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5.1. ADMINISTRAÇAO DE EMPRESA E ADMINISTRAÇAO EM SAODE 

De um modo geral, os trabalhos teóricos sobre Ad 

ministração em Saüde (sanitaria), tanto estrangeiros, quanto 

nacionais, uns mais, outros menos explicitamente. partem do 

pressuposto de que, nas organizações de saude, devem-se a p 1 j_ 

car os mesmos principies e técnicas administrativos adotados 

na empresa. A denominada Administração Geral (de empresa) pa~ 

sa a ter validade universal, com métodos e técnicas que, devi 

damente adaptados, podem ser aplicados a qualquer tipo de org~ 

nização. Ao assim proceder, assume-se que a Administração em 

Saúde ê uma das aplicações da AdministraÇão Geral. Tanto par~ 

ce verdadeiro o que se acaba de expor, que, ao se recorrer a 

obras classicas de Administração Sanitaria e artigos sobre o 

assunto, essa visão fica bastante evidente. HANLON(l), autor 

classico norte-americano, em seu livro 11 Principios de Adminis

tração Sanitaria 11
, coloca: 

11 Existem ciertos principios bien determinados de or 

ganizaciõn que pueden aplicarse tanto a las empresas 

publicas como a las particulares ( ... ) ts necesaria 

la aplicaciõn permanente de ciertas medidas y técni

cas para cerciorarse de que los principios y las nor 

mas fijados permanecen en vigor, de que se sigue el 



. 183. 

plan adoptado, de que las delegaciones de responsab~ 

lidad son efectivas y ejecutadas las Õrdenes y las 

asignaciones de trabajo ... 11 (orientação tipica da 

teoria 11 Clâssica 11
) 

Segundo DAVIES( 2 ), 11 0 desenvolvimento da teoria 

organizacional em saúde tem sido um reflexo razoavelmente fiel 

de tendências na teoria organizacional como um todo ... Ern essên 

cia, diz a autora, isso tem significado na forma de focalizar 

os serviços de saude, por exemplo, o hospital, como uma coleti 

vidade orientada para finalidade, no interesse por sua dinâmi 

ca interna e na atenção aos fatores estruturais, contextuais e, 

particularmente, no seu desempenho. 

No Brasil, BICHAT DE ALMEIDA RODRIGUES( 3 )' em 

seu livro .. Fundamentos de Administração Sanitâria 11
, 

livro de autor brasileiro no gênero, salienta: 

primeiro 

"A organização das atividades de saúde publica e com 

parãvel, do ponto de vista administrativo, a de uma 

empresa complexa, onde as funções t~cnicas a ela ine 

rentes estão intimamente vinculadas ãs administrati 

v as . 11 
( ••• ) 

11 As condições bâsi cas de organização do 

trabalho têm suas origens no esforço pioneiro de ra 

cionalização e metodologia das atividades industriais, 

bem como na sua faina incessante por render mais a 

menor preço, a fim de competir com vantagem no merca 

do~ Estudando, observando, corrigindo falhas, simpl! 

ficando operações para reduzir o seu custo e avalia~ 

do o rendimento efet.ivo de cada etapa do trabalho rea 



. 1 84. 

lizado, estabeleceram os principias de administração 

geral. A administração publica posteriormente assim..:!_ 

lou essa metodologia, aplicãvel obviamente ã adminis 

tração sanitãria, pois esta nada mais e do que a uti 

lização sensata, em saude publica, dos principias e 

métodos da administração Geral e Publica ..... 

Os teõricos da Administração Sanitãria, ao utili 

zarem em seus estudos, teorias de administração de empresa, p~ 

recem procurar conferir um grau de 11 Cientificidade 11 aos mes-

mos, para comprovar a importância da administração em saüde,CQ 

mo orientação teõrica segura para conduzir a administra~ão das 

organizações de saüde. Esse fato revela, por outro lado, que 

ela não construiu um corpo teõrico prõprio, podendo-se identi

ficar em seu conteúdo, diferentes escolas da administração de 

empresa, como se fora a aplicação dessas teorias a uma ativida 

de especifica, no caso, a saüde. 

Ao mesmo tempo, os teõricos da administração de 

empresa, veem esse fato como uma decorrincia natural do desen 

volvimento dos estudos por eles empreendidos, cujos resultados 

são avaliados em função do ixito alcançado pelas empresas na 

sociedade, o que 11 Credenciaria 11 a sua aplicação na administra 

ção de outras organizações. A este propõsito, DRUKER( 4 ) apr~ 

senta a questão da seguinte forma: 

11 As instituições de serviços tornaram-se •conscien 

tes da administração•. Cada vez mais as instituições 

de serviço se voltam para ~s empresas para aprender 

administração. Desenv~lvimento administrativo, admi 
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nistração por objetivos e muitos outros conceitos e 

instrumental da administração de empresa sao agora 

comuns em todas as instituições de serviço." ( ... ) 

"Isso~ um bom sinal, mas não significa que as Insti 

tuições de serviço entendam os problemas de se admi 

nistrarem. Só significa que elas começaram a perc~ 

ber que atualmente não estão sendo administradas". 

De fato, percebe-se que, se de um lado, os teóri 

cos da administração de empresa procuram elaborar uma teoria 

que se aplique a qualquer tipo de organização, garantindo-se, de~ 

ta forma, a sua generalização, conqÜanto legitimada como "admi 

nistração geral", por outro lado, os teóricos de administração 

sanitãria, no seu afã de validar as suas proposições teóricas 

em bases "cientificas", imprimem i prãtica administrativa em 

saúde, padrões de eficiência e racionalização, típicos das em 

presas. 

A respeito dessa questão, CHAUT(S), referindo-se 

aos aspectos ideológicos envolvidos na forma de 

da administração em nossa sociedade, assinala: 

apresentação 

... "Com efei 

to, a administração possui seu próprio sistema de regras, nor 

mas e preceitos, seus próprios princípios acerca do ato admi

nistrativb, independentemente do objeto ou realidade que sera 

administrada. Em outras palavras, do ponto de vista da adminis 

tração, a 'Yolkswagen', a Universidade, o DETRAN, a Policia Mil.:!_ 

tar, o Museu de Arte, o cinema, o teatro, a 'Bom-Bril' ou a 

'Bendix', são absolutamente equivalentes. Nada hã do ponto de 

vista da administração, algo que individualize ou singularize 

esses 'objetos', pois são todos igualmente administrãveis, is 
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to e, organizãveis, planejãveis. 11 E DRUCKER( 6 l expressa-se de 

forma a fortalecer tal visão, ao afirmar que 11 As instituições 

de serviço também não diferem muito das empresas, no que diz 

respeito ao trabalho e encargos do administrador, ao planej~ 

mento e ã estrutura da organização ou mesmo aos encargos e a 

estrutura da alta administração. Internamente, as diferenças 

tendem a ser diferenças de terminologia e não de substância ... ~~ 

E dentro dessa forma de entender a relação entre 

administração de empresa ( 11 geral 11
) e a administração em saúde 

(sanitãria), que se verifica a absorção por parte das organiz~ 

ções de saúde de modelos organizacionais desenvolvidos pelas 

empresas. 

Ao procurar entender como se deu a passagem do 

modelo empresarial para a saúde, no Brasil, inicialmente, hou 

ve necessidade de se recorrer ã histõria da administração nes 

te pais, para situar a sua emergência enquanto disciplina autô 

noma, assim como a sua prãtica em empresas. 

STORCK( 7), em seu estudo sobre as origens e de 

se n v o 1 v i me n to da a d m i n i s tração b r as i 1 e i r a , as s i na 1 a que 11 par~ 

ce verdade i rrefutãvel, dada a origem das preocupaçoes 'admi 

nistrativas' - que 'o passado imperfeito' da administração bra 

sileira é o 'passado mais que perfeito' da administração dos 

EUA. De fato, afora a influência britânica na administração na 

cional, tudo o mais vem dos EUA: os livros e as técnicas, os 

professores, as bolsas de estudos para cursos de põs-gradu~ 

- 11 çao ... 

Ainda, segundo a autora, a administração surge, 
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no Brasil, um século apos o seu desenvolvimento nos EUA, apar~ 

cendo mais nitidamente na sociedade brasileira no momento em 

que, nos EUA, se dão processo de implantação de filiais e sub 

sidiãrias das grandes empresas norte-americanas, que correspo~ 

de ao periodo pôs-li Guerra Mundial, ao final da década de 

1940. r nesta década, que se dã, inclusive, a criação da pr~ 

meira escola de administração - Escola Superior de Administra 

ção de Negócios (ESAN), assim como a criação do Instituto de 

Administração junto ã Universidade de São Paulo. 

Entretanto, outros estudos referem-se a introdu 

çao do 11 taylorismo 11 no Brasil, jã na dêcada de 1920, como 11 for 

ma de organizar o trabalho, vinda dos Estados Unidos e Euro-

pa" ... <
8), tendo sido utilizado,inicialmente, pela Ferrovia 

Paulista de Estradas de Ferro (1921). Para dar suporte a essa 

nova forma de trabalhar, SEGNINI(B) acima citada, relata que em 

1924, foi criado o Liceu de Artes e Oficios de São Paulo, sob 

orientação de Roberto Mange, dentro dos principias e técnicas 

tayloristas, com o objetivo de ensinar o trabalho ferroviário, 

alem de selecionar e treinar trabalhadores para a Ferrovia. 

Logo depois, continua a autora, a Escola Politec 

nica de São Paulo, que procurava formar dirigentes para assu 

mir o controle nas empresas taylorizadas, introduzia no curri-

culo do curso de engenharia, a organizaÇão racional do traba 

lho. Data, ainda, de 1931, a criação do IDORT (Instituto de Or 

ganização Racional do Trabalho), pelo engenheiro e em 

presãrio Aldo Mario de Azevedo. Em 1939, o Estado cria o Depa~ 

tamento Administrativo do Serviço Publico (DASP), que veio a 

se tornar o divulgador do taylorismo a nivel da administração 
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p ü b 1 i c a . Em suma , d u r ante as dê cada s de 2 O e 3 o , o i de a r i o "ta.t 

lorista" foi sendo difundido junto ãs elites dirigentes, com 

apoio do Estado e do capital privado, objetivando "atuar na 

formação de nova força de trabalho, mais produtiva e menos con 

flitante, adequada ao processo de industrialização que se ins 

talava"( 9 ) no Brasil. 

Recorrendo-se especificamente ã literatura refe 

rente a Administração Sanitaria no Brasil, verifica-se, na Saú 

de, um movimento simultâneo ao que se acabou de relatar, ap~ 

nas com uma particularidade: a administração sanitaria, pro-

priamente dita, no Brasil foi introduzida segundo os padrões 

da administração sanitãria norte-americana, que jã trazia in 

corporada em seu corpo teõrico, o modelo empresarial existen 

te naquele pais, conforme o exposto no inicio deste capitulo. 

No que diz respeito ãs estruturas organizacio-

nais adotadas na Saúde, HANLON{lO), assinala que nos EUA, ate 

o inicio deste século, prevalecia a estrutura do tipo linear, 

constituida de unidades funcionais que se bastavam, mais ou me 

nos, a si mesmas e realizavam todas as atividades e funções ne 

cessarias para o seu andamento e manutenção. 

A partir de 1900, segundo o autor, com a expa!!_ 

sao geral dos serviços públicos e sua crescente especializa-

çao, começou a manifestar-se a tendência para separar das va 

rias unidades funcionais da organização, os serviços de pe~ 

soal e os de controle interno, que deram origem aos serviços 

centrais e auxiliares, sendo mais recente, a tendência de con 

verter esses serviços em uma ·combinação de unidades de serviço 

e de controle - assessoria. 
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Referindo-se ãs unidades de serviço, o autor de 

fine que elas não se limitam a estudar, planejar e assessorar, 

sendo seu principal objetivo, o de facilitar o trabalho de li 

nha, sem imiscuir-se na hierarquia administrativa, situando-se 

a margem das linhas de autoridade, ou seja, nas laterais. Han 

lon caracteriza, dessa forma, a passagem da estrutura linear 

para a estrutura organizacional, de tipo 11 linha-staff 11
, no ini 

cio deste século, quando, a nível de saúde publica, 

os primeiros departamentos de saúde distritais, com 

permanente, em turno completo. 

aparecem 

pessoal 

5.2. CARACTERISTICAS DA SUPERVISAO NA ORGANIZAÇAO SANITARIA 

BRASILEIRA 

No Brasil, em particular, a organização sanitã 

ria começa a se caracterizar, como tal, no início deste século, 

quando se institucionaliza uma modalidade de intervenção, ba 

seada na bacteriologia e na microbiologia, que endossariam 

concepções de organização sanitãria, extremamente limitadas, po 

rem, eficazes. Neste inicio, RAMOS(ll) refere-se ã influên-

cia francesa, caracterizada pela multiplicidade de serviços e~ 

pecializados, conduzindo ao que, em administração, denomina-

se organização de 11 tipo arquipélago .. , juntamente com a influén 

cia norte-americana, refletida na orientação predominantemente 

preventiva dos serviços de saúde (mais sentida nos anos 20). 

Essa fase é descrita por COSTA( 12 ) como 11 0 momento de criação 

das instituições militarizadas de combate ãs doenças epidémi 
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cas, que ameaçavam os ambientes urbanos capitalistas e a expa~ 

são colonial européia .. , sendo marcada pela ação de Oswaldo Cruz 

(1902-1906), a partir da criação da Diretoria Geral de Saüde 

Publica, o qual concretiza a idéia de policia sanitária, com 
. - . * posta de brigadas de mata-mosquitos. delegacias san1tar1as. Co 

mo bem dâ a entender, a organização sanitâria ~estruturada se 

gundo o modelo militar, linear, com comando centralizado, apr~ 

sentando, na opinião de muitos( 14 ) o defeito de haver estrutu-

rado e consolidado serviços independentes, devido ãs caracte 

risticas das campanhas especializadas contra doenças infeccio 

sas de alta prevalência, em detrimento de um progresso unific~ 

do da saúde publica. Dã-se, assim. o desenvolvimento dos pr~ 

meiros serviços locais de saüde no pais - unidades especializ~ 

das e monovalentes, devotadas ao equacionamento deste ou daqu! 

le problema de saúde especifico - tais como: serviços de profi 

laxia e tratamento do tracoma, serviços de profilaxia da febre 

amarela e outros, distribuidos entre as dez delegacias de 

saúde criadas no Distrito Federal. Significou, no entender de 

BICHAT DE ALMEIDA RODRIGUES(lS), a primeira adoção, na admini~ 

tração sanitâria, da descentralização de ações executivas, em 

bora restrita ao Distrito Federal, segundo padrões 

centralmente, dentro do modelo hierãrquico militar. 

definidos 

O traba 

lho. nessa fase, e fundamentalmente m~dico especializado, 

com ajuda de pessoal auxiliar treinado. 

* LUZ, M.T. (13 ), em seu estudo sobre Medicina e Ordem politica 
brasileira: politicas e ins·tituições de saúde no periodo de 
1850 a 1930, referindo-se ao modelo campanhista adotado por 
Oswaldo Cruz, relata que.o mesmo jã havia sido util!zado em 
Cuba, em 1901, pelos norte-americanos, no combate a febre 
amarela naquele pais. 
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Essa orientação, segundo consta em estudos sobre 

a evolução da organização sanitãria brasileira, mantem-se, em 

sua essência, ate a década de 1920, sendo que no periodo que 

sucedeu ao de Oswaldo Cruz, vãrios outros serviços especializ~ 

dos são implantados, como higiene escolar e postos de ancilos 

tomíase, além de ter havido intensificação de serviços especi~ 

lizados jã existentes, porem, sem influírem grandemente na 

trutura existente. Nesse sentido, COSTA( 16 ) faz referência 

es 

a 

atuação da Fundação Rockfeller, no Brasil, a partir de 19 09, 

junto ao serviço de profilaxia da febre amarela, promovendo,de!!_ 

tro do objetivo explicito da internacionalizar o controle sani 

tãrio, programas de saude publica, pesquisa e educação médica, 

financiando instalações, bolsas de estudo, revistas especiall 

zadas e cooperação com a Liga das Nações e outras organizações 

internacionais. 

Assim, RAMOS(l?) relata que, a partir de 1917, 

postos de ancilostomiase, subordinados ã Inspetoria do Serviço 

de Profilaxia Geral, são instalados em vãrias local idades do 

interior de São Paulo, com base municipal e com "participação 

comunitãria". No ano imediato, como resultado do convênio fir 

mado entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação Rock 

feller, o combate a essa endemia ganhou as proporções de camp~ 

nha, dando lugar ã implantação de numerosas unidades especiali 

zadas - os postos de ancilostomiase. 

Com base em sua experiência no sul dos EUA, em 

areas rurais, a referida Fundação sugeriu, para o Brasil, a 

criação de Postos sanitãrios rurais permanentes, que compree.Q_ 

dessem: serviço de educação sanitãria, saneamento, laboratório 
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e dispensãrio para tratamento de parasitoses, malãria, traco~. 

lepra, sifil is, etc., alem da var.:inação anti-variõl ica e anti

febre tifÕide. Tais unidades, segundo MASCARENHAS(lB), vieram 

a constituir os núcleos iniciais dos atuais centros de saude e 

postos de assistência medico-sanitãria. Seguindo, ainda, a orie_!! 

tação de serviços verticais, cada qual funcionando de forma i_!! 

dependente, com hierarquia prõpria, sobrepondo-se ã hierarquia 

da organização de saude como um todo, essa experiência teve 

pouco significado, na opinião de COSTA( 19 ), comparada a outras 

iniciativas da Fundação, no Brasil. 

Posteriormente, ainda de acordo com a orientação 

de unidades especializadas, são criados dispensãrios de tuber 

culose e de lepra. 

RAMOS( 20) refere-se a esse periodo, como aquele, 

caracterizado pela proliferação de unidades monovalentes, vi 

sando a enfrentar problemas especificas, ou, freqÜentemente, a 

atender a interesses pessoais ou de grupos. 

