
( ) já tenho o tempo necessário 
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P5) Na sua percepção, qual é o grau de autonomia da FIOCRUZ para decidir sobre? 
nenhum baixo razoável elevado muito 

elevado 
a) Plano de Trabalho () () () () () 
b) Planejamento Orçamentário () () () () () 
c) Remanejar a composição dos 
recursos orçamentários 

() () () () () 

d) Metas e Prioridades () () () () () 
e) Estrutura de custos () () () () () 
f) Estrutura Organizacional () () () () () 
g) Definição de Indicadores de 
Desempenho 

() () () () () 

h) Convênios () () () () () 
i) Contratação de serviços () () () () () 
j) Programa de Educação e 
Treinamento dos servidores 

() () () () () 

k) Dispensa de servidores () () () () () 
I) Contratação de pessoal () () () () () 
m) Política de remuneração de () () 
servidores 

() () () 

n) Regulamento de compras () () 
específico 

() () () 

P6) Atualmente, qual o tipo de envolvimento da FIOCRUZ na formulação das políticas 
nacionais de saúde, de ciência e tecnologia em saúde, de educação em saúde definidas pelo 
Governo? (marque apenas uma alternativa) 

( ) formula a política para aprovação do Governo 
( ) participa da formulação junto ao Governo 
( ) colabora na formulação junto ao Governo 
( ) apenas é consultado sobre política 
( ) apenas formula a estratégia para sua implementação 
( ) apenas executa a estratégia de implementação da política 

P7) Qual é o tipo de envolvimento dos servidores na formulação do PO&M da sua Unidade? 
(marque apenas uma alternativa) 

( ) formula o PO&M 
( ) participa do processo decisório do PO&M 
( ) colabora na formulação do PO&M 
( ) apenas é consultado sobre o PO&M 
( ) apenas executa o PO&M 

P8) Atualmente, qual o tipo de envolvimento da Unidade no sistema de acompanhamento e 
avaliação das atividades finalísticas da FIOCRUZ? (marque apenas uma alternativa) 

( ) formula os indicadores de desempenho e as metas a serem perseguidas 
( ) participa da formulação dos indicadores e negocia as metas com Adm. Central 
( ) apenas negocia as metas com a Adm. Central 
( ) apenas busca cumprir as metas colocadas pela Adm. Central 
( ) não existem indicadores de desempenho controlados pela Adm. Central 
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P9) Na sua percepção, qual é o grau de autonomia da sua Unidade junto a Administração 
Central da FIOCRUZ para decidir sobre? 

nenhum baixo razoável elevado muito 
elevado 

a) Plano de Trabalho () () () () () 
b) Planejamento Orçamentário () () () () () 
c) Execução Orçamentária () () () () () 
d) Metas e Prioridades () () () () () 
e) Estrutura de Custos () () () () () 
f) Estrutura Organizacional () () () () () 
g) Programas e Projetos () () () () () 
h) Convênios () () () () () 
i) Contratação de serviços () () () () () 
j) Programa de Educação e () () 
Treinamento dos servidores 

() () () 

k) Dispensa de servidores () () () () () 
I) Contratação de pessoal () () () () () 
m) Avaliação de Desempenho 
dos servidores 

() () () () () 

n) Escolha das Chefias () () () () () 
o) Compras () () () () () 

PIO) Dentre as seguintes opções, qual poderia ser considerada a maior dificuldade 
encontrada no desempenho das suas funções? (marque apenas uma alternativa) 

( ) excesso de controles estatais reduzindo a agilidade gerencial 
( ) políticas governamentais envolvendo alto grau de indefinição 
( ) situação econômica do Pais 
( ) capacitação tecnológica da FIOCRUZ 
( ) Outras: 

Pll) Para adequar a FIOCRUZ à reestruturação do Estado, qual o grau de ajustes 
necessários aos seguintes pontos? 

nenhum baixo razoável elevado muito 
elevado 

a) Estrutura de Custos () () () () () 
b) Estrutura Organizacional () ( ) () () () 
c) Autonomia Gerencial () () () () () 
d) Perfil dos seus profissionais () () () () () 
e) Plano de remuneração de () () () () () 
pessoal 
f) Contratação de pessoal () () () () () 
g) Planos de investimentos () () () () () 
h) Regulamento de Compras () () () () () 
específico 
i) Avaliação de Desempenho () () () () () 
Institucional 
j) Gestão da informação () () () () () 
k) Privatização () () () () () 
I) Controle da Sociedade () () () () () 