O periodo seguinte ê assinalado pelo inicio do 

movimento dos centros de saúde no pais e que, correspondendo a 

um ideal propugnado por numerosos administradores sanitários, 

sobretudo norte-americanos, representou uma etapa de fundamen 

tal importincia no desenvolvimento dos serviços locais de sau 

de(21)_ 

Entendendo-se os centros de saúde numa Õptica pr~ 

ventivista, MARGUERITTE BARRAL( 22 ) focaliza seu papel sob tri 

plice aspecto- sanitário, medico e social: 

. "sob o ponto de vista higiene pura, o centro admi-
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nistra, regula e coordena todas as atividades de hi 

giene sanitãria e social em toda a extensão do dis 

trito; 

sob o ponto de vista medico, o centro deve dar a co 

nhecer ao publico a importância da medicina preventi 

va e dar-lhe os meios de realizã-la: deve facilitar 

a despistagem das doenças e encaminhar os doentes p~ 

ra os médicos e instituições de tratamento. Não deve 

ter uma ação curativa, a não ser para as afecções c~ 

ja profilaxia exige o tratamento dos individuas con 

tagiantes (doenças venéreas, tracoma, etc.); uma ou 

tra exceção deve ser feita nos distritos rurais, on 

de os recursos médicos são inexistentes ou muito es 

cassos; 

sob o ponto de vista social, a fim de encontrar so

lução para todos os problemas relacionados com a sau 

de dos individuas, o centro deve conhecer as condi

ções de vida de cada um. As visitas domiciliares fei 

tas pelas visitadoras de higiene social devem consti 

tuir parte indispensãvel do programa, permitindo não 

somente ajuda social individual, mas também a tomada 

de medidas gerais de saneamento, julgadas 

sãveis. 

indispe_!! 

Em suma, o Centro de Saüde deve ser defini

do como o Õrgão coordenador dos serviços de higiene 

para a população de um determinado setor." 

No entender de RAMOS( 23 ), resultado direto da 
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reunião dos dispensãrios profilãticos, ate então operando iso

ladamente e de modo desarticulado, o centro de sa~de represe~ 

ta, pois, a fase I da integração sanitãria - a integração dos 

serviços preventivos, constituindo-se na tentativa de coorde

nar tais serviços, em beneficio de uma utilização mais racio

nal dos recursos disponiveis, na perspectiva de uma ação poll 

valente. 

Complementando, CORTEz( 24 ) assinala que os cen-

tros de saüde, pensados para o Brasil, teriam caracteristicas, 

algo semelhante aos Postos Sanitârios rurais permanentes, so 

que orientados para ãreas urbanas, lembrando a grande influên 

cia da Fundação Rockfeller, que participara, financeiramente,na 

elaboração de modelos de centros de saúde nos EUA. 

Coube a Geraldo de Paula Souza, a primazia das 

iniciativas neste campo, incorporando os centros de saúde na 

organização sanitãria brasileira (1925), apõs ter participado, 

na década de 1920, do I Curso de Especialização de Saüde Publi 

ca, para médicos, da Universidade John Hopkins, nos EUA, junt~ 

mente com outros sanitaristas brasileiros, como J.P. Fontenel

le e Jansen de Mello( 25 ). Como diretor do Serviço Sanitãrio de 

São Paulo, cargo assumido em 1922, Paula Souza observou, duran 

te três anos, a organização e funcionamento desse õrgão; criou 

em 1923 um centro de saúde experimental (atual Centro de Saude 

Geraldo de Paula Souza, da Faculdade de Saúde Publica- USP) e, 

em 1925, apresentou um projeto de reforma verdadeiramente revo 

lucionãrio para a época, face ãs inovações que propunha, con 

forme relata Ramos, acima citado, envolvendo uma rede de po~ 

tos permanentes de higiene municipal, sob orientação da Insp~ 
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toria de Higiene dos Municipios e uma rede de Centros de SaQ 

de, ambos unidades locais, polivalentes. 

LIMA SOBRINH0( 30) refere-se ao centro de saúde, 

criado por Paula Souza nos seguintes termos: "A organização de 

serviços (centros de saude), sob direção de Paula Souza, visou 

reunir, em lugar único e bem conhecido, todos os dispensãrios 

de saúde publica (profilãticos) que serviam a uma determinada 

ãrea", preservando-se, porem, a autonomia de cada um deles. Ex 

plica, ainda, que, nos mesmos locais, mas em dias e horãrios 

diferentes, revezavam-se médicos especialistas para os diver 

sos serviços, alem de, esses locais, servirem de base logTstica 

para o esforço de educação sanitãria, por intermédio de educa-

dores de higiene. 

Esse movimento dos centros de saúde, em São Pau 

lo nem sempre contou com a aceitação das administrações segui~ 

tes, vindo a serem novamente desmembrados em unidades especia-

lizadas, modelo anteriormente prevalente, com exceçao do Cen

tro de Saüde do então Instituto de Higiene. A despeito disso, 

a idéia de polivalência da unidade local ganha terreno em ou 

tros Estados, como se vera adiante, ao mesmo tempo que, a ní-

vel nacional, prevalece o modelo dominante de unidades especi~ 

lizadas. 

Essa década- 1920- segundo pesquisadores, foi 

um marco na evolução sanitãria brasileira, ficando conhecida a 

Reforma Carlos Chagas que reorganizou os serviços de saúde p~ 

blica, criando o Departamento Nacional de Saúde Publica, com 

modificações estruturais e técnicas em sua organização. Essa 

reforma (1921) visou, segundo RODRIGUES( 26 ), a uniformidade de 
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açao na sa~de p~blica, englobando todas as atividades que, di 

reta ou indiretamente, tinham influência na prevenção, manuten 

çao ou recuperação da sa~de, assinalando, no entender de COS 

TA( 2
?) um momento de ampliação da iniciativa publica sobre pr~ 

blemas sanitários, com mudanças importantes na prãtica estatal 

no campo da saúde. 

Nesse sentido, a reestruturação organizativa se 

baseou na centralização normativa e descentralização executi 

va, introduzindo-se a ação assessora e de coordenação de esp~ 

cialistas (a nivel central) para as diferentes atividades, que 

passam a ser departamentalizadas por critério de especialização 

d - -f. - d (28) e e area geogra 1ca. Nessa reestruturaçao, estacam-se: 

a. criação de diretorias, agrupando atividades, então mais nu 

merosas e diversificadas, em função do progresso da ciência 

e das necessidades, que justificam a participação de espe

cialistas na organização sanitãria; 

b. introdução da propaganda e educação sanitãria na técnica ro 

tineira de ação, em lugar do critério puramente fiscal e p~ 

licial, ate então utilizado; 

c. criação de Õrgãos especializados de luta contra a tubercul~ 

se, a lepra e as doenças venéreas, visando a alcançar os 

êxistos que o jã extinto Serviço de Profilaxia da Febre Ama 

rela proporcionara; 

d. a assistência hospitalar, infantil e a higiene industrial sao 

destacados como problemas individualizados; 

. 
e. expansão das àtividades de saneamento em âmbito nacional, 
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cuidando-se, pela primeira vez, de assistir e dar cooper~ 

ção aos Estados, como uma diretoria e não mais como orgao 

executivo das demais diretorias; 

f. criação da Escola de Enfermagem Ana Nery, para formação de 

profissionais, necessãrios ao trabalho de Saúde Publica. 

A estrutura organizacional, de tipo "linha-Staff" 

e introduzida na Saude, como forma de conferir ãs atividades 

uma disciplina e um padrão de qualidade que passa a ser preoc~ 

pação da organização sanitãria. 

Passam a existir, assim, as chamadas atividades 

especiais (unidades especializadas), sob a coordenação de esp! 

cialistas em cada ãrea especifica, que iniciam o trabalho de 

normatização das ações de sua ãrea. Percebe-se, a partir desse 

ponto, que dentro de uma estrutura hierãrquica, centralizada, 

passam a existir estruturas verticalizadas particulares, quase 

que autônomas, com orientação e controle centralizados pelo e~ 

pecial ista situado no nivel central, com tendência a contar com 

infra-estrutura própria, em detrimento da organização como um 

todo. As relações hierárquicas são agora mais de ordem funcio 

nal, baseada no conhecimento especifico da ãrea, sendo que o 

especialista de nivel central passa a controlar o serviço que 

se realiza a nivel local, através de normas, relatórios, cria~ 

do pessoal especifico. Inicia-se, jâ na década de 1920, a pre.Q_ 

cupação com a racionalização dos serviços de saude. A questão 

do treinamento e supervisão de pessoal passam a constituir-se 

em preocupaçao permanente por parte de cada especial idade. 

A Supervisão e efetuada pelas inspetorias respe~ 
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tivas, mantendo, ainda, muito da disciplina e rigidez da estru 

tura anterior. Resume-se no ato de controlar a aplicação de re 

gras e normas técnicas estabelecidas pelo nivel central, de 

corrigir a execução e de informar o nivel central sobre o anda 

mento da mesma, caracterizando-se, ainda, o carãter de insp~ 

ção. No nivel da execução, começa a haver pessoal especific~ 

mente preparado para cada "programa" especial, com tarefas bem 

definidas em sua ãrea (atendende da "unidade" de tuberculose, 

atendente da "unidade" de lepra, da "unidade" de ancilostomia 

se, e assim por diante). São os dispensários de saude pu-

blica {de tuberculose, lepra, de higiene infantil, etc.}, com 

estrutura própria, seguindo normas que descem do nivel central 

ã chefia da unidade, que se limita a fazer cumprir o que foi 

previamente decidido, sem muita capacidade em alterar a situa 

ção. Essa orientação prevaleceu por muito tempo na organização 

sanitária, criando-se "fluidos", que dificultaram sobremaneira 

a integração de serviços. Assim, embora a descentralização ex~ 

cutiva tenha sido a tônica da reforma administrativa, a centr~ 

lização normativa muito faz lembrar a supervisão funcional de 

Taylor, em que o especialista e a unica figura credenciada p~ 

-ra dizer o que fazer e como proceder em sua area. 

Essa fase e marcada, ainda, por discussões acalo 

radas acerca da organização e administração dos serviços de 

saúde e LUz( 29 ), em seu estudo sobre Instituições de Saude, no 

periodo de 1850 a 1930, relata que no I Congresso Brasileiro 

de Higiene, realizado em 1923, o tema mais debatido foi aque-

le, sendo clara a influência norte-americana nas discussões, 

em que os exemplos, os nome~. as universidades americanas e 

seus programas eram sempre citados como modeladores (principal 
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mente na dualidade: serviço preventivo X serviço curativo), 

alem de se contar com representantes da Fundação Rockfeller no 

plenãrio, assim co~ de opositores ã ação dessa Fundação no Br~ 

sil. Discutia-se, jã nessa ocasião, a necessidade de transfor 

mar-se o Departamento Nacional em Ministério da Saude Publica. 

Apesar da visão dominante entre administradores 

sanitãrios em termos de tratar o serviço de saude como unida

de monovalente, especializada, a noção de Centro de saude, p~ 

livalente, impõe-se cada vez mais entre alguns sanitaristas, 

particularmente entre aqueles que haviam feito o curso de sau 

de publica nos EUA. Assim, apõs a iniciativa de Paula Souza, 

em São Paulo, J. P. Fontenelle em 1927, buscou verificar, exp~ 

rirnentalmente, na cidade do Rio de Janeiro, as vantagens da 

descentralização do trabalho sanitãrio nas grandes cidades, 

através de c~ntros de saúde articulados funcionalmente, com c~ 

laboração das populações locais, concluindo, finalmente, por 

sua validade. Isso motivou, em fins da década de 20 e inicio 

dos anos 30, a implantação de vãrios centros de saüde na cida 

de do Rio de Janeiro e diversas capitais, mas, e apenas em 

1934, com a reforma do Ministério da Educação e Saude, inicia

do em 1930, que a experiência dos Centros de Saúde e ampliada, 

com a criação da Inspetoria de Centros de Saude( 3l). A cidade 

do Rio de Janeiro foi dividida em 72 distritos sanitãrios (a~ 

tigas delegacias de saúde), que passaram a congregar 

de saúde da ãrea. 

centros 

Concebida a estrutura organizacional nesses mol 

des, na linha de centralização normativa e descentralização exe 

cutiva, o Distrito Sanitãrio passa a representar o escalão in 
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termediãrio entre a direção e os centros de saude. Segundo RO 

DRIGUES( 32
) o Distrito Sanitãrio ê um verdadeiro 11 Departamento 

de saúde 1 ocal 11
, devendo dispor dos elementos e dos meios indis 

p e n s ã v e i s ã ex e c u ç ã o , em â mb i t o r e g i o n a 1 , do p 1 a n e j ame n to g 1 Q_ 

bal elaborado pelos Õrgãos centrais. Nesse sentido, a chefia 

distrital ~ o escalão intermediãrio entre a autoridade sup~ 

rior e a unidade local de trabalho. Deve chegar a essa chefia, 

a orientação técnica permanente dos especialistas, a fim de 

que a coordenação e supervisão a serem exercidas pela sede dis 

trital possam se fazer sentir com eficiência nas unidades de 

serviço local, subordinadas, técnica e administrativamente a es 

sa diretoria regional, que ê, de fato, a chefia do Distrito. 

Delinea-se, cada vez mais, uma estrutura organl 

zacional complexa, em função do crescimento da prõpria organi

zação, departamentalizando-se, tanto verticalmente - aumentan 

do o numero de n1veis hierãrquicos, assim como horizontalmen 

te, em funçã0 dos diferentes serviços a oferecer e das areas 

geogrâficas a atingir. Os serviços de saúde, assim configur~ 

dos, distribu1dos por ãreas geogrãficas diversas, passam a re 

querer, para sua coordenação, mecanismos de controle para que 

a execução se processe de acordo com o planejamento geral ela 

borado pelo nivel central. Nesse sentido, a figura do supervl 

sor se faz presente, como extensão da capacidade gerencial, 

no sentido de conferir a execução de acordo com o planejado, 

corrigir as falhas e informar o superior a quem estã ligado 

funcionalmente. Ocupando posição de 11 Staff 11
, não tem a autori 

dade de linha para fazer cumprir as normas, apenas a sua auto 

ridade baseada no conhecimento, visto que os serviços são esp~ 

cializados, requerendo supervisão de técnico especializado 
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na ãrea-objeto. Com esse delineamento, a organização de saúde 

pública entra num processo de burocratização crescente, face 

ãs necessidades de conferir maior "racionalidade" ãs ações exe 

cutadas. 

O que essa fase do processo da organização sani 

tãria revela e que, embora se pretendesse descentralizar a exe 

cução, a partir de centros e postos de saúde polivalentes, o 

que ocorreu, na verdade, foi reunir num único local, os vãrios 

dispensários profilãticos, porem, cada um deles mantendo sua 

hierarquia prÕpria, sua autonomia, dentro de uma organização 

maior que se manteve estruturada segundo especialidades; em ou 

tras palavras, não ocorreu a integração de serviços, mas sim 

plesmente, reunião de serviços num único local. Assim, a super 

visão tem que ser, necessariamente, funcional, especializada, 

com ênfase em métodos, técnicas, processos, em detrimento da 

eficãcia dos serviços. 

Outra tônica da década de 1930, e a discussão em 

torno da distinção entre atividades preventivas e curativas. 

Divididos os sanitaristas entre aqueles que defendiam a ideia 

de que o Centro de Saúde deveria desenvolver apenas e exclusi 

vamente atividades preventivas, cabendo ao hospital o desenvol 

vimento das atividades curativas e outros, que estavam conven 

cidos de que ã saúde publica competia integrar tais ativida~~. 

considerando ficticia a dicotomia entre prevenção e cura, so 

bretudo em locais com escassos recursos. A discussão perdurou, 

ainda, na década de 1940, com forte tendência a manter a exclu 

sividade das atividades preventivas nos centros de saüde, embo 

ra alguns serviços abrangessem ambas. Esse debate sõ se define 
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na década de 60, em que ocorre a consolidação das idêias sobre 

a integração sanitãria( 33 ). 

De qualquer forma, esse periodo teve, como cara~ 

teristica, o desenvolvimento e consolidação dos centros de sau 

de no pais, como bem definiu RAMOS( 34 ). 

Em 1941, o Departamento Nacional de Saude, do Mj_ 

nistêrio de Educação e Saüde passa por nova reforma, orientada 

por Barros Barreto, cujas linhas gerais perduraram atê a dêca 

da de 1960, no que diz respeito ã sua organização, apesar das 

- f "d . - . 1 - {35) amputaçoes so r1 as poster1ormente a sua 1mp antaçao . 

De acordo com RODRIGUES( 36 ), os aspectos princl 

pais da reforma foram: 

1. Instituição de Õrgãos normativos e supletivos, destinados a 

orientar a assistência sanitãria e hospitalar, destacando

se atenção ãs doenças transmissiveis, aos problemas nutri

cionais, ã administração sanitãria, ã engenharia sanitãria 

e enfermagem, bem como ãs construções e instalações hospital~ 

res. 

2. Criação de õrgãos executivos de açao direta contra as ende 

mias mais importantes, isto ê, a malãria, febre amarela e 

peste. 

3. Unificação em uma entidade de alto nivel, como o Instituto 

Oswaldo Cruz, das atividades relacionadas a experimentação 

e pesquisa; fabricação de produtos necessãrios ã medicina 

curativa e preventiva; laboratório central de saüde publl 

ca, alem da formação e aperfeiçoamento do pessoal técnico 
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de nivel universitãrio, indispensãvel as tarefas especif..:!_ 

cas. 

4. Descentralização das atividades normativas e executivas por 

oito regiões sanitãrias, nas quais ficaram distribuidos os 

Estados e Territórios. 

5. Destaque aos programas de abastecimento de ãgua e 

ção de esgotos, no âmbito da saude publica. 

constru 

6. Atenção aos problemas das doenças degenerativas e mentais 

com a criação de serviços especializados de âmbito nacio

nal, destinados a orientar a luta contra esses flagelos em 

todo o pais. 

A nova estrutura do Departamento Nacional de Sau 

de passa a contar com duas divisões: a Divisão de Organização 

Sanitária e a Divisão de Organização Hospitalar. São institui 

dos os Serviços Nacionais de Lepra, tuberculose, febre amare 

la, malãria, peste, doenças mentais, educação sanitãria, fisca 

lização da medicina, alem dos Serviços de Saüde dos Portos, o 

Serviço Federal de Aguas e Esgotos, o Serviço Federal de Bioes 

tatistica e o Instituto Oswaldo Cruz. A nivel dos Estados,con~ 

tam as Delegacias Federais de Saüde. 

A estruturação do nivel local através de centros 

de saude e postos de higiene polivalentes, com orientação fun 

damentalmente preventiva parece firmar-se nesse periodo. Nesse 

sentido, em 1942, a Divisão de Organização Sanitária, dirigida 

por Amilcar Barca Pellon, elabora as primeiras normas para fu~ 

cionamento de Postos de Higi~ne, as quais foram, no enteooer de 

RODRIGUES( 37 ), 11 a bússola, durante vãrios anos, das atividades 
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dos Centros e Postos de Saude", contendo conceitos e diretri 

zes para os principais problemas. 

A filosofia da descentralização executiva se faz 

presente, mediante a criação de oito regiões sanitárias nas 

quais ficam distribuldos os Estados e Territ6rios e que, por 

sua vez englobam distritos sanitários, que coordenam, contra 

lam, supervisionam e avaliam um certo numero de centros de sau 

de e postos de higiene de municlpios. Essa estrutura formulada 

começa a definir o nivel de competência da instância federal, 

estadual e municipal em relação ã saude publica. Nota-se com a 

nova estrutura proposta por Barros Barreto, um aprimoramento 

da estrutura anterior, com preocupação crescente de conferir 

maior racionalidade aos serviços. RODRIGUES( 38 ) identifica tal 

organização, como de outra modalidade do sistema "linha-estado 

-maior" ("1 inha-staff"), um pouco diversa da estrutura inicial 

da organização sanitária ("staff" sõ no nivel central), "no 

qual se introduzem especialistas em diversos Õrgãos da institui 

çao, não tendo os mesmos entre si, senão contatos ocasionais 

quando nas reuniões periõdicas de equipe, realizadas nos res 

pectivos departamentos e Secretarias. to que se verifica com 

as organizações em que se introduzem as Divisões de Tuberculo 

se, de Lepra, de Doenças Mentais e outras, de acordo com o vul 

to dos problemas em pauta. Tambim a Diretoria Geral tem grupo 

prõprio de especialistas para os seus problemas peculiares. O 

exemplo mais objetivo de tal estrutura i o Departamento Nacio 

nal de Saude, com os seus vãrios serviços especializados e as 

duas divisões que o compõem." 

Continuando a descrição deste novo tipo de estru 
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tura, o autor apresenta como vantagens de sua adoção: 

l. permite cuidar melhor das atividades que exigem destaque, gr.!!_ 

panda-as em serviços ou divisões, sob a orientação de esp~ 

cial istas; 

2. torna a organização mais atuante e ajustada ãs necessidades 

vigentes, pela presença do especialista, possibilitando av~ 

liar melhor a qualidade e o volume do trabalho realizado; 

3. valoriza a açao executiva do diretor, tornando-o mais efi 

ciente e segura pela assessoria técnica permanente, e torna 

menos autoritãrio o seu poder, sem cercear-lhe as cara c te 

risticas de tomar decisões prontas, manter comando expedito 

e execução automática de providências, inerentes ã organiz~ 

ção do tipo linear. 

Analisando a estrutura organizacional do tipo 

proposto por Barros Barreto, RODRIGUES( 39 ) destaca a questão 

da coordenação, assinalando que "a administração envolve ativi 

dades de coordenação da ação planejada para consecução de obj~ 

tivos, com base na açao cooperativa, a fim de que o aspecto di 

nâmico relativo ao funcionamento da organização se mantenha den 

tro do grau de racionalidade em que foi concebido. A coordena 

çao e supervisão das atividades a serem desenvolvidas nas va

rias regiões ou distritos onde se executam programas de saúde 

publica descentralizados, elaborados nos Õrgãos centrais de 

planejamento, estão ne_:;.te caso". Continuando, o autor expõe que 

a descentralização executiva requer que o planejamento central 

seja ajustado na sua execução pelos diversos responsãveis, nas 

respectivas ãreas de trabalho, respeitando as caracteristicas 
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prõprias; por outro lado, enfatiza que o esforço comum das va 

rias unidades descentralizadas deve ser ordenado, visando a 

unidade de ação que permita atingir a meta comum visada. t por 

esta razão que a coordenação das atividades deve ser delegada 

a elemento "qualificados" e "experimentados", para que as mes 

mas se integrem no programa geral. Alem disso, hâ necessidade 

de os coordenadores ou pessoas por eles delegadas, "supervisi.Q_ 

narem periodicamente as rotinas em vigor, cujo automatismo, mo 

notonia e tempo de aplicação podem determinar o cansaço ou a 

des1dia dos responsãveis, com preju1zo da eficiência." 

Finaliza, afirmando que quanto maior e mais com 

plexa a organização sanitãria e mais extensa sua ãrea de atua 

ção, maior serã a necessidade da cuidadosa coordenação de ati 

vidades, em todos os escalões da organização de saúde publica. 

Alem da coordenação, Rodrigues ressalta a que~ 

tão do controle necessãrio a esse tipo de organização, coloca~ 

do, como condição bãsica, para exercê-lo, o conhecimento da es 

trutura- as interrelações entre os vãrios orgaos, o fluxogr~ 

ma de suas atividades e responsabilidades, assim como as li

nhas de autoridade e os contatos necessãrios entre os diversos 

elementos, dentro da concepção do alcance do controle. Coloca, 

como fÕrmulas para exercer o controle, as normas e 

de serviço; registro de dados, fichas e boletins de 

instruções 

produção 

diãria, mensal e anual e outros meios, jã utilizados na 

ção Rockfeller e no Departamento Nacional de Saúde alem 

Funda 

de 

inspeções pessoais periÕdicas para a constatação, "de visu", 

do que vem sendo realizado. "Presente aos locais de trabalho, 

poderão responsãvel constatar a fidelidade, o cuidado e a qu~ 
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lidade dos registros das atividades desempenhadas, controlando 

diretamente sua execução ... 

Por outro lado, o autor em referência coloca que 

o administrador jamais poderã controlar todas as ações, pes

soal e diretamente, havendo necessidade de delegar compet~ncia 

a auxiliares eficientes na coordenação e controle de qualquer 

etapa de trabalho produzido. 

r neste quadro que ele insere a supervisão e o 

agente de supervisão, como mecanismo auxiliar de coordenação 

e de controle do nivel da execução, considerando que as unida 

des distribuidas em areas geogrãficas diversas, requer pessoal 

especifico para exercer a supervisão, devidamente designado p~ 

lo responsãvel pela coordenação. A supervisão, assim colocada, 

prossegue o autor, requer a capacidade técnica do supervisor, 

aliada a sua liderança efetiva e indiscutida, pois, ao superv! 

sionar o pessoal em exercicio nas diversas unidades, encarreg~ 

do da execução efetiva do planejamento elaborado nos serviços 

centrais, cumpre que ele (o supervisor) seja suficientemente 

hãbil e familiarizado com as atividades a desenvolver, de modo 

que possa incutir nos agentes da execução, o valor das normas, 

das modificações sugeridas, demonstrando a conveniência da sua 

adoção, para simplificação de métodos e melhores resultados a 

obter; alem disso, deve ser capaz de estar julgando o rendi-

mento do pessoal e as necessidades de adestramento ou aperfei

çoamento dos elementos, identificando a prãtica de rotinas ina 

dequadas, o aproveitamento imprÕprio do pessoal existente e 

apresentando os meios para melhorar os diversos serviços exis 

tentes. 
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A supervisão vai ganhando espaço nas organiz~ 

çoes de saúde, ã medida que estas foram-se ampliando e incorpQ 

rando ã sua equipe outros profissionais que não sõ o mêdico, 

-enfermeiros, dentistas, engenheitos, educadores de higiene

diversificando-se em sua constituição, impondo-se a distribui 

çao das tarefas entre seus integrantes profissionais, de um 1~ 

do; de outro lado, o grupo de auxiliares, agregado a tais equl 

pes para suprir a amplitude dos trabalhos a executar, apresen

tando baixa escolaridade, requerendo portanto, o treinamento e 

supervisão continua por pessoal qualificado. 

Com tal organização, então implantada, tentou-se, 

efetivamente pela primeira vez, a coordenação das atividades 

de saüde publica em todo o pais, procurando uniformizar as ad 

ministrações estaduais, mediante planejamento elaborado pelos 

órgãos federais e execução técnica de atividades a cargo de sa 

nitaristas do Departamento Nacional de Saüde, 

junto aos govErnos estaduais( 40 ). 

comissionados 

E necessario ressaltar que tudo isso ocorreu num 

periodo que, segundo URIBE( 4l), ê marcado por uma crescente es 

tatização do setor saüde, ocorrendo uma ampliação da assistên

cia publica, destinada a população marginais, cuja importância 

cresce, como resultado da depressão econômica, como uma decor

rência da ampliação do Estado, enquanto produtos e mediador de 

conflitos sociais e que volta sua atenção para a area social -

saüde, moradia, transporte. Nesse quadro, verifica-se a expan

são da saüde publica, sob a forma de uma infra-estrutura de 

postos e centros de saúde - fenômeno que tende a superar a an 

tiga visão campanhista da saúde publica - e que provoca a modi 
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ficação da estrutura institucional e administrativa destinada 

ã saude. Isto representa, no entender do autor, a constitui 

ção de aparatos sanitârios mais permanentes, de carâter 

critico. 

buro 

Constitui, ainda, caracteristica desse periodo, 

a ampliação do saneamento ambiental ãs regiões agrãrio-export~ 

doras, com a finalidade de erradicar a malãria e a febre amare 

la, sendo exemplo desta politica, os programas do Vale Amazôni 

co; essas ações incluem, alem das atividades preventivas e de 

erra di cação, programas de forneci menta d' ãgua, financiadas pri n-

cipalmente através de convênios bilaterais entre o governo 

EUA e diversos paises latino-americanos( 42 }. E assim que 

dos 

e 

criado o Serviço Especial de Saüde Publica (S.E.S.P.) dentro 

de um esforço de guerra, de conservação e desenvolvimento de 

reservas de produtos vitais e estratégicos por parte das Repú

blicas Americanas e, para o que, era importante tomar medidas 

adequadas, a fim de melhorar a salubridade publica e proteger 

a saúde dos trabalhadores ligados ao desenvolvimento da região 

visada( 43 ). 

A partir de então, segundo Ramos, acima citado, 

as atividades desse serviço, transformado em organização perm~ 

nente em 1945, foram-se ampliando e se diversificando, condu-

zindo em direção a uma organização altamente burocratizada e 

capaz de garantir a sua manutenção, mesmo apôs o término do 

Acordo Bâsico, vindo a constituir-se na Fundação SESP. No P~ 

riodo focalizado, o SESP, com sua experiência no campo da sau 

de publica, muito contribuiu para a organização dos serviços 

de saúde publica nos moldes em que se apresenta, principalme~ 
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te no que se refere ã integração de atividades preventivas e 

curativas em unidades sanitárias, chegando ã constituição de 

unidades mistas, assim como ã coordenação têcnica de serviços, 

numa organização caracterizada pela execuçao 

através de unidades sanitãrias. 

descentralizada 

A década de 1950 e marcada pela constituição do 

Ministério da Saúde (1953), como resultado do desmembramento do, 

ate então, Ministério da Educação e Saúde. Esse fato parece 

nao ter repercutido na essência da organização anterior, no 

que diz respeito ã orientação dos serviços. RODRIGUES( 44 ) rela 

ta que, depois da criação do Ministério da Saúde, a organiz~ 

ção sanitãria orientou-se no sentido de criar Secretarias de 

Saúde, com promoção hierãrquica dos Departamentos Estaduais de 

Saúde ãquela condição, sem, no entanto, representar qualquer 

melhoramento, seja na metodologia de ação, nas finalidades,nas 

condições de trabalho ou na sua eficiência. Pelas indicações de 

estudos desse período, ocorre, a nivel de Estados, a reprod.!! 

ção da organização burocrãtica desenvolvida a nivel de Ministê 

rio, na década anterior, instalando-se, em cada Estado, os va 

rios níveis hierãrquicos; estabelece-se, assim, na organiz~ 

ção estadual de Saúde, uma autoridade técnica, como a que foi 

sugerida no plano federal, a fim de lhe entregar a responsabi

lidade e coordenação geral dos vãrios departamentos, de modo a 

tornar possível a continuidade de açao nas atividades; implan

ta-se a planificação centralizada para orientação técnica do 

trabalho a ser desenvolvido nas regiões ou distritos em que e 

dividido o Estado; criam-se mecanismos similares aos uti 1 iza 

dos na instância federal par~ o desenvolvimento do trabalho na 

ãrea de saúde publica. 



• 2 1 1 • 

Nos munic1pios, ressalta os mesmo autor, por nao 

contarem, em sua maioria, com recursos suficientes para finan 

ciar suas prõprias atividades e privados igualmente de recur

sos técnicos, e praticamente inexistente a estrutura sanitãria 

municipal, excetuando-se algumas capitais, cujas organizações 

tentaram copiar, em linhas gerais, os esquemas relativos ãs Se 

cretarias Estaduais de Saüde. 

Em 1954, a Divisão de Organização Sanitãria do 

Ministério da Saüde, sob a direção de Bichat de Almeida Rodri 

gues, elabora novas normas para o funcionamento de Unidades Sa 

nitãrias, introduzindo novo sistema de documentação a ser uti 

lizado nas unidades sanitãrias. 

Continua, nesse periodo, a discussão da integr~ 

çao: atividades preventivas -atividades curativas, avançando

se em direção ã conveniência da integração de ambas, articula~ 

do-se a conjunção hospital-unidade sanitãria, a n1vel ' local, 

concretizando-se em termos de unidades mistas para locais des 

providos de recursos assistenciais, sob a direção de um Ünico 

orgao. Integra-se, assim a assistência curativa nos programas 

de saude publica, cujo movimento de expansão se verifica na dé 

cada seguinte. 

O final da década assiste a uma ênfase marcante 

na administração hospitalar, como arma capaz de racionalizar o 

uso dos escassos recursos destinados ao setor, face a crescen 

te demanda a estes serviços e ao alto custo da medicina hosp! 

talar( 45 ), marcando jã a influência das idéias de planejamento 

econômico ã 2.rea da saüde. 
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A d e c a d a d e 1 9 6 O , n o e n t e n de r de U R I B E R I V ERA ( 4 6) , 

tem, como marco geral, o desenvolvimentismo, a partir do qual 

o planejamento experimenta uma evolução singular. Surge o pl~ 

nejamento de saúde, enquanto instrumento de anãlise global do 

setor, que, por outro lado, segundo o autor, muda radicalmente 

de enfoque, evoluindo de um enfoque administrativo, de empre-

sa, no começo da decada, para um enfoque globalizante, ainda 

que apenas no plano teórico, que acentua as características PQ 

litico-institucionais do setor, no final da década. A partir 

da Reunião de Punta del Este (1961), no campo sanitãrio, os gQ 

vernos da Amêrica Latina se comprometem a elaborar verdadeiros 

planos racionais de saúde e a criar unidades de planejamento 

que colaborem na elaboração e promoção de procedimentos de pl~ 

nejamento de saúde. 

Adotando-se o metodo que ficou conhecido como 

CENDES/OPAS, a programaçao, propriamente dita, baseada em dia~ 

nóstico e estabelecimento de prioridades - caracterizado por 

uma visão economicista de custo-beneficio -, resume-se na org~ 

ni zação racional ou ótima dos recursos, segundo dois critérios: 

a combinação Õtima dos recursos ou normatização dos instrumen

tos e rendimentos, idéia correlata da produção-padrão de Ta~ 

lor, de um lado, e, a redução dos custos, de outro. 

Embora a aplicação do mêtodo, em diferentes pai 

ses da América Latina, tivesse apresentado problemas, resulta~ 

do em diagnósticos ou planos, que, na maioria, não chegaram a 

ser executados, ele representou, de qualquer forma, na visão 

de estudiosos do planejamento em saúde, a explicitação da in

trodução do planejamento e da administração como aspectos do 
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mesmo processo racionalizador na organização sanitãria e que, 

na pratica, traduziu-se na preocupaçao com a eficiência no uso 

dos recursos escassos( 4?), em detrimento dos aspectos politico 

-institucionais. 

Nessa linha, verifica-se na organização 

ria, a preocupação com a estruturação administrativa, 

ção de atribuições, processos, métodos de trabalho. 

sanitã 

defini 

RODRIGUEsC 48 ), estudando a organização sanitãria 

brasileira, nesse periodo, salienta como fato importante, a de 

finição e delimitação das atribuições federais, estaduais e mu 

nicipais na esfera da saüde publica, com o propósito de confe 

rir uniformidade, coordenação e eficiência de ação. Como se p~ 

de verificar, e a concretização de uma preocupação ja existen

te na década anterior, na medida em que ocorreu o processo de 

expansão da organização sanitãria, que passou a requerer as 

definições anteriormente colocadas. Em 1961 sai publicado o Co 
digo Nacional de Saude, a partir do qual a 3~ Conferência Na 

cional de Saúde aprova recomendações para serem adotadas como 

delimitação de responsabilidades nos diversos niveis 

trativos. Assim ficaram definidas as atribuições: 

1. FEDERAIS 

a. fixar o Plano-Diretor da Saüde Publica Nacional; 

adminis 

b. orientar, coordenar e supervisionar a execuçao do Plano-

Diretor, distribuindo os recursos, rigorosamente, de acor 

do com os principies ~stabelecidos; 
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c. preparar e aperfeiçoar pessoal especializado; 

d. realizar estudos e pesquisas aplicadas; 

e. fabricar produtos profilãticos e de uso diagnóstico. p~ 

dronizando-os e exercendo controle sobre a sua utilização; 

f. estabelecer normas t~cnicas gerais a serem cumpridas em 

todo o território nacional; 

g. manter laboratórios de referência para diagnóstico. bem 

como fixar os padrões minimos e as normas de controle dos 

alimentos; 

h. estimular e supervisionar a coleta de dados estatisticos 

referentes ã saúde em todo o território nacional. de aco.!:_ 

do com as normas-padrão estabelecidas para esse fim. e 

proceder ã sua anãlise; 

i. cumprir e fazer cumprir os preceitos sanitãrios decorren 

tes de tratados internacionais. 