P12) Qual a sua opinião em relação às seguintes propostas de adequação do modelo de 
organização do Estado? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante completamente 

a)fim da estabilidade () () () () () 
b)fim do 
Juridico Único 

Regime () () () () () 

c) fim do concurso 
público 

() () () () () 

d) fim aposentadoria () () () () () 
integral 
e) fim aposentadoria () () () () () 
proporcional 
f) terceirização dos () () () () () 
serviços 
g) parcerias para presto () () () () () 
de serviços 
h) privatização dos () () () () () 
serviços públicos 
i) demissão de () () () () () 
servidores 
j) adoção do contrato () () () () () 
de gestão 
I) avaliação externa () () () () () 

P 13) A aplicação desse modelo de reforma administrativa, proposto pelo Governo, na 
FIOCRUZ poderá acarretar: 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante completamente 

a) melhoria das () () () () () 
condições de trabalho 
b) aumento dos salários () () () () () 
dos servidores 
c) aumento do grau de () () () () () 
autonomia da 
FIOCRUZ 
d) aumento de recursos () () () () () 
financeiros 
e) maior controle social () () () () () 
f) continuidade da () () () () () 
política institucional 
g) maior eficiência e () () () () () 
qualidade nos serviços 
h) aumento da () () () () () 
insegurança dos 
servidores 
i) definição clara das () () () () () 
metas e do projeto 
institucional 
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P 14) O que você acha do Conselho Deliberativo da FIOCRUZ? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante completamente 

a) um órgão integrador () () () () () 
b) um órgão eficaz () () () () () 
c) um órgão 
homologador da 

() () () () () 

decisão da Presidência 
d) um órgão de () () () () () 
negociação dos 
interesses dos 
segmentos 
e) um órgão de 
coordenação da política 

() () () () () 

institucional 

PIS) Na sua opinião, para aperfeiçoar o funcionamento do Conselho Deliberativo da 
FIOCRUZ faz-se necessário: 

a) Estruturar uma Secretaria Executiva Profissionalizada 
b) Cumprir o seu Regimento Interno 
c) Reformar o seu Regimento Interno 
d) Funcionamento Independente da Presidência 
e) Funcionamento das Câmaras Técnicas mais articulado com 
o Conselho 
f) Reuniões Temáticas 
g) Reuniões nas Unidades 
h) Melhorar o Fluxo de Informação 
i) Outros, especificar _____________ _ 

() Sim () Não 
() Sim () Não 
() Sim () Não 
() Sim () Não 
() Sim () Não 

() Sim () Não 
() Sim () Não 
() Sim () Não 

P 16) Quais são os objetivos do Governo Federal na reforma constitucional do capítulo da 
Administração Pública? 

( ) Demitir servidores 
( ) Tornar o serviço público mais eficiente 
( ) Ajuste fiscal 
( ) Valorizar o servidor público 
( ) Outros, especificar ____________ _ 
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P 17) O que você acha do Órgão Colegiado da sua Unidade? 

discordo discordo concordo em concordo concordo 
completamente bastante termos bastante completamente 

a) um órgão integrador () () () () () 
b) um órgão eficaz () () () () () 
c) um órgão () () () () () 
homologador da 
decisão do Diretor 
d) um órgão de () () 
negociação dos 

() () () 

interesses dos 
segmentos 
e) um órgão de () () () () () 
coordenação 

P18) Quem decide na FIOCRUZ o que fazer sobre: 
(admite-se mais de uma resposta se for ocaso) 

Congresso Conselho Presidência Plenária órgão Diretor 
Interno Deliberativo Assemb Colegiado da 

Unidade Unidade Unidade 
a) a política institucional () () () () ( ) ( ) 

b) o programa de trabalho da FIOCRUZ () () () () () ( ) 

c) O orçamento da FIOCRUZ () () () () () ( ) 

d) as mudanças a serem feitas ( ) () () ( ) ( ) ( ) 

e) a organização geral da Unidade () () ( ) () ( ) () 

f) as normas operacionais ( ) ( ) () () ( ) ( ) 

g) as normas disciplinares () () ( ) ( ) ( ) () 

h) o orçamento da Unidade ( ) ( ) () () ( ) () 

i) o programa de trabalho da Unidade () () () ( ) () ( ) 

j) a avaliação institucional ( ) () ( ) () ( ) () 

1) a negociação com representante dos () () () () () () 

servidores 
m) a prestação de contas à sociedade () () ( ) ( ) () () 

n) as mudanças no estatuto jurídico da () () () () () () 

FIOCRUZ 
o) a prioridade de investimento () () ( ) () () () 

p) a abertura de concurso público () () () ( ) () () 

q) a contratação de seniços () () () () ( ) () 

P19) Como a FIOCRUZ deve prestar contas dos seus serviços à sociedade? 