2. ESTADUAIS 

Aos Estados, alem da legislação supletiva que 

lhes e assegurada na Constituição Federal, e sem prejuizo das 

atribuições fixadas nas respectivas Constituições. compete: 

a. fixar o Plano-Diretor da Saude Publica Estadual, levando 

em conta os critérios estabelecidos no Plano-Diretor Na 

cional; 

b. orientar, coordenar, supervisionar as atividades de Sau 
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de Publica, incluidas no Plano-Diretor; 

c. preparar pessoal de saúde publica; 

d. prestar assistência medico-hospitalar, especialmente aos 

doentes mentais, de tuberculose e de lepra; 

e. manter hospitais e unidades mistas regionais, com a cola 

boração dos governos municipais; 

f. manter, com a colaboração do Governo Federal, orgaos re 

gionais de assistência técnica aos Serviços Municipais 

de Saúde; 

g. suplementar técnica e financeiramente as atividades sani 

tãrias municipais. 

3. MUNICIPAIS 

a. fixar o Plano-Diretor da Saude Publica Municipal, levan 

do em conta os critérios estabelecidos nos Planos-Direto 

res Nacional e Estadual; 

b. organizar e executar as atividades locais de saude, in 

clusive a fiscalização de gêneros alimenticios, ajusta~ 

do-os ãs suas reais condições financeiras, culturais e 

administrativas; 

c. estabelecer em lei municipal a obrigatoriedade da part.:!_ 

cipação financeira do municipio na manutenção das ativi 

dades de saúde e saneamento; 

d. operar e manter serviços de abastecimento de agua e de 
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remoçao de dejetos e do lixo, diretamente ou mediante 

concessao; 

e. colaborar no preparo de pessoal de saúde publica; 

f. a admissão do pessoal local, visando a vincular esses 

servidores ã organização municipal e a criar uma infra-

estrutura permanente; 

g. coletar, de acordo com normas padronizadas, bem como pr~ 

ceder ã apuraçao e anãlise de dados estatísticos locais. 

Essa definição de competências dos diversos ní 

veis da estrutura sanitãria expressa bem a preocupação assina

lada na década anterior, como foi dito, significando a formali 

zação da inter-dependência dos mesmos-e a responsabilidade de 

cada um deles, no sentido de assegurar, cada qual no seu ni-

vel, as condições necessãrias para o desenvolvimento dos pl~ 

nos diretores elaborados a nível federal e sua adaptação a rea 

lidade regional e local, segundo instrumentos e técnicas padr~ 

nizadas. Como se vê, a centralização normativa por parte da 

instância federal é firmada na definição, cabendo aos outros 

n i v e i s , de ta 1 h a r e executa r o que f o i de c i di do a n i v e 1 cen tra 1, 

respeitando-se as peculiaridades da ãrea. Nesse contexto, a su 

pervisão de um nível sobre o outro fica explicitada, dentro da 

idéia de relação: superior-subordinado, e, no que se refere a 

supervisão de execução, passa a mesma ser exercida por pessoal 

especifico, como instrumento do qual se serve a gerência para 

controle da execução conforme o planejado, e, nesse sentido, 

cuidando também do preparo técnico do pessoal envolvido na exe 
. 

cução. Em todos os niveis, fica o supervisor, como elemento re 
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presentante da gerência junto ã instância supervisionada, na

queles aspectos definidos previamente pela linha de mando, co 

mo um integrante de serviço especializado, localizado em 6rgão 

assessor. 

Essa caracter1stica do per1odo, de estruturação 

administrativa, parece encaixar-se bem no quadro geral deline~ 

do por Uribe Rivera, quando se refere ã influência das ideias 

de planejamento para o desenvolvimento sobre toda a area so-

cial e, em particular, sobre a saude. De fato, o aperfeiçoame~ 

to burocrãtico e a tônica dessa decada, ocorrendo um processo 

de burocratização generalizado, identificação das burocracias 

publica e privada e surgimento dos novos profissionais da mo 

dernização e da racionalização( 49 ), constitu1da de administra 

* dores, economistas e profissionais de áreas afins . 

Na Saude, em particular, e nessa decada que se 

verifica o treinamento no metodo CENDES/OPAS, como instrument~ 

ção de profissionais da saude da America Latina, no sentido de 

implantar o processo de "planejamento e avaliação da saude, 

com a devida representação diante dos organismos nacionais de 

planejamento geral do desenvolvimento econômico e do progresso 

social, a fim de obter a mais estreira coordenação poss1vel". 

( ... )"Pretende-se conseguir uma maior racionalidade na aloca 

ção dos recursos destinados a atender as necessidades de saude 

da população dentro do conjunto mais equilibrado das alocações 

* Para se ter uma ideia da valorização desses profissionais, no 
te-se que em 1965 e regulamentada a profissão de administri 
dor, verificando-se uma expansão dos Cursos de Administra
ção, Economia e Ciências afins, que atinge 1ndices surpreen 
dentes. No Estado de São Paulo, a evolução de matr1culas em 
Administração e de 235, em 1950, para 21.802, em 1974. Deta 
lhes sobre essa evolução, ver COVRE, M.L.M.{50) 
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a todos os s e to r e s q u e s e r vem a os f i n s do de s e n v o 1 v i me n t o'' (51 ) . 

E 111 r e s u mo , n a S a ü d e , c o mo no s de ma i s s e to r e s s o 

ciais, verifica-se, de um lado, a preocupação com reformas da 
. - . - . * organ1zaçao san1ta~1a , no sentido de modernizi-la, com vistas 

ao seu aprimoramento e racionalização para cumprimento dos ob 

jetivos de Governo - da1 a sua estruturação de forma a viabili 

zar os planos racionais de saüde, de outro lado, os centros 

formadores expandem-se, intensificam a formação de pessoal qu! 

lificado, sobretudo, de n1vel universitário, para preencher os 

quadros da saude publica, enquanto outros mecanismos institu 

cionais buscam preparar pessoal auxiliar suficiente para inca~ 

porar-se nesse trabalho, que assume, mais nitidamente, o cara 

ter de trabalho coletivo. 

Não obstante a saúde publica ter sido campo de 

uma série de acontecimentos que marcaram profundamente sua tra 

jetória, no contexto global da época, o que se verifica e que 

houve o privilegiamento da assistincia m~dico-hospitalar, cura 

tiva e de alta sofisticação, ligada ã assistincia previdenci~ 

ria, fundamentalmente, em detrimento da Sa~de publica, onde a 
* Veja-se a reforma administrativa da Secretaria de Estado da 

Saude de São Paulo, em 1969, estabelecendo a re~ionalização 
administrativa e impf.imindo estrutura adequada as unidades 
de prestação direta de serviços(52} para instrumentalizar a 
implantação da pol1tica de saude P.Ública. As principais dire 
trizes para a reorganização foram(53): 1) integra~ão de se~ 
viços em nivel local, sob comando uni co, visando a economia 
de recursos e ao melhor atendimento ã população; 2) descentra 
lização executiva através da adoção de maior autonomia para 
as unidades de prestação direta de serviços; centralização 
normativa, para manter a execução dos serviços uniforme, me 
diante supervisão especializada e instrução permanente atra 
v~s de normas t~cnicas; 3} implantação de serviços permanen 
tes de planejamento, de epidemiologia, de estatisticas e de 
treinamento, visando ã importância reciproca entre Õrgãos cen 
trais e unidades periféricas, bem como o adestramento contT 
nuo de pessoal. 
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das de racionalização no setor( 54 ). 
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medi 

CORDEIRO(S4),assinala que a decisão de redução de 

gastos na ãrea de saude publica deu-se, malgrado o quadro san~ 

tãrio do pa1s indicasse a grande importância dos problemas an-

tigos: esquistossomose, Chagas, malãria, desnutrição, altos 

coeficientes de mortalidade infantil, combinados com a emerge~ 

cia de novos padrões de mortalidade urbana- câncer, doenças 

cardiovasculares, acidentes e violências, quadro este a refor 

çar a necessidade de aumentar a cobertura dos serviços de sau 

de para responder a uma demanda que pressiona - dai a ênfase 

dada ã necessidade de tornar produtiva a organização sanitãria. 

Como foi dito, a dicada de 1960 i marcada, a n1 

vel de Amirica Latina, pela introdução do planejamento em sau 

de, a partir da Reunião de Punta del Este. O projeto desenvol 

vimentista implicava em reformas para modernização das socied~ 

des "subdesenvolvidas". Para tanto, a melhoria da qualidade de 

mão-de-obra e agilização das estruturas administrativas, a 

busca de um planejamento global, integrando, eram vistas como 

meios importantes. 

A importância assumida pelo planejamento da epQ 

ca caracteriza-se por uma visão que o privilegia como forma de 

introduzir racionalidade nas decisões pol1ticas. t dentro des 

sa visão que os ministirios da saude dos pa1ses latino-americ~ 

nos instituem unidades de planejamento, encarregadas de elabo 

rar planos, programas. No Brasil, com o decreto-lei nQ 200, de 

25.02.67, o Ministirio da Sa~de passa a ter, como competência, 

a formulação e a coordenação da Politica Nacional de Saude, em 
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âmbito nacional e regional; para cumprimento de tal responsab.:!_ 

lidade, modificações em sua estrutura organizacional foram ne 

cessárias, no sentido de ajustá-la ãs necessidades que se imp~ 

nham diante da legislação em vigor. 

Assim e que, em 1970, a estrutura básica da org~ 

nização administrativa do Ministério da Saúde passou a compree~ 

der: 

I. Orgãos Centrais de Planejamento, coordenação e controle f.:!_ 

nanceiro, envolvendo: Secretaria Geral e Inspetoria Geral 

de Finanças; 

11. Orgãos de assistência direta e imediata, constituidos de: 

GabinetP do Ministro, Consultoria Jur1dica e Divisão de 

Segurança e Informações; 

III. Orgão de consulta, resumido no Conselho Nacional de Saú

de; 

IV. Orgão de apoio internacional, que ficou na forma de Coar 

denação de Assuntos Internacionais de Saúde; 

V. Orgãos Centrais de Direção Superior, constitu1dos de: 

1. Secretaria de Saúde Publica - responsãvel pelas ativi

dades especificas de Saude Publica, integrada pelos se 

guintes ôrgãos: 

a. Departamento Nacional de Profilaxia e Controle de 

Doenças, que incluia: 

a. l . Divisão Nacional de Educação Sanitária 

a. 2. Divisão Nacional de Engenharia Sanitária 
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a.3. Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatisti

ca de Saüde 

a.4. Divisão Nacional de Tuberculose 

a.S. Divisão Nacional de Lepra 

b. Superintendência de Campanhas de Saude Publica-SUCAM 

c. Divisão Nacional de Fiscalização 

d. Divisão Nacional de Organização Sanitária 

2. Secretaria de Assistência Médica - responsável em prQ 

mover e coordenar a assistência medico-social, objeti

vando a proteção a maternidade, ã infância e a adoles 

cência; promover e coordenar a prevenção e a recuper~ 

ção da saúde fisica e mental, bem como realizar perf 

cias medicas. Os órgãos que compunham esta Secretaria 

eram: 

a) Coordenação de assistência medica e hospitalar 

b) Coordenação de Proteção Materno-Infantil 

c) Divisão Nacional de Saüde Mental 

d) Divisão Nacional de Câncer 

e) Divisão Nacional de Pericias Medicas 

3. Departamento de Administração 

VI. Fundo Nncional de Saude 

VII. Orgãos de Atuação Regional - sao as Delegacias Federais 

de Saüde, subordinadas diretamente ao Ministro de Estado, 

para exercer, junto aos Estados, Territórios e Municipios, 

assim como junto a Õrgãos federais e entidades privadas, 
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as atividades de natureza técnica e administrativa de in 

teresse do Ministério da Saúde. 

Com essa estrutura buscou-se uma organização de 

saúde mais racional, de modo a concentrar no Ministério da Sau 

de, as ações de saüde que estavam distribuidas por vãrios 

nisterios e Autarquias, com pulverização de recursos financei 

ros e dispersão de pessoal técnico, vinculado a õrgãos de admi 

nistração direta, autarquia ou fundações(SS). 

Com as modificações introduzidas, verifica-se um 

aprimoramento na estrutura organizacional, no sentido de viabi 

lizar planos e programas de saüde publica. Percebe-se a preoc~ 

paçao com a departamentalização de serviços de forma mais ra 

cionla, reunindo em uma única secretaria de saüde publica, ser 

viços que anteriormente atuavam com independência, exercendo 

coordenação e controle de atividades apenas na sua area de esp~ 

cialização, perdendo, freqÜentemente a visão global de saúde 

publica. 

Essa nova estruturação tende a permitir melhor 

visualização das necessidades gerais de saúde publica e a pa~ 

ticipação de cada serviço nos programas, no sentido de integra 

ção das ações de saúde. 

Procurando situar a reestruturação do Ministério 

da Saúde no contexto da Reforma Administrativa Federal Brasi

leira, WAHRLICH( 56 ) classifica os esforços reformistas apos 

1964, em duas fases: a primeira, iniciada logo apõs a public~ 

ção do Decreto-1 e i 200/67, com a 11 0peração desemperramento .. , bus 
. 

cando a descentralização de atribuições e racionalização de 
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rotinas, acompanhada de programas de treinamento dos "agentes 

de reforma" e, a segunda, a partir de 70-71, visando utilizar 

a reforma administrativa como instrumento de melhoria da execu 

ção dos programas de governo, eliminando-se os obstaculos ins 

titucionais ã implementação dos projetos prioritãrios, a inte 

grar as unidades da referida reforma dos diversos ministérios 

civis no sistema de Planejamento, Orçamento e Reforma Adminis

trativa, e a prestar assistência técnica aos orgaos e entida 

des governamentais necessitadas, através de convênios. 

A autora se refere, ainda, ãs caracteristicas de~ 

ses esforços reformistas, assinalando que ate essa época esta 

varo concentrados nos meios, parecendo estar, agora, assumindo 

uma orientação teleolÕgica, isto ê, os objetivos a atingir e 

os programas e projetos em que se desdobram, passam a condiciQ 

nar o emprego de regras, métodos e normas de administração. 

Para melhor entender esse movimento racionali 

zador na Saüde, na década de 70, faz-se necessãrio referir-se 

também a acontecimentos internacionais, especificas da saúde, 

que tiveram grande influência no desenho organizacional da sau 

de publica no Brasil. 

O primeirp deles foi a realização, em 1972, da 

Terceira Reunião Especial de Ministros de Saúde das Américas, 

em Santiago, Chile, que aprovou o Plano Decenal das Américas, 

no qual fica reconhecido o direito dos povos a SaÜde, por cu 

jo respeito cabe ao Estado zelar. Constatada a baixa cobertura 

dos serviços de saüde - 37% da população da América do Sul e 

do Caribe careciam de qualquer tipo de assistência ã saude - o 

Plano propõe a extensão de cobertura dos serviços de saüde a 
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população rural, através do atendimento primãrio, baseado na 

filosofia da medicina comunitãria. 

Ao mesmo tempo, recomenda-se aos governos a ra 

cionalização do setor, através da integração ou coordenação 

das m~ltiplas e diferenciadas instituições de sa~de, enfati 

zando-se, assim, o papel do Estado na formulação de uma politi 

ca setorial, contemplando, ainda, a participação comunitãria 

na organização e execução de tarefas sanitârias(Sl). 

ISAZA(SB), ao analisar o Plano Decenal, assinala: 

"El plano presenta, por primera vez, un esquema con 

tinental con un enfoque de sistemas, en el que se 

enumeran las acciones y las metas a lograr en cada 

uno de los componentes." 

URIBE RIVERA( 59 ) nao tem duvidas de que o Plano 

Decenal constitui um marco na evolução do planejamento de sau 

de na América Latina, pois, a partir dele, assiste-se a um 

fortalecimento de propostas em direção ã criação de sistemas 

Ünicos de sa~de, tendo, como base doutrinária, a teoria de sis 

temas, e enfocando a extensão de cobertura, por meio de açoes 

bãsicas de saúde. 

As r e p e r c u s s o e s d e s s e e v e n to s e f a z em senti r , rna i s 

concretamente, na organização sanitãria brasileira, a partir 

de 1974, quando se verifica a reorientação da ação do governo 

no campo social, explicitada no li Plano Nacional de Desenvol 

vimento, e que revela a preocupação com a expansão da assistên 

cia ã saúde, no sentido de sua universalização ao conjunto da 
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população, facilitando-lhe o acesso a esses serviços. 

Ate então, mais especificamente, do final da de 

cada de 60 até 1973, persistia a predominância do perfil medi 

co-assistencial privativista, sob gerência estatal; este pe! 

fil não foi objeto explicito de questionamento, considerado o 

contexto de sucesso aparente do estilo de desenvolvimento eco 

nôrnico adotado, no marco de uma situação politicamente autori

tãria. Assim, a intervenção estatal em saude expressava o des~ 

nho da politica social mais amplo, revelando um desequilibrio 

no desenvolvimento de ações em assistência medico-sanitâria e 

médico-hospitalar( 60 ). 

Segundo PENA( 6l), imputava-se as açoes medico-sa 

nitãrias uma grande importância formal, dentre o conjunto de 

medidas destinadas ao desenvolvimento, entretanto, "não se ex 

plicitava em nenhum momento, através de que mecanismos oper~ 

cionais e financeiros, o Ministério da Saúde, principal agen

cia responsável pelo estabelecimento de uma politica nacional 

de saude, deveria realizar suas funções. Ao contrãrio, so era 

adotada, e, ainda assim, precariamente, a continuidade do 'sa 

nitarismo-campanhista•, lamentando-se, de maneira recorrente, 

a escassez de recursos, que impossibilitava a expansão das 

açoes no ritmo desejado. 

No que diz respeito as açoes de atenção medico

hospitalar, desenvolvidas através da Previdência Social, obse~ 

vava-se um movimento distinto - uma expansão em termos pol1ti 

cos, organizacionais e financeiros. 

Assim, retomando a nova orientação, no campo so 
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cial, em 1975, o Estado, no sen~ido de legitimar-se, procura 

responder ao problema da piora das condições de saGde da pop~ 

lação, através da implantação e dinamização de programas de as 

sistência medico-sanitãria, visto que o proprio discurso ofi 

cial reconhece que as medidas no campo da assistência medico

hospitalar, por mais que se ampliem, são impotentes para tran~ 

formar tais condições. Mesmo assim, a assistência medico-previ 

denciãria continua expandindo-se, nao obstante a criação de vi 

rios mecanismos de controle dessa expansão, dados seus eleva-

dos custos. Finalmente, o prõprio paralelismo das açoes do Mi 

nisterio da Saude e do INPS serã objeto de questionamento, sur 

gindo vãrias propostas de transformação do formato mais geral 

de organizações da intervenção estatal em saüde. 

E nesse contexto, ã luz das diretrizes do II PND, 

que se procura, através da Lei 6.229/75, criar as bases insti 

tucionais de constituição de um sistema nacional de saüde, on 

de se definiriam com clareza e racionalidade os mecanismos de 

integração e coordenação articulada das diferentes 

ções atuantes na saüde( 62 ). 

organiz~ 

Deste modo, como resultado da organização das 

atividades de proteção e recuperação da saüde em âmbito nacio-

nal, sob patrocinio e orientação do poder publico e por 

substancialmente financiado e fiscalizado para que leve 

este 

seus 

beneficios a toda a população, o Sistema Nacional de Saüde 

constitui-se, segundo BASTOS( 63 ), numa estratégia de açao 

que delimita a competência de cada Ministério na ãrea da saüde 

e promove a coordenação e harmonização do papel de cada um nes 

sa area. 
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Segundo a Lei nQ 6.229, de 17 de julho de 1975, 

constitui o Sistema Nacional de Saüde o "complexo de serviços 

do setor pÜbl ico e do setor privado, voltados para ações de in 

teresses da saudei abrangendo as atividades que visem a prom~ 

ção, a proteção e recuperaçao da saúde." Envolve os Minis te 

rios: da Saúde, da Previdência e Assistência Social, da Educa

çao e Cultura, do Interior, do Trabalho, podendo vir a se inte 

grar qualquer outro Ministério que venha a constituir progr~ 

mas especificas relacionados com a saúde; integra, ainda, os 

Estados, Distrito Federal, Territõrios e Municipios, os quais 

deverão funcionar de forma articulada, tendo o Conselho de De 

senvolvimento Social como orgao supremo do mesmo. 

Entendendo-se o sistema como a articulação de um 

conjunto de instituições interdependentes, o Sistema Nacional 

de Saúde compreende três subsistemas, quais sejam: 

1. subsistema de saneamento e controle do meio-ambiente; 

2. subsistema de prestação de serviços de saúde a pessoas; 

3. subsistema de atividades de apoio ao sistema. 

Ao estudar as competências dos componentes do 

Sistema, verifica-se que cabe ao Ministério da Saüde, formular 

a politica nacional de saúde e promover ou executar ações pr~ 

ferencialmente voltadas para as medidas e os atendimentos de 

interesse coletivo; ao Ministério da Previdência e Assistência 

Social, compete a atuação voltada para o atendimento medico-as 

sistencial individualizado; ao Ministério de Educação e Cultu

ra, a formação e habilitação ~e profissionais de nivel univer 

sitãrio e do pessoal técnico e auxiliar necessãrio ao setor 
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saüde; ao Ministério do Interior, as ãreas de saneamento, ra 

diação de populações, desenvolvimento regional integrado e as 

sistência em casos de calamidade publica; ao Ministério do Tra 

balho, higiene e segurança do trabalho, prevenção de aciden 

tes, de doenças profissionais e do trabalho, proteção, disci

plina corporativa e politica salarial das profissões de saüde. 

Quanto aos niveis de governo- Estados, Distrito 

Federal, Territórios e Muni cipios -, cabe a organização dos 

serviços, atividades e programas de saúde, seguindo as diretrl 

zes da Politica Nacional de Saúde, para o que receberão, da 

instância federal, incentivos técnicos e financeiros, devendo 

instituir, em carãter permanente, o planejamento integrado de 

saude da unidade federada, articulando-o com o plano federal 

de proteção e recuperação da saüde, para a região em que estã 

situada. 

E clara a perspectiva sistêmica adotada na formu 

lação do Sistema Nacional de Saúde, perceptivel desde a justl 

ficativa da promulgação da Lei que o criou: 

"apesar dos esforços em torno da racionalização da 

intervenção estatal nesse setor, no passado, esta 

aproximar-se-Ta da forma espontânea de um sistema.No 

sentido de encontrar a organização racional-formal do 

setor saúde, dever-se-ã buscar a organização verda

deiramente sistêmica do sistema espontâneo de sa~de 

atual (1974), que possui, devido a isto, baixa efi-

- - d b . . b- . 11 ( 64) ciencia na consecuçao e seus o Jet1vos as1cos 

A promulgação da referida lei suscitou diversas 
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criticas, seja de pessoal da prõpria areada saude, seja do se 

tor privado de assist~ncia midico-hospitalar. Da parte do se 

tor saúde, o Sistema Nacional de Saude foi amplamente debatido 

na V Conferência Nacional de Saúde, onde a principal critica 

tecida foi, essencialmente, em relação ã adoção da perspectiva 

sist~mica na analise da questão saüde e na formulação do Sist~ 

ma de Saúde, abordagem esta que mantem ocultos os determinan 

tes politico-econ6micos e burocrãticos (entendidos como rela

ções de poder), que geram o desenvolvimento não-harmônico, ir 

racional e contraditório das diferenres organizações publicas 

e privadas que comporiam tal sistema; em razão disso, apontam, 

como caracteristicas da proposta, as ambigÜidades, o espirito 

concil iatõrio, a ausência de definições mais claras e precisas, 

a manutenção "mascarada" da mesma dicotomia entre ações preve.!!_ 

tivas e curativas, o que implica em diferenciações na esfera 

de influência das organizações publicas -Ministério da Saúde, 

Ministério da Previdência e Assistência Social, Instituto Na 

cional de Previdência Social, principalmente - e, entre essas 

e o complexo medico-empresarial' produtor de insumos e servi

ços para o setor saüde( 65 ). 

LUZ( 66
), analisando esse periodo, corno consol id~ 

çao do processo de racionalização do setor saüde - pratica do 

planejamento como previ são, conjunto programado de a ti v idades-, 

que vinha sendo gestado desde antes de 1964, aponta traços ca 

racteristicos dessa nova racionalidade na saude e que o Siste 

ma Nacional de Saúde expressa claramente, a saber: 

a. Integração do discurso da saúde ao do desenvolvimento econo 
. 

mico, entendendo-se por integração, a absorção, por parte 
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das instituições de saüde centrais, de categorias, tais co 

mo: produtividade, crescimento econõrnico; programaçao de 

atividades (serviços); racionalização (de recursos). Parte

se do pressuposto de que estas categorias, se integradas a 

prãtica institucional de saúde deveriam levar ã racionalida 

de do planejamento, tal como ele ~ proposto a nlvel central 

pelas instituições de polltica econõmica, isto ~. pelos or 

gãos centrais de 11 Economia 11 (Planejamento, Fazenda, Conse

lho de Desenvolvimento Econõmico e Social e seus aparelhos); 

b. Centralização de órgãos e instituições de saúde, através do 

processo de unificação progressiva de serviços, em Depart~ 

mentos ou Secretarias Federais (mais centrais, portanto), 

no sentido de assegurar a possibilidade de incorporação das 

categorias, acima descritas, ã prãtica institucional da sau 

de. A autora mostra como as reformas administrativas que a~ 

tecederam ã formulação do Sistema Nacional de Saüde, des-

de 1967, o caminharam neste sentido, ressaltando que essa 

tendência institucional centralizante existia jâ, antes de 

1964; 

c. Controle do poder decisório e dos recursos institucionais 

por Õrgãos t~cnicos centralizados estrat~gicos, assinalando 

que a concentração do poder decisório em altos escalões da 

hierarquia burocrãtica institucional não e fato novo, po

rem, mostra a nova faceta desse poder burocrãtico: a faceta 

tecnocrãtica dos recursos humanos, treinados em administra 

ção publica e em planejamento. A autora se refere a estes 

como os novos 11 donos'', que se colocam como sendo t~cnicos, 

antes de tudo, porta-vozes de uma racionalidade que é colo 
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cada como .. neutra .. , 11 CientTfica 11
, 

11 apo1Ttica .. , portanto, 

verdadeira. São eles que detêm o controle sobre dotação, li 

beração, manutenção de recursos que asseguram a passagem 

de toda retõrica discursiva ã materialidade da prãtica ins 

titucional. Continua, colocando que, desta forma, a ligação 

deles com os escalões inferiores de poder institucional li 

mita-se, geralmente ao 11 COmando 11
, ã emissão de normas, ã or 

ganização de critérios, enfim, a todo um processo regulador 

da pratica institucional, no sentido de enquadra-la na es 

tratêgia do planejamento econômico e de tornar o discurso 

do planejamento para, além da retórica dominante, pratica 

institucional dominante. r interessante notar que a vigê~ 

cia dessa forma dominante na saúde, a partir de 1975, nao 

exclui o desenvolvimento de propostas alternativas, inovadQ 

ras, e que terão influência significativa no momento seguin 

te, corno se vera adiante; 

d. Generalização da medicina como fator estratégico na implan

tação de uma hegemonia de classe - ê a questão da universa

lização da assistência medica, preocupação presente nos Es 

tados Modernos, desde a II Guerra Mundial. 

Conforme foi exposto, o Sistema Nacional de Sau 

de representa a formalização de um formato organizacional que 

vinha se desenvolvendo em anos anteriores, considerada esta fa 

se de .. arrumação da casa 11
, que não se encerra em 1975, ao con

trario, vai sofrendo sucessivos ajustamentos, mediante dinam~ 

zação do processo de modernização administrativa, de forma a 

propiciar o funcionamento e a concretização de planos, progra

mas de saüde. 
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Dentro desse quadro, distintos programas de sau

de sao elaborados a nivel do Ministério Saúde, ainda de forma 

verticalizante, na medida em que são definidos centralmente, 

porem com caracteristicas diversas dos peridos anteriores. Se 

anteriormente a organização de saúde publica funcionava ã base 

de uma somatõria de diversas atividades de saude, estanques,;~ 

dependentes, como orientação especializada e voltada para~ 

blemas especificas - tuberculose, hanseniase, educação em sau 

de, enfermagem, clinica medica, pré-natal' higiene infantil, 

etc., perdendo-se a dimensão da realidade global, a partir de 

então, o referencial passa a ser voltado para população, situ~ 

ção epidemiológica, que requer um determinado tipo de atendi

mento e portanto requerendo uma estruturação de serviços, dife 

rente da vigente em periodos anteriores, e que integrasse as 

vãrias especialidades, a serviço da população- objeto de in

tervenção. 

Assim, vãrios programas, a nivel de assistência 

medico-sanitária são formulados, procurando, cada qual' incor 

parar a questão da extensão de cobertura, destacando-se nesse 

periodo o Programa de Saude Materno-Infantil, dirigido ao gr~ 

po de gestantes, parturientes, puerperas e crianças, pela pri~ 

ridade conferida no contexto da realidade brasileira, em cuja 

questão não se pretende adentrar por merecer uma discussão es 

pecifica, em maior profundidade, que fugiria ao objetivo do 

presente trabalho. 

o que e importante ressaltar e que esses progr~ 

mas, em sua formulação, introduzem toda a terminologia e racio 

cinio do planejamento - ãrea programática, instrumento, concen 



.233. 

tração, rendimento, cobertura, orçamento-programa, metas, etc. 

e, junto com ela, todo o pensamento de racionalidade adminis

trativa, no que se refere ã decomposição das tarefas, estudo 

dos tempos e movimentos, padronização do atendimento a cada 

situação apresentada pelos usuãrios, padronização da produção, 

as articulações entre os elos da cadeia de atendimento e assim 

por di ante. 

Descendo aos outros niveis da organização sanitã 

ria, o programa vai sofrendo sucessivos detalhamentos e adapt~ 

çoes a realidade regional, local, por parte das unidades de 

planejamento, localizadas em cada nível, atê chegar as unida 

des operativas - unidades sanitárias - com normas e procedime~ 

tos detalhados, padronizados, a serem observados no 

de assistência. 

trabalho 

Ora, tudo isso implicou em vãrias modificações na 

organização sanitária por tratar-se de uma nova forma de traba 

lhar, requerendo organização distinta daquela, quando se trata 

va de "programas" especiais, por especialidade, seja em rela 

ção aos recursos fisicos, materiais, financeiros, humanos e 

estruturais; agora, requer-se a articulação de recursos, em 

função de programas definidos, dentro dos quais cada ãrea pro

fissional tem um espaço previamente estabelecido, programado, em 

inter-relação com outras, e trabalhando em função de objetivos, 

metas, estabelecidos pelas instâncias superiores. 

A primeira vista, poderia parecer que essa nova 

forma de trabalhar implicou em mudança na estrutura de poder 

dentro da organização sanitãr~a. porêm, ap5s exame mais cuida 

doso, verifica-se que a abordagem sistêmica introduzida na Sau 

........ lllttd I hcl ... ttlcte 
FACULIAH ltE sdDE POILICA 
aiiEISIIAIE DE 518 PAUlt 
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de, rearranjo das peças, nao envolveu uma redistribuição de p~ 

der dentro dela, ao contrãrio, fortaleceu, sobremaneira, o p~ 

der centralizado, hierãrquicamente constituido, na medida em 

que criou condições institucionais, mediante utilização de téc 

nicas, método de planejamento, de controle centralizado, de to 

da a organização sanitãria, através de normas técnicas e admi 

nistrativas e medidas de controle direto, entre as quais, a su 

pervisão. Deste modo, verifica-se que a estrutura hierãrquica, 

existente na saude, mantem-se intacta, de forma aprimorada, na 

medida em que a organização se burocratiza (no sentido weberi~ 

no), talvez com a diferença de que, em lugar de pessoas nos v~ 

rios niveis, passam a existir ••equipes" (equipe de planejamen

to, equipe de supervisão). 

De fato, RODRIGUES( 6?), ao tecer comentãrios so 

bre o Sistema Nacional de Saude, em relação ao aspecto em apr~ 

ço, assinala: "Uma formulação teõrica de Sistema prescinde de 

Õrgãos centrais, ou Õrgãos •cabeça do sistema•. Entretanto, na 

prãtica, principalmente pela nossa cultura centralizadora e p~ 

triarcal, e necessãrio definir claramente os tipos de orgaos 

centrais a existirem no Sistema Nacional de Saúde e os poderes 

de mando respectivo, para, então, instituir subsistemas pluri

institucionais ... " 

Retomando o funcionamento do sistema, verifica

se jã em 1976 que, ao mesmo tempo que programas verticalizan 

tes são elaborados e implementados, tem lugar, também nesse p~ 

riodo, o desenvolvimento de outros programas alternativos, ai~ 

da que centralmente definidos, com vistas a avaliação de recur 

sos tecnolõgicos para extensão de cobertura dos serviços de 
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saúde, utilizando-se tecnologias simplificadas e de menor cus 

to, estudando-se a viabilidade de sua aplicação no Pais - e, 

na verdade, o equacionamento da intervenção estatal no setor 

de assistência medico-sanitária. 

E nessa perspectiva que se enquadra o Programa 

de lnteriorização das Ações de Saude e Saneamento - PIASS 

criado pelo Decreto nQ 78.307, de 24 de agosto de 1976, "com a 

finalidade de implantar uma estrutura básica de saude pública 

nas comunidades de ate 20 mil habitantes e de contribuir para 

a melhoria do nfvel de saúde da população da região."( 68 ) 

O PIASS se propunha a instalar uma rede de unida 

des primãrias de saude e saneamento, a cargo de pessoal auxi

liar, recrutado nas menores localidades (ate 2.000 habitantes), 

ligada a unidades de apoio que, dotadas de pessoal e de recur 

sos mais complexos, serviriam de centro de referência clini 

ca, supervisão e treinamento do micro-sistema. O programa ti 

nha como meta a cobertura de 23 milhões de pessoas ate 1979. 

Outro programa de grande impacto foi o 11 Progr~ 

ma Nacional de Alimentação e Nutrição, cujo objetivo princi

pal era a atuação sobre o prõprio sistema de produção e comer 

cialização dos alimentos bãsicos( 69 ), fugindo do esquema de su 

plementação alimentar em vigor na época. Assim, visava-se com 

este programa, promover a desconcentração da renda na fase em 

que ela e gerada (comprando alimentos que são utilizados nos 

subprogramas de suplementação alimentar diretamente dos pequ~ 

nos e médios produtores de regiões deprimidas} e promover au

mentos reais de renda direta de toda a população (através de 

proposta de estimulo da produção e racionalização da comercia-
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lização dos alimentos bãsicos, tornar-se-ia possivel uma ofer 

ta mais abundante destes e, pela diminuição dos elos de inter 

mediação, seria possivel atuar favoravelmente na formação de 

preços( 70). 

Ambos os programas foram elaborados por especi~ 

listas da Secretaria de Planejamento da Presidência da Republl 

ca, cabendo ao Ministério da Saude incorporã-los em sua linha 

de atuação. Ambos tinham, como caracteristicas, a ênfase na 

.. participação comunitária .. , sendo programas também vertical i 

zantes, conquanto elaborados e coordenados a nivel supra mini~ 

terial, com recursos espec1a1s para sua implantação. Segundo 

BRAGA & DE PAULA( 7l) o PIASS foi apresentado como 11 Se constitui n 

do nos 'degraus iniciais' do Sistema Nacional de Saude, jã que, 

através deles, dar-se-ia a complexa articulação das diversas 

entidades que atuam na prestação de serviços de saude a popu

lação, na faixa em que o programa se propõe operar .. - zonas ru 

rais e localidades de pequeno porte. 

Para que esse programas pudessem ser ativados, 

dentro da orientação do Sistema Nacional de Saúde, que atri-

buia ao Ministério da Saude novas atribuições, fêz com que es 

te fosse dotado de estrutura organizacional capaz de servir 

de a p o i o i n s t it u c i o n a 1 ã s s u a s i m p o r t a n te s a ç õ e s a cumpri r ( 72 ) . 