P20) Como são escolhidos os chefes (função de confiança - DAS) da sua Unidade? 
( ) O diretor indica; ( ) Os servidores elegem; ( ) O órgão colegiado indica. 
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P21) Você acha que deve haver eleição para escolha de diretores? () Sim; () Não. Em caso 
afirmativo, indique quais as áreas que devem haver eleição, assinalando as alternativas, 
admite-se mais de uma resposta se for o caso. 

( ) Pesquisa () Ensino () Produção ( ) Serviço () Administração () Informação 

P22) O que você acha do processo atual de gestão da FIOCRUZ? 

a) permite uma maior 
integração entre as 
Unidades 
b) possibilita uma 
circulação de informações 
c) é eficiente 

d) participação dos 
servidores trouxe 
beneficios para 
administração 
e) avaliação institucional 
ficou transparente 
f) acabou com clientelismo 
interno 
g) é democrático 
h) é representativa dos 
interesses públicos 

discordo 
completamente 

() 

() 

() 
() 

() 

() 

() 
() 

discordo 
bastante 

() 

() 

() 
() 

() 

() 

() 
() 

concordo em 
termos 
() 

() 

() 
() 

() 

() 

() 
() 

concordo 
bastante 

() 

() 

() 
( ) 

() 

() 

() 
() 

concordo 
completamente 

() 

() 

() 
() 

() 

() 

() 
() 

P23) Com relação a FIOCRUZ, qual é a sua avaliação a cerca dos seguintes pontos? 

a) Procedimentos Participativos 

b) Envolvimento do Pessoal 

c) Sistema de Informação 

d) Sistema de Custos 
e) Relação custo/resultado 

f) Resultados alcançados 

g) Qualidade dos Serviços 

h) Qualidade dos Produtos 

i) Qualidade do Ensino 

j) Qualidade da Pesquisa 

k) Infra-estrutura (laboratórios, 
bibliotecas, instalações etc) 
1) Serviços de Manutenção 

m) Mecanismos de Controle e 
Coordenação 
n) Integração das Atividades 

o) Responsabilidade e 
Compromisso Social 
p) Intercâmbio científico 
nacional e internacional 

excelente bom razoável ruim péssimo 

() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 

() 

() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 

() 

() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 

() 

() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 

() 

() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 

() 
() 

() 
() 

() 



P24) Você foi delegado em quais Congressos Internos da FIOCRUZ? 

( ) Primeiro Congresso (1988) 
( ) Segundo Congresso (1993) 
( ) Plenária Extraordinária (1995) 
( ) Plenária Extraordinária (1996) 
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P25) Na sua avaliação, qual foi o grau de motivação dos servidores da sua Unidade em 
participar dos seguintes eventos? 

nenhum baixo razoável elevado muito 
elevado 

a) l° Congresso Interno (1988) () () () () () 
b) 2° Congresso Interno (1993) () () () () () 
c) Plenária Extraordinária (1995) () () () () () 
d) Plenária Extraordinária (1996) () () () () () 
e) Eleição para Presidente da () () () () () 
FIOCRUZ 
f) Eleição para Diretor da Unidade () () () () () 
g) Plenária da Unidade () () () () () 
h) Assembléias da ASFOC () () () () () 

P26) Tendo como base a reforma estatutária realizada na última Plenária Extraordinária 
avalie o fortalecimento das seguintes instâncias deliberativas: 

nenhum baixo razoável elevado muito 
elevado 

a) Congresso Interno () () () () () 
b) Conselho Superior () () () () () 
c) Conselho Deliberativo () () () () () 
d) Presidência () () () () () 
e) Plenária da Unidade () () () () () 
f) Conselho Deliberativo da Unidade () () () () () 
g) Direção da Unidade () () () () () 

P27) Na sua opinião, as Câmaras Técnicas vêm cumprindo a sua função? 

( ) Sim ( ) Não. Em caso negativo, por quê? 
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P28) Na sua avaliação, a metodologia utilizada nas duas últimas Plenárias Extraordinárias 
possibilitou um envolvimento maior dos servidores? 

( ) Sim ( ) Não. Em caso negativo, por quê? _____________ _ 

P29) Na sua opinião a relação da ASFOC com a direção da FIOCRUZ é: 
( ) independente 
( ) subordinada 
( ) de aliança 
( ) de oposição 

P30) Na sua opinião qual deveria ser o papel da ASFOC na gestão da FIOCRUZ? 
(admite-se mais de uma reposta se for ocaso) 

( ) interlocutora dos interesses trabalhistas e previdenciários dos servidores. 
( ) oferecer serviços de assistência social aos funcionários. 
( ) encaminhar e negociar as reivindicações dos servidores. 
( ) contribuir no debate e na formulação das políticas finalísticas. 
( ) contribuir no debate e na formulação da política de pessoal. 
( ) encaminhar propostas alternativas de política e negociar com a direção. 