Assim, em 1976, foi aprovada nova Organização do Ministério da 

Saúde, pelo Decreto nQ 79.056, de 30.12.76, que Rodrigues, acl 

ma citado, apresenta, chamando atenção para as modificações in 

traduzidas: 

a ... Atividades e medidas de ;nteresse coletivo .. passam a ser 
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atribuição primordial a ser cumprida pelo Ministério da Sau 

de; 

b. Os campos de açao do M.S. sao definidos, explicitando, em 

seqÜencia metodológica, as suas responsabilidades bãsicas, 

quais sejam: 

b. 1 . Avaliação da situação de saúde 

b. 2. Elaboração da Pol1tica de Saüde 

b. 3. Elaboração de Planos, Programas e Projetos 

b . 4 . Ação de coordenação 

b. 5. Ação normativa 

b. 6. Ação de controle 

b. 7. Ação complementar 

c. Reformulação da competência dos Õrgãos da estrutura básica 

do M.S., ajustando-se aos grandes Sistemas de Administração 

Publica Federal, como Planejamento, Pessoal Civil, Program~ 

ção Financeira, Serviços Gerais e Comunicação Social, entre 

outros; 

d. Extinção da então Secretaria Nacional de Saude e criação de 

três novas Secretarias Nacionais: 

d. 1. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária- SNVS, e~ 

carregada de promover, controlar a aplicação e fiscall 

zar o cumprimento de normas e padrões de interesse sa 

nitãrio, relativos a portos e fronteiras; produtos me 

dica-farmacêuticos; bebidas, alimentos e outros prod~ 

tos, bem como efetuar o controle sanitário das condi

çoes do exerc1cio profissional relacionado com a sau

de. 
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d.2. Secretaria Nacional de Açõs Bãsicas de Saúde - SNABS -

cabe-lhe elaborar, promover a execução e avaliar pro

gramações de abrangência nacional; elaborar e promover 

a aplicação e controlar o cumprimento de normas tecni 

cas bãsicas; executar ações prõprias de n1vel central; 

prestar assistência técnica e financeira ãs entidades 

publicas e privadas, nos campos da organização de ser 

viços de saúde, epidemiologia, laboratórios de saúde 

ambiental e educação em saüde; ecologia humana e saúde 

ambiental. 

d.3. Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saude -

SNPES, a quem compete elaborar e promover a execuçao e 

a avaliação das programações de abrangência nacional; 

elaborar, promover a aplicação e controlar o cumprime~ 

to de normas técnicas bãsicas; prestar assistência tec 

nica e financeira a entidades publicas e privadas; pre~ 

tar serviços medico-assistenciais com vistas a reali

zação de projetos de pesquisa técnico-operacional nos 

campos da saúde mental, pneumologia sanitãria, doenças 

crônico-degenerativas e saúde materno-infantil. 

O Conselho Nacional de SaÜde passou a ser o uni 

co orgao colegiado do Ministério da Saúde, com a incumbência 

de examinar e propor soluções para problemas concernetes ã prQ 

moçao, proteção e recuperação da saúde, bem como de elaborar 

normas sobre assuntos espec1ficos de saúde publica, a serem ob 

servados no Pa1s. Incorpora as Câmaras Técnicas que substitui 

ram as Comissões Nacionais de Hemoterapia, de Normas e Padrões 

de Alimentos, de Fiscalização de Entorpecentes e o Conselho de 
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Prevenção Antitôxico. 

A Fundação das Pioneiras Sociais foi incorporada 

ao M.S., constituindo-se na terceira Fundação vinculada ao mes 

mo. 

Com tais modificações, a estrutura bãsica do M. 

S. ficou assim definida: 

I. Orgãos de Assistência Direta e Imediata ao Ministro 

1. Gabinete do Ministro 

2. Consultoria Juridica 

3. Divisão de Segurança e Informações 

4. Coordenadoria de Comunicação Social 

Il. Orgão colegiado - Conselho Nacional de Saüde 

III. Orgãos Centrais de Planejamento, de Coordenação e Contro

le Financeiro 

1. Secretaria Geral 

2. Inspetoria Gera 1 de Finanças 

IV. Orgãos de Administração de Atividades Auxiliares 

1. Departamento de Administração 

2. Departamento de Pessoal 

V. Orgãos de Administração de Atividades Especificas 

l. Secretaria Nacional de Vigilância Sanitãria 

2. Secretaria Nacional de Ações Bãsi cas de Saúde 

3. Secretaria Nacional d.e Programas Especiais de saúde 

4. Superintendência de Campanhas de Saúde Publica 
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VI. Orgãos de Atuação Regional - Coordenadorias Regionais de 

Saude - da Amazônica, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. 

VII. Entidades vinculadas e Supervisionadas: 

l. Autarquia- Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 

2. Fundações: 

2.1. Oswaldo Cruz 

2.2. Serviços de Saude Publica 

2.3. Pioneiras Sociais. 

Como se ve,a reestruturação de 1976 foi apenas 

uma adequação da organização para o cumprimento da Lei 6.229, 

que criou o Sistema Nacional de Saúde. 

Conforme referido anteriormente, a organização sa 

nitãria brasileira, com a introdução do planejamento, passa a 

operar de forma distinta a de periodos anteriores, enfatizando 

planos, programas, com base em cobertura populacional, ainda 

q u e , s e g u n do g r u p os , e não ma i s a p e n as c e n t r a do em p r o b 1 emas de 

saude especificas. Essa mudança, trouxe, como decorrência, uma 

nova organização do processo de trabalho na saude, implicando 

em divisão t~cnica do trabalho caracteristica, e que repercute 

na administração de recursos humanos. 

Se, anteriormente, a especialização de serviços 

era a tônica na organização sanitãria, neste período delineam

se as caracteristicas atuais do trabalho na ãrea, descritas com 

muita propriedade por NOGUEIRA( 73 ) - trata-se de um processo 

de trabalho que passa ser realizado em bases coletivas, atra 

vês da decomposição daquele êm tarefas menores e sua integr~ 
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çao atravês de uma hierarquia de profissionais de vãrias cate

gorias, onde as tarefas mais complexas, nesta divisão do traba 

lho, são reservadas ao profissional de maior capacitação, de 

tal maneira a evitar a perda de seu tempo em atos que possam 

a ser assumidos pelos trabalhadores menos qualificados e, con 

seqÜenternente, mais baratos.. Assim, prossegue o autor, "ocorre 

uma hierarquização das tarefas, por grau de complexidade têcni 

ca, visando poupar o ~rabalho qualificado. O incremento da pr~ 

dutividade se dã pela simples combinação dos tempos de trab a 

lho de funcionãr.ios de diferentes níveis de qualificação". 

Ou, ainda- como ocorreu no PIASS, nos mini-po~ 

tos, atravês de delegação de funções - pode ocorrer que, para 

prestação de uma unidade de serviço, que ê julgada requerer 

menores conhecimen~os e habilidades, pode haver a substituição 

de um trabalhador mais qualificado por outro de menor compete~ 

cia têcnica, desde que supervisionado por aquele. 

Para se ter uma idéia mais concreta das . novas 

caracteristicas do trabalho, veja-se, por exemplo, a concepção 

do Programa Materno-Infantil, composto pelos sub-programas de 

Assistência Materna e Assistência ã Criança. Tomando-se a As

sistência Materna, verifica-se que ela compreende atividades de 

assistência pré-natal, assistência ao parto e puerperio. A 

atividade de prê-natal, por sua vez, compõe-se de atividades 

de inscrição em ãrea, controle medico, de enfermagem, controle 

odontológico, irnunizaçã'o, orientação educativa, suplementação 

alimentar, visitação domiciliar, etc. Cada uma dessas ativida 

des ê decomposta em ações, tais como: ações de inscrição em 

area, consulta medica, consulta e/ou atendimento de enfermagem, 
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consulta odontológica, vacinação, orientação em grupo e ou-

tras, ate que são decompostas a nivel de procedimentos, que d~ 

verao ser seguidos pelo pessoal executivos das unidades sani

tarias no atendimento de gestantes. 

Verifica-se, assim, que o atendimento se compoe 

de uma seqÜência de ações, a cargo de diferentes categorias 

profissionais, de vãrios niveis de qualificação - medico, en 

fermeiro, dentista, educador em safide, assistente social, auxi 

liar de enfermagem, visitador sanitãrio, atendente de enferma 

gem -, que devem operar de foram articulada, coordenada, jã 

que o conjunto dessas ações e que constitui o atendimento -a 

gestante. Con10 se ve, tal atendimento requer a associação de 

diferentes profissionais, alem de se basear no trabalho coope-

rativo, simultâneo, de pessoal de nivel auxiliar, em maior es 

cala. Nesse processo de trabalho, as açoes que requerem maior 

preparo tecnico são atribu1das a pessoal mais qualificado- co!!_ 

sulta medica, ao medico; consulta de enfermagem, ã enfermeira; 

consulta odontolÕgica, ao dentista-, enquanto que as mais sim 

ples ficam a cargo de pessoal auxilia r- vacinação, a cargo da 

auxiliar de enfermagem,suplementação alimentar, a cargo de 

atendentes de enfermagem, etc. -

No sentido de se obter maior rendimento dos ins 

trumentos uti 1 i zados, procura-se decompor as ações, com base 

no trabalho nuclear atrubúido a pessoal qualificado e os proc~ 

dimentos mais simples, delegados a pessoal auxiliar. 

Assim, tem-se, por exemplo, a consulta medica, 

que e decomposta em: prê-cons~lta, consulta medica propriame.!:!_ 

te dita e pós-consulta. Essa decomposição busca extrair do ato 
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m~dico, procedimentos julgados simples e de rotina, atribu~eis 

a pessoal auxiliar, que, treinado e supervisionado por profis

sional qualificado, estã apto a desempenhar as funções que lhe 

tenham sido delegadas. 

Com tal divisão, a consulta m~dica, entendida co 

mo ato médico, processa-se em tempo menor, podendo, assim, es 

tabelecer-se como norma, por exemplo, realizar quatro consul 

tas médicas por hora, ao inv~s de duas, se o médico tivesse que 

trabalhar sozinho. Ao assim proceder, espera-se obter maior 

rendimento do instrumento, aumentando a possibilidade de aten 

dimento a maior numero de pessoas em cada jornada de trabalho 

e diminuindo os custos do atendimento. 

Com base nesse tipo de raciocinio, os programas 

sao elaborados, detalhados at~ o nivel de procedimentos, por 

equipe multi profissional, para que as unidades sanitãrias pa~ 

sem a atender a população, determinada pelo programa, de uma 

forma previamente estabelecida, segundo normas e padrões defi

nidos pelos Õrgãos de planejamento, como se fora uma produção 

em série, em que cada um executa uma parte do produto e, ao fi 

nal, ao conjunto do trabalho de todos, tem-se afinal o prod~ 

to, que, no caso, ê o atendimento ou prestação de serviço. 

Para que cada unidade sanitãria funcione segundo 

os programas elaborados, imediatamente, surge a questão do pr~ 

paro dos recursos humanos, que, nesse periodo assume singular 

importância, merecendo um conjunto de portarias ministeriais, 

a elaboração e implantação do Programa de Preparação Estrat~gl 

ca de Pessoal de Saúde- PPR~PS, pelo convênio firmado entre o 

Ministério da Saúde e o Minist~rio da Educação e Cultura - MEC 
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e a Organização Panamericana de Saude- OPS -. Trata-se de prQ 

grama docente-assistencial em saGde, lançado no inicio da d~c! 

da de 70 nos EUA., com estratégia para os sistemas de serviços 

e formação de recursos humanos( 74 ). Este programa se propôs a 

implantar 10 ãreas docente-assistenciais, especialmente no Nor 

deste. 

Alem disso, ã medida de sua implementação, os E~ 

tados, atraves das Secretarias de Saúde e alguns Municipios (s_Q 

bretudo as capitais) tratam de atender ãs necessidades para im 

plantação de tais programas. 

E levando em conta todas essas c a r a c te r i s t i c a s, 

ate agora mencionadas, que passam a distinguir a organização 

sanitãria, nesse periodo, que e possível entender as peculiari 

dades de que a supervisão passa a ser dotada. Se, na decada de 

1960, jã se vislumbravam as modificações no processo de traba 

lho em SaGde, a partir de meados de 1970, concretizam-se tais 

modificações, que vao se acentuar nos anos posteriores. Nesta 

nova fase. a supervisão, ainda que de cima para baixo, de aco~ 

do com a organização estrutural e hierárquica da Organização S~ 

nitãria, passa a ser orientada para programas, como conjunto 

articulado, integrado de ações desenvolvidas por diferentes 

profissionais, com vistas a objetivos definidos previamente, 

onde as partes estão a serviço do todo. A supervisão requeri_ 

da, nesse sentido e a visualização do todo, do programa e a de 

tecção da parte que esteja em desarmonia com os outros elemen 

tos no sentido de proceder ao seu ajuste. Dentro da abordagem 

sistêmica que caracteriza toda a organização sanitãria, a Su 

pervisão e o a~ompanhamento·do processo, com vistas aos resul 
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tados esperados, assim como o "feedback" para o planejamento e 

outros 6rgãos. r nesse perlodo que emerge a concepção de Supe~ 

visão,como um subsistema, em relação com outros subsistemas, 

tais corno: direção, Õrgãos administrativos, planejamento, re 

cursos humanos, execução. 

Bem dentro dessa concepçao, CANTUARIAS(?S), ref~ 

re-se as interações múltiplas da função supervisão, 

tando graficamente conforme mostra a Figura ll. 

represe!:!_ 

O autor assinala que a função supervisão intera 

ge com a direção(l), porque atua em sua representação e por 

meio da delegação conferida; com os Õrgãos administraticos(2), 

quanto ao apoio logístico do processo (reservas, transporte, dQ_ 

curnentos, etc.) e quanto a normas e procedimentos em questões 

de programação, informação e avaliação; com os Õrgãos técnico

normativos(3), quanto ao conhecimento das normas e colaboração 

na vigilância de sua aplicação, sendo que, em um processo al 

tamente desenvolvido, é atribuida ao supervisor a colaboração 

no ajustamento ou reformulação das normas; com relação aos pr~ 

gramas(4) e normas(5), uma vez que e necessãrio conhecê-las am 

plarnente, corno base fundamental da açao supervisara; com o OP! 

rador(6), responsãvel pela execução das atividades em nível 

operacional, nas relações pessoa a pessoa, para o exercício da 

supervisão, destacando que é nesta interação que e desenvolvi 

do o papel tridimensional da supervisão - apoio, capacitação 

em serviço e iigilância. 

Essa visão ganha relevância. Acreditando na con 

cepçao sistêmica da organizaçã~ de saúde, a supervisão passa 
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também a se conceber como um subsistema. 

Com a mudança na organização do trabalho em sau 

de- coletivização, divisão técnica do trabalho e sua fragment~ 

çao em partes menores, com sua distribuição entre pessoal mais 

qualificado e grande contingente de pessoal auxiliar, com ni

vel elementar de qualificação, dentro da concepção de produção 

em cadeia-, a supervisão tem que, necessariamente adaptar~se 

ã nova situação, como elemento que participa do controle do 

processo de trabalho nesses novos moldes. 

Fica claro que a supervisão, concebida e aplic~ 

da ã situação anterior, em que se limitava ao controle do tra 

balho organizado de forma mais simples, sem articulação entre 

os trabalhos desenvolvidos - mesmo que realizado por diferen 

tes profissionais, de diferentes niveis de qualificação - res 

trita a métodos, técnicas de uma unica ãrea profissional' se 

g u n do um mo de 1 o da s u per v i s ã o f u n c i o n a 1 , j ã na o s e r v e , r e q u ~ 

rendo uma nova forma de trabalhar. 

A ordenação do trabalho de vãrias pessoas, numa 

série associada, em ritmo e qualidade previamente fixados a re 

sultar no produto, no caso, a prestação de serviço, requer o 

adestramento de cada participante na parte que lhe cabe no prQ 

cesso, de forma a garantir a integração, a harmonia das partes 

constituintes. Nisso, a supervisão passa a ser vista como ins

trumento da gerencia a cuidar da educação de cada trabalhador e 

do controle do conjunto do trabalho, que corresponderia a exe 

cução do programa. 

Ora, para poder exercer a função de controle da 
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execuçao, que seria a verificação da aplicação de normas e prQ 

cedimentos fixados pelo planejamento, ~ necessârio, antes de 

mais nada, que cada elemento participante nesse nível, conheça 

e aplique tais normas e procedimentos. E nesse sentido que a 

supervisão passa a enfatizar mais intensamente o aspecto da 

educação, procurando atenuar o carâter fiscalizador, de insp~ 

çao que a caracterizava, ate então. A partir da1, com forte in 

fluência da Escola de Relações Humanas, procura-se definir a 

supervisão como um processo educativo, de ensino e aprendiz~ 

gem, que busca a realização profissional e pessoal do trabalha 

dor; enfatizam-se as técnicas de relações humanas e de educa 

çao- liderança, dinâmica de grupo, técnicas não-diretivas, 

etc., procurando-se conferir a supervisão um carãter 11 humanís 

ti c o.. . As si m, a o mesmo tempo que educa o t r aba 1 h a do r , g a r a n te 

que o trabalho seja realizado na forma concebida por outrem, 

passando-se, no momento seguinte, ã manutenção do mesmo, vi

giando-o, corrigindo-o e informando ã instância ã qual estã s~ 

bordinado o processo. Desta forma, tudo indica que o controle 

seria o eixo da supervisão, em função do qual a educação e o 

apoio passariam a ser instrumentais, confundindo-se, freqÜen-

temente, ensino-aprendizagem com persuasão-adesão. A arte de 

11 Vender 11 o programa ao nível da execução, principalmente ao 

pessoal qualificado fica evidente na epoca, ao se observar a 

fase de implementação do mesmo na rede sanitãria. 

Retomando as caracterlsticas de que se reveste o 

trabalho em saúde, a partir da época em referência, viu-se que 

as mesmas passam a exigir, antes que uma supervisão especiali

zada, restrita a uma ãrea teçnica em particular, uma supervl 

são programãtica, abrangente, portanto, polivalente, uma vez 
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compreendidas varias areas t~cnicas e trabalhos executados 

por pessoal de diferentes niveis de qualificação, que devem ser 

operados de forma articulada. Isso não quer dizer que a super

visão especifica, por ãrea têcnica, deixe de ter importância, 

mas que ela e recolocada em termos de complementar o conjunto, 

no que se refere ã capacitação técnica de cada area para con 

tribuir para o melhor resultado do conjunto. r a eficiência do 

trabalho técnico a serviço da eficacia do programa. 

Discute-se muito a questão da compatibilização da 

supervisão polivalente e a monovalente, especializada( 76 ). Ga 

nha relevância a idéia de supervisão em "equipe multidisciplj_ 

na r" que , a l ê m de p e r m i t i r enfocar o programa , c o mo um todo a r 

ticulado, proporciona tambêm a oportunidade de trabalhar a par 

te especifica, especializada, sem perder de vista a noçao da 

importância da parte em relação ao conjunto. 

Um aspecto importante nessa fase de programas ver 

ticais é relativo ã importância que a supervisão assume para a 

gerência de programas. Devido ãs peculiaridades do trabalho, de 

fragmentação e integração de tarefas, assim como ocorreu na fã 

~ica, no serviço de saúde, o pessoal de nivel operativo tende 

a perder de vista o processo do trabalho em sua totalidade, por 

duas razões: primeiro, porque não participou de sua concepçao 

e, segundo, porque, ã medida em que o mesmo foi fragmentado 

em t a r e f a s me no r e s , e x e c u ta das p o r d i f e r e n te s t r a b a 1 h adores , de.!!. 

tro de uma seqÜência determinada, fez com que cada um se espe

cializasse na sua parte especifica. Ora, diante disso, a su 

pervisão aparece como o processo que, partindo da visão de to 

do o processo de trabalho, ê capaz de assegurar a articulação, 
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a harmonia do conjunto, dai, ajudando cada trabalhador a se in 

tegrar no processo. 

Nesse sentido, um dos agentes de supervisão do 

conjunto, ê necessariamente o chefe da unidade local, respon

sãvel pela supervisão direta, permanente, e que, ao detectar 

necessidades de supervisão especifica ou, ainda, no plano ge

ral, solicita ã instância superior, a realização da mesma. 

Alem dele, dentro da organização sanitãria, a su 

pervisão ê delegada a pessoal especificamente designado para 

isso, constituindo-se num cargo, subordinado a instância da li 

nha de mando do nível em que se localiza. 

Em geral, na saude, quando se fala em supervl 

sao, pensa-se imediatamente naquela que diz respeito ao nivel 

da execução - nivel operativo, e nos agentes especialmente de 

signados para tal, que não os chefes. Embora seja importante 

lembrar que a supervisão não se restringe apenas ao nivel da 

execuçao, mas a todo processo de trabalho que envolva a sepa

ração do mando da execução e niveis hierãrquicos diversos, im 

plicando nessa tarefa para todos aqueles que estão colocados 

numa posição hierãrquica superior em relação ao nivel subordi

nado, de qualquer forma, a grande preocupação que se coloca e 

a supervisão da execução, motivo pelo qual o detalhamento se 

faz enfatizando-se este nivel. 

Feita essa ressalva, como a supervisão faz ime 

diatamente pensar no trabalho que os supervisores - agentes e~ 

pecialmente designados para tal - realizam, ê preciso lembrar 

que tais agentes não integram a linha de mando, embora a re-
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presentem junto ao n1vel supervisionado, como instrumento g~ 

rencial, naqueles aspectos por ela delegados e que se limi

tam, em geral, aos atos de conferir, de ajustar a execuçao e 

informar ãquela sobre o andamento do trabalho, as dificuldades 

operativas. 

Considerando que nessa fase, a organização sani 

târia se pautou teoricamente na abordagem sist~mica para conce 

ber a programação e a organização de serviços, a supervisão 

passou a se estruturar enquanto sub-sistema, supondo, de acor 

do com a abordagem, a exist~ncia de outros subsistemas com os 

quais se integraria numa relação de inter-depend~ncia, consti-

tuindo o Sistema de Saüde. Isso fazia pensar em relações mais 

horizontalizadas, menos hierarquizadas, em flexibilidade estru 

tural, formal, enfim em uma integração de subsistemas. Aconte 

ce que a supervisão, conforme foi descrita, assumiu, em seu 

funcionamento, em suas relações com o subsistema da execuçao, 

uma relação mais horizontalizada, fazendo com que o supervisor 

procurasse, dentro de um clima de cordialidade, desenvolver um 

trabalho "conjunto" com o n1vel supervisionado, atravês da 

maior participação deste no processo. Ao assim proceder, a -en 

fase nos aspectos educativos faz amenizar a ação de controle, 

passando-se ã criação de expectativas contraditórias, tanto da 

instância de direção, quanto do pessoal da execução em relação 

a o s u p e r v i s o r . E n q u a n to o p r i me i r o c o b r a do s u p e r v i s o r as aço e s 

gerenciais, no sentido de controlar o processo de trabalho, f~ 

zendo cumprir o' programado, o n1vel da execução, por_sua vez, 

passa a cobrar sua maior participação no processo de decisão 

que, no sistema de Saude, continua centralizado. 
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O supervisor fica, assim, usando de analogia, CQ 

mo um "recheio de sanduíche", pressionado de cima e de baixo; 

isso porque, ao se comportar a supervisão, como um subsistema, 

ao tentar realimentar o sistema, com o resultados da relação 

horizontal: supervisor-supervisionado, a estrutura hierãrquica 

se apresenta com toda sua inflexibilidade, incapaz de absor 

ver tais resultados, pois não se concretizou enquanto sistema, 

ficando apenas na concepção teórica. 

Com tais contradições, a supervisão e o supervl 

sor passam a ser vistos como algo anômalo que, na óptica do ní 

vel da execução, e um instrumento de fiscalizaÇão a serviço da 

gerência e, segundo esta, como ineficaz no seu trabalho, por 

não conseguir controlar o processo de trabalho. Dai se tenta 

explicar, porque, nessa fase, se discute a questão do "perfil" 

do supervisor, com inGmeras qualidades listadas, que vão da 

competência tecnica, liderança, experiência em prãtica de ser 

viços ate características de personalidade, como se o problema 

fosse comportamental, com explicações no prÕprio individuo, 

deixando de lado os aspectos estruturais, organizacionais. 

Percebe-se, assim, que a organização de SaGde ab 

sorve partes de modelos administrativos mais flexíveis, tentan 

d o a p 1 i c ã - 1 o s n a e s t r u t u r a h i e r a r q u i z a d a , r i g i d a , s e m a lte r a r a 

sua essência, redundando em fracassos, contradições. As carac

terísticas assumidas pela supervisão são típicos exemplos dis 

so: incorpora características da Escola de Relações Humanas, 

quando a orientação da organização e formal, burocrãtica, que 

não reconhece a estrutura informal; incorpora características 

sistêmicas, quando a organização não e estruturada sistemica 
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mente e assim por diante. 

Essa forma de encarar a supervisão parece, ain-

da, estar muito presente nos dias de hoje na organização de 

saude, muito embora esta esteja caminhando em outra direção, 

com decorrências na concepçao e prãtica da supervisão, corno se 

tentarã mostrar mais adiante. 

Concretamente, ate fins de 1970, o planejamento 

parece ter caminhado em duas frentes: no sentido da program~ 

ção sanitaria, ainda que se mostrasse mais preso a métodos, tec 

nicas de programação do que a um processo orientado a respo.!!_ 

der as reais necessidades de saude da população, visível nos 

diversos programas que foram sendo implantados; outra frente 

se relaciona ao desenvolvimento de propostas - PIASS e Montes 

Claros- que conduzissem a alternativas de planejamento do siste 

ma de saude, tendo, como bases, a extensão de cobertura dos 

serviços de saude a populações rurais e periféricas de centros 

urbanos, prioritariamente, através de assistência primâria de 

senvolvida por Centros e Postos de Saude, com delegação de fun 

ções a pessoal auxiliar de nível elementar, dentro da idéia de 

hierarquização e regionalização. Estes programas alternativos 

privilegiaram, num primeiro momento, a criação de infra-estru

tura física e a preparação de recursos humanos para, num segu.!!_ 

do momento, buscarem formas de organizar e disciplinar os ser 

viços criados, tanto em relação ãs atividades-fim quanto ãs de 

suporte ã rede. 

A idéia de serviços bãsicos vai ganhando espaço, 

a tal ponto que, em julho de )978, o Ministério da Saude cria 
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uma Portaria, que estabelece diretrizes para execuçao dos ser

viços bãsicos de saúde e define as normas operacionais que in 

1 t "b . - d "d ~ . 1 . - . (7?) c uem as a r• u1çoes ev1 as aos n1ve1s e ementar e pnmano . 

Vem dar reforço a esse processo de expansao da 

rede de serviços bãsicos de saude, o evento internacional, rea 

lizado em setembro de 1978, fato relevante para a orientação 

das organizações sanitárias a nfvel da Am~rica Latina e, em 

p a r t i cu 1 a r par a o Bras i 1 , c o n f o r me pode rã s e r c o n s ta ta da nas 

propostas do setor saude. 

Trata-se da Conferência de Alma-Ata, sobre Cuida 

dos Primãrios de Sa~de, promovida pela Organização Mundial de 

Saude e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. Nesta 

ocasião, os representantes dos governos dos países-membros da 

OMS assumem o compromisso de adotarem estrat~gias nacionais p~ 

ra proporcionarem "saude para todos no ano 2.000", mediante 

incorporação dos cuidados primãrios de saude aos seus planos 

nacionais, com participação comunitãria( 78 ). 

Reforçada por essas diretrizes internacionais, em 

1979, no Brasil, mesmo com mudança de governo, tem continuida 

de o processo de expansão dos serviços bãsicos, com a finalida 

de de estender a cobertura dos serviços de saüde, com priorid~ 

de as areas rurais e perif~ricas urbanas. A nova administração 

incorpora a inversão no fluxo de planejamento ãs diretrizes g~ 

vernamentais - instituição da formulação de planos a partir 

do n1vel local, apõs a fase de organização e disciplina de ser 

. d ~ . ( 79) v1ços em to os os n1ve1s . 

Nesse sentido, em janeiro de 1980 e celebrado o 
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Convênio único entre o Ministério da Saúde e as Secretarias Es 

taduais de Saúde, que prevê a elaboração do plano operativo 

global por parte do executor das ações, incluindo descrição da 

capacidade instalada e recursos disponiveis, assim como a prQ 

posta de aplicação de recursos e as atividades operacionaliz~ 

das pela rede de unidades de saúde. Com isso, não se justifl 

cam mais os programas isolados e, sim, ações gerais de saude 

publica - essa mudança ê importante, uma vez que a assistência 

passa a ser estruturada em outros moldes, comuma única orienta 

ção (não mais para cada programa), expressa num único plano de 

aplicação, possibilitando, assim, uma programaçao integrada de 

suas atividades, sem pulverização de recursos nos diversos prQ 

gramas especificas, existentes atê então. Representa, conforme 

a fonte citada, o instrumento precursor do Programa Nacional 

de Serviços Bisicos de Saude (PREV - SAODE), o qual (convênio 

único) deve ser considerado como uma proposta de integração e 

convergência de esforços de Õrgãos federais, estaduais e muni 

cipais para uma açao que permita estender a todo o Pais os ser 

viços bãsicos de saúde. 

As prioridades do Ministêrio da Saúde(SO) nessa 

fase, passam a ser: 

1. inversão do fluxo do processo de planejamento, ensejando, pri_!! 

cipalmente, a participação de todos os níveis; 

2. programaçao das ações a partir dos niveis locais das secre 

tarias estaduais de saude; 

3. adoção de instrumentos eficazes de acompanhamento e avalia 

çao; 
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4. reforço as secretarias de saüde, no sentido de maior autono 

mia na gerência e na execução das ações de saüde; 

5. conferência de maior racionalidade na integração dos recur 

sos e maior coerência na tomada de decisões. 

Ao mesmo tempo que o Ministirio da Saude procura, 

internamente, dirigir seus trabalhos na linha acima descrita, 

ainda que continue numa situação marginal a nlvel de politicas 

de saude, em comparaçao com a Previdência Social, ganha força 

a necessidade de reformas no Sistema Nacional de Saude no sen 

tido de reverter o modelo de privilegiamento dos produtores pri 

vados de serviços de saüde, mediante canalização de recursos 

previdenciârios para o setor publico de prestação de assistên 

cia mêdica. Coloca-se jã no final da dicada de 70, como ques

tão central na Saüde, a oportunidade de constituição de uma re 

de Ünica de atendimento, integrada e hierarquizada, eliminandQ_ 

-se a dicotomia"entre atenção medico-hospitalar e sanitãria e 

o fracionamento a nivel das próprias organizações que 

no se to r ( 81 } . 

atuam 

O governo brasileiro, por sua vez, diante de uma 

situação que requeria a redução de custos, sem que houvesse 

queda na expansão do atendimento midico-previdenciãrio; diante 

de graus crescentes de pressão por parte de grupos profissiQ_ 

nais do setor e da prõpria população para transformação do pe! 

fil vigente da polltica estatal em saude e, diante de dificul-

dades do setor privado, que reivindicava maiores e melhores 

subsldios estatais, propõe, em 1980, como solução, a alteração 

substantiva da polltica so~ial em saüde, atravês da formulação 

de um projeto abrangente, ambicioso e de grande impacto pollti 
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co e social - Programa Nacional de Serviços Bãsicos de Saüde -

PREV - SA0DE( 82 ). 

Como medida preliminar, em março de 1980 realiz~ 

-se a VII Conferência Nacional de Saüde, quando se discute a 

"Extensão das Ações de Saude, através dos Serviços Bãsicos",te~ 

do como sub-temas: 

1. Regionalização e organização dos Serviços de Saude nas Uni 

dades Federadas; 

2. Saneamento e Habitação nos Serviços Bãsicos de Saude- PLANASA 

e o saneamento simplificado; 

3. Desenvolvimento de Recursos Humanos para os Serviços Bãsi 

cos de Saude; 

4. Supervisão e Educação continuada para os Serviços 

de Saüde; 

Bãsicos 

5. Responsabilidade e articulação inter-institucional (Níveis: 

Federal, Estadual e Municipal). Desenvolvimento Institucio 

nal e o de Infra-estrutura de apoio aos Estados; 

6. Alimentação e Nutrição e os Serviços Bãsicos de Saude; 

7. Odontologia e os Serviços Bãsicos de Saüde; 

8. Saüde Mental e Doenças Crônico-degenerativas e os Serviços 

Bãsicos de Saude; 

9. Informação e Vigilância Epidemiologica nos Serviços Bãsicos 

de Saude; 

10. Participação Comunitãria e os Serviços Bãsicos de Saüde; 
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11. Articulação dos Serviços Bãsicos com os Serviços Especiali

zados no Sistema de Safide( 83 ). 

Essa Conferência serve, no entender de SILVA( 84 ), 

como "piloto" para a formulação do grande e ambicioso projeto 

acima citado (PREV - SAODE), patrocinado pelo Minist~rio da 

Saude e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, 

com o objetivo de estender a cobertura de cuidados primãrios 

de safide ã quase totalidade da população brasileira, articulan 

do-se simultâneamente ãs diversas organizações estatais e prl 

vadas em uma unica rede, hierarquizada e regionalizada. 

A partir da VII Conferência, um grupo tecnico in 

terministerial e encarregado de elaborar o referido projeto e, 

em agosto de 1980, apresenta-se o primeiro ante-projeto, de 

"circulação restrita", que coloca como objetivos do PREV- SAO 

DE(85): 

a. estender a cobertura por serviços bãsicos de saude a 

a população; 

to da 

b. reorganizar o setor publico de saude, pela articulação das 

diversas instituições existentes e pela reordenação da ofer 

ta de serviços, implicando a redução dos custos unitãrios e 

no aumento da produtividade dos recursos disponíveis; 

c. promover a melhoria das condições gerais do ambiente, com 

ênfase em sistemas simplificados de abastecimento d•ãgua e 

em medidas sanitãrias necessãrias ao controle da esquisto~ 

somose e da doença de Chagas. 

PAIM( 86 ) assinala que as diretrizes principais 
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do PREV- SAODE se referiam ã responsabilidade publicas pelos 

serviços bâsicos e pela condução e controle de todo o sistema; 

ã articulação entre as instituições publicas; ã descentraliza 

ção decisõria e operacional; ã integração entre açoes de promQ 

ção, recuperação e reabilitação; ã regionalização; ã simplif! 

cação de têcnicas e de meios; ã eficiência administrativa sem 

prejuizo da eficãcia social e ã participação comunitãria. Se 

gundo o autor, tratava-se, portanto, de um grande Programa de 

Extensão de Cobertura, tendo em vista os 40 milhões de brasi 

leiros excluidos do consumo medico e o controle de certas ende 

mias, mas, como politica racionalizadora visava o reordenamen 

to do setor saúde para responder aos custos crescentes dos ser 

viços. 

Completando a anãlise, SILVA(B?) coloca que o ei 

xo central das ações de saude do projeto ê constituido pelos 

serviços básicos de saúde, prioritãrios em relação a outros 

mais complexos de atendimento que lhes dão apoio. A prioridade 

de atuação do programa e o atendimento de ãreas rurais e perif~ 

ricas dos grandes centros urbanos, onde exista a 

de endemias ou a concentração de pobreza. Quanto ao 

operacional, entende que se estrutura a partir do 

prevalência 

esquema 

estabeleci 

mento de níveis de atenção, articulados entre si. e que vao do 

nivel informal - comunitãrio ao atendimento especializado- mo 

dela regionalizado, hierarquizado, funcionalmente unificado e 

operacionalmente articulado. Quanto ã gestão do mesmo, press~ 

poem-se três níveis diferenciados e articulados entre si: 

nível federal - articulação do Ministério da Saude e do Mi 

nistêrio da Previdência e Assistência Social, através de uma 
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Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação -

CIPLAN, responsãvel pela articulação com outros ministérios 

e pela condução do Programa nesse nivel, e coordenada pelos 

Secretãrios Gerais do M.S. e do M.P.A.S.; 

nivel estadual - articulação entre Secretaria Estadual de 

Sa~de (SES), M.S., INAMPS e MPAS, através de uma Comissão In 

terinstitucional de Planejamento Estadual (CIPE), presidida 

pelo Secretãrio Estadual de Sa~de; a SES seria responsãvel 

pela coordenação operacional do Programa nesse nivel; 

nivel regional - criação de Diretorias Regionais de Sa~de, 

pertencentes ã SES, com jurisdição sobre cada uma das Re-

giões de Sa~de das diferentes unidades federadas. Esses or

gãos teriam um Conselho Deliberativo integrado por represen

tantes da SES, do INAMPS, de municipalidades e outras insti 

tuições com atuação significativa na ãrea. 

Previa o ante-projeto, que para consecuçao dos 

objetivos seria necessãrio redirecionar a expansão da rede as 

sistencial, de forma a privilegiar o crescimento das redes es 

taduais e locais de Sa~de, notadamente no campo dos serviços 

bãsicos. No que diz respeito a recursos humanos necessãrios, 

alem da criação de uma miltiplicidade de empregos e o incenti 

vo ao regime de tempo integral e dedicação exclusiva, previa a 

formulação de planos estaduais de cargos e salãrios e o desen 

volvimento de sistemas de supervisão e de educação tontinuada. 

Esse ante-projeto, pela amplitude das reformas 

que propoe, gera uma série de oposições, desde a _presid~ncia 

do INAMPS ate os grupos pri~ados por considerá-lo uma proposta 
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nitidamente estatizante, que procura esvaziar a iniciativa pri 

vada e os organismos federais de assist~ncia m~dica e sanitã 

ria. Diante disso, modificações são feitas, alterando-se a sua 

ess~ncia, transformando-se, de uma proposta de redirecionamen 

to da politica de saude em apenas um projeto de racionalização 

do modelo vigente(BB). Depois da alteração essencial, o ante

projeto ~ colocado para o debate, pelo Ministro da Previd~ncia 

e Assist~ncia Social, propondo-se a aceitar sugestoes que lhe 

fossem encaminhadas. Suscitou vãrios posicionamentos, nao al 

cançando a adesão de qualquer dos grupos interessados, sendo 

"engavetado" em sua quarta ou quinta versao. 

A razao da citação do PREV - SAODE, embora nao 

concretizada enquanto transformação do Sistema Nacional de Saü 

de, por interesses politico-institucionais e econômicos, pren-

de-se ao fato de que ele retrata, em sua versão original, a 

preocupação crescente e a adesão do pessoal da organização sa 

nitãria ã proposta apresentada, como necessidade do setor para 

atender aos problemas de saúde da população brasileira. Embora 

não concretizado, as id~ias contidas na proposta, vão, se nao 

orientar, pelo menos, servir de pressão (por representar a PQ 

sição clara do setor sanitário e de segmentos sociais progre~ 

sistas) para propostas posteriores, al~m de nortear os traba 

lhos do Minist~rio da Saude, em seu âmbito de ação, em todo o 

periodo que antecede ao Plano "CONASP". 

Deste modo, enquanto se processava a discussão 

em torno da reorientação do Sistema Nacional de Saüde, trans 

formando o perfil de intervenção estatal na saúde, internamen 

te, o Minist~rio da Saüde prosseguia em seu trabalho de viabi-
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lizar a implantação da rede de serviços bãsicos nas varias uni 

dades federadas, em relação com os Estados. 

Deste modo, com base na orientação contida no 

ante-projeto do PREV - SAODE, anteriormente apresentado, a Po 

litica do Ministério da Saúde foi, nesse periodo, a "Extensão 

das Ações de Saude, através de Serviços Básicos", sendo de in 

teresse para o presente trabalho, assinalar em que aspectos es 

sa politica ensejou mudanças na estrutura e funcionamento da 

organização sanitãria e, conseqÜentemente, sobre a colocação 

da supervisão. 

Um primeiro ponto a considerar e a diferença na 

abordagem dos problemas de saúde da nova orientação em relação 

ao modelo vigente ate então e que se resume no seguinte: os 

pressupostos de uma estratégia de cobertura populacional, atra 

ves de serviços básicos de saúde, sustentam-se no esforço de 

equacionamento do conjunto das necessidades de saúde da popul! 

ção e na prestação de uma assistência integral, diferentes da 

queles do modelo anterior de estrutura de programas, fundamen 

tadas no equacionamento de problemas de saude especificas e de 

determinadas clientelas e na prestação de uma assistência esp! 

cifica, programada, com metas e procedimentos próprios, dirigl 

da a um grupo populacional em particular( 89 ). 

Diante de tal mudança de orientação no equaci~ 

namento de problemas de saude, decorrem alterações no direcio 

namento da politica de saúde, que repercutem na organização de 

serviços de saude, nas relações de poder institucional, e, con 

seqUentemente, sobre a con~epção da supervisão, impondo-se a 

necessidade de ser repensada, reestruturada, com vistas ã sua 
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adequação ã nova realidade. 

Em outras palavras, a estrat~gia de cobertura 

populacional, atrav~s de serviços bâsicos - colocados como prQ 

gramaçao de atividades destinadas a atender as necessidades bã 

sicas de saude do conjunto da população( 90) em consonância 

com os principias de regionalização e hierarquização das ações 

de saúde, requer, antes de mais nada, uma estrutura organizaciQ 

nal mais flexivel, capaz de responder ãs necessidades de saúde 

que se lhe apresenta a população - objeto de sua assistência, 

tarefa inviãvel para uma organização centralizada, extremamen 

te burocratizada. 

Isso implicou, inicialmente, em uma decisão fun 

damental: a descentralização decis6ria e a desconcentração das 

atividades, sem o que a instância de execução se veria impossi 

bilitada de concretizar a adequação permanente dos serviços ãs 

necessidades bãsicas de saude da população a que se destinam 

as ações de saúde, dentro dos principias de assistência inte 

gral, hierarquização e regionalização( 9 l). 

Essa decisão significa, mais do que mudanças no 

formato da organização, em mudanças substantivas no funciona 

mento da organização sanitãria, nas relações de poder institu 

cional, atrav~s do fortalecimento das instâncias intermediárias 

e locais da estrutura organizacional, assim como na recoloca 

ção das funções do nivel central; objetiva-se, com isso, dimi 

nuir a distância entre funções de mando e de execução para co~ 

ferir maior agilidade no processo de tomada de decisão e maior 

adequação a realidade dos ~erviços e.das necessidades da pop~ 

lação. 
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E nesse quadro de revisão de todo o funcionamen

to da organização sanitãria em que se questiona o esquema g~ 

rencial anterior, que a supervisão passa a ser objeto de anãli 

se. E necessário destacar que, pela primeira vez, observa-se 

um esforço em analisar a supervisão em saude de forma contextua 

da, procurando-se entendi-la em suas ralzes, numa abordagem 

que tenta levar em conta as caracterlsticas da estrutura de 

serviços, da força de trabalho em saude, notando-se a marcante 

influ~ncia de NOGUEIRA( 92 ), que vem-se dedicando ao estudo da 

questão, de forma muito pertinente, permitindo encarar a supe~ 

visão concreta, real. 

E nessa perspectiva que o autor, em seus estudos, 

faz um apanhado hist5rico da evolução do processo de trabalho 

em saúde no Brasil, localizando os modelos administrativos em 

presariais incorporados pelo setor, para chegar a caracterizar 

a necessidade de, ao se reformularem as caracteristicas organl 

zacionais do trabalho em saúde com a estratégia de extensão de 

cobertura populacional através de serviços bãsicos de saude, 

reformular necessariamente as caracteristicas da supervisão. 

Nessa linha de raciocinio, impõe-se a necessida

de de, antes de abordar-se a supervisão, caracterizar o proce~ 

so de trabalho em saúde no contexto dos serviços bãsicos e a 

importância que passa a ser conferida aos recursos humanos, co 

mo condição para melhor situar e entendê-la. 

Reportando-se ã fase anterior do trabalho em sau 

de, mais especificamente a partir do Sistema Nacional de Sau 

de, viu-se que esse proces•o de trabalho sofre modificações em 
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suas caracteristicas, em função da orientação racionalizadora 

que ~ introduzida na sa~de, empregando-se raciocinio 

ao utilizado nas empresas. 

anãlogo 

Com a estrat~gia de extensão de cobertura atra 

ves de serviços bãsicos de sa~de, essa orientação ~ evidente 

em toda sua formulação, explicitando-se em documentos oficiais 

do Ministério da Saúde, como: "Os serviços bãsicos de saúde se 

rão desenvolvidos pela adoção e criação de tecnologias adequ~ 

das, realizadas por equipes de sa~de, com ênfase na utilização 

de pessoal de niveis auxiliar e elementar, buscando-se a sim 

plificação sem perda de eficãcia, e a redução de custos com au 

t d d t . 'd d d f' .- . ,( 93 ) . d men o e pro u 1v1 a e e a e 1c1enc1a... , ou, a1n a, "A 

orientação bãsica serã a de racionalizar as atividades de as 

sistência, com ênfase ã prevenção e ao diagnostico precoce in 

tegrantes de Serviços Bãsicos, com a utilização mãxima poss.I. 

vel de meios simplificados e desestimulo ã expansão ou manuten 

çao de serviços de alta sofisticação e de internação hospi-

talar ... " 

t dentro desta racionalidade que a questão do 

trabalho em saúde se apresenta de forma clara, nesta nova fa

se, acentuand0 as caracteristicas descritas na estrutura de 

programas da fase anterior. 

O Minist~rio da Sa~de( 94 ), ao se referir ao pr~ 

cesso de trabalho nos programas de extensão de cobertura de 

serviços de sa~de, assim o caracteriza: 

"Os programas de extensão de cobertura de serviços de 

saúde realizam-se com' uma coletivização do trabalho 
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de múltiplas categorias profissionais, cuja integr~ 

ção funcional em equipes transcende o ãmbito das uni 

dades de saüde, abrangendo toda a rede. Esses recur

sos humanos, por decorrência dos principias de regiQ 

nalização e hierarquização, devem repartir entre si 

e inter-relacionar as atividades pertinentes a cada 

nivel assistencial e administrativo, a despeito da 

maior ou menor dispersão geogrãfica, de tal maneira 

que um sentido de equipe imprima coesão ãs ações efe 

tuadas pelo conjunto das unidades de saude. 

Nesse organismo de trabalho coletivo, as ca 

tegorias de niveis médio e elementar nao participam 

apenas na qualidade de executores de tarefas de carã 

ter manual, indicadas por profissionais universitã

rios. Com efeito, assumem, adicionalmente, certo grau 

de autonomia, expresso pela realização de atos que 

exigem capacidade de observação, juizo e decisão, em 

face dos problemas de saüde de maior prevalência e 

resolúveis por meios simples. Neste sentido, não se 

comportam como meros auxiliares, dotados de um papel 

acess5rio, como ocorre na tradicional divisão de tra 

balho de tipo hospitalar, pois gozam de uma auto no 

mia de intervenção que e tanto maior quanto menos 

complexa for a unidade de saüde, ainda que suas ati 

vidades requeiram supervisão por parte de profissiQ 

nais de formação universitãria. Este e um fator rele 

vante para o aumento da produtividade social dos re 

cursos investidos na e~tensão de cobertura, contri 

buindo para a elevação do poder resolutivo dos servi 
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ços e fazendo-os alcançar locais que, por suas cara~ 

teristicas econômico-sociais, não comportam a prese~ 

ça em caráter permanente de médicos e outras categ~ 

rias de nivel superior." 

Essa colocação "técnica" da organização do traba 

lho no contexto dos serviços básicos, com marcada influência 

do enfoque sistêmico na saude, e vista por Nogueira, numa Õptl 

ca bastante diversa, de forma a recolocar tal caracterização num 

outro nivel de analise, referindo-se ao trabalho em saude co

mo: "trabalho coletivo, de caráter intensivo, com divisão tec 

nica do tipo manufatureiro: a decomposição do processo de tra 

balho em tarefas isoladas, que são integradas através de traba 

lho associado, realizado por diferentes tipos de profissionais 

de diferentes niveis de qualificação, em regime de cooperaçao 

técnica. Nessa divisão técnica, as tarefas mais complexas sao 

reservadas ao profissional de maior capacitação, de tal manei-

ra a evitar a perda de seu tempo em atos que possam ser assumi 

dos pelos trabalhadores menos capacitados, e, 11 consequentemen-

te, mais baratos. A produtividade e aumentada ãs custas do tra 

balho associado de trabalhadores de diferentes niveis de quall 

ficação, sendo este o principio que preside a racionalização 

do trabalho em saude e que, no movimento de extensão de cober 

tura esta ideologicamente encoberto sob o rõtulo de delegação 

de funções. 

O pessoal de saúde utiliza proporçao excessiva 

desse pessoal de pouca qualificação, de nivel elementar, como 

resultado das pressões de racionalização admimistrativa, com 

primado da quantidade sobré a qualidade ... (9S) 
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O significado atribuído por Nogueira ao processo 

de trabalho em saude, leva a entender a relevância que assume 

a questão dos "recursos humanos" na politica de extensão de CQ_ 

bertura, através de serviços bãsicos de saude, em que são colQ_ 

c a dos c o mo " fato r e s s e n c i a 1 e c o n di ç ã o b ã s i c a p r i n c i~..!. ( g r i f o 

nosso) para a realização das atividades de saüde, objeto de 

atenção prioritãria e integrada". (96 ) 

De fato, verifica-se, na decada de 80, a preocu

paçao com a implantação de sistemas de desenvolvimento de re 

cursos humanos em todo o Pais, sob coordenação do Ministério da 

Saüde; estabelece-se articulação crescente entre as Institui 

ções de SaÜde e as de Educação, preocupa-se com a política de 

pessoal e, neste contexto, destaca-se uma preocupação particu-

lar pelo desenvolvimento de sistemas e atividades de supervi_ 

sao e pelo estabelecimento de atividades sistemãticas de educa 

çao continuada, com base nas funções de supervisão, informação 

e documentação seletiva, alem de atividades especiais de atua 

lização e desenvolvimento técnico-profissional para o pessoal 

nos serviços e, em especial, na rede de serviços bãsicos de 

saüde e outras atividades de Saude Publica. 

Realmente, ao se deter nas características do 

trabalho em saude, na ãrea sanitãria, observa-se que ele e fun 

damentado, em grande parte, na destreza, na habilidade do tra 

balhador, por isso sendo caracterizado como intensivo; conside 

rando que o maior contingente de trabalhadores nos serviços bi 
sicos e constituído de pessoal auxiliar, de nível elementar, 

com reduzida ou nenhuma qualificação, aos quais são delegadas 

as funções consideradas mais simples, alem de outras que requ~ 
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rem discernimento, juizos e decisões, segundo a concepçao de 

pessoal de maior qualificação, encarregada de definir as atri 

buições entre os trabalhadores, ê de se supor que estes neces

sitem de intenso trabalho de adestramento e acompanhamento. Alem 

disso, a composição técnica do trabalho, com profissionais de 

diferentes ãreas, trabalhando em cooperação e que repartem o 

trabalho entre si e com considerável contingente de pessoal au 

xiliar, requer uma organização que articule as tarefas de cada 

um, de modo que o atendimento a usuãri os se ·dê de forma a cor 

responder ãs necessidades por eles apresentadas. 

O carãter resolutivo que os serviços devem apr~ 

sentar em cada nivel do sistema hierarquizado reforça a neces

sidade de cada um deles estar devidamente capacitado, para nao 

sobrecarregar uns aos outros por um trabalho compativel nao 

realizado ou, ainda, retendo num nivel, usuãrios que deveriam 

estar sendo atendidos em outro, de maior complexidade. Estes e 

outros problemas passam a depender do trabalho de cada um, com 

repercussoes para o usuãrio e para o sistema. 

Tudo isso exige mecanismos de articulação e coor 

denação efetiva em todos os niveis, que o sistema deve garan

tir, mediante vãrios mecanismos. 

A l é m d i s s o , o u t r o s a s p e c t o s s a o r e s s a 1 ta dos , t a i s 

como: 

1. a descentralização, que requer toda a montagem de uma estr~ 

tura técnico-administrativa, com criação de instâncias in 

termediãrias, capazes de garantir a coordenação em todos os 

n i v e i s e a a r t i c u 1 a ç ã o e· n t r e e 1 e s , c o m p e s s o a 1 p r e p a r a do p ~ 
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ra isso~ 

2. a mudança de orientação no atendimento, saindo da orienta 

ção programãtica para iniciar a assistência voltada ao con 

junto de necessidades da população exige um redirecionamen 

to dos trabalhos de forma a horizontalizar os "programas" 

verticais, no sentido de integrarem a assistência como com 

ponentes e não mais como ãreas programãticas com orientação 

prõpria, para passarem a assumir uma orientação unica de as 

sistência integral. t uma reprogramação de atividades que 

necessita ser implementada e implantada na rede como um to 

do, dentro de um processo permanente que se apresenta parti 

cipativo, e, portanto, requerendo o envolvimento do pessoal 

de todos os niveis. 

t dentro desse quadro, suscintamente apresentado, 

que se coloca a Supervisão. 

NOGUEIRA( 9 ?), ao se referir ã Supervisão nesse 

contexto, apresenta-a como constituindo 11 Um dos pontos criti-

cos de qualquer programa de extensão de cobertura". Assinala 

que em programa dessa natureza, que envolve um sem numero de 

profissionais e de unidades prestadoras de serviço, espacia.!_ 

mente dispersas e dotadas de certo grau de autonomia admi~istra 

tiva e técnica, a integração e a compatibilização das açoes 

realizadas e i ndi spensãvel a consecuçao dos fins sociais a que 

se destinam, e a supervisão costuma ser referida como um dos 

instrumentos de ajustamento entre a dinâmica das açoes de sau 

de e das metas propostas. 

Nesse ponto, o'MINISTtRIO DA SA0DE( 9 B) assinala 
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que "e consenso que, em grande parte, caberia ã supervisão in 

t e g r a r a s a ç o e s r e a 1 i z a d a s , c o n f e r i r um s e n t i d o d e uni da de f u n 

cional, para que sejam alcançados os objetivos técnicos, inse 

parãveis dos fins sociais a que se destinam os serviços bâsi

cos de saude. E isso ela so pode fazer tomando em consideração 

a totalidade das necessidades de saude a serem atendidas, se 

gundo uma programação previa." 

Examinando esse aspecto, evidencia-se que o tra 

balho fragmentado, que passa a ser caracteristico, requer arti 

culação, integração que so um elemento com a visão do processo 

de trabalho em toda sua extensão e capaz de fazê-lo. E, nesse 

sentido, atribui-se como requisito da supervisão, o dominio 

do mesmo para conferir o sentido de unidade funcional. "A seme 

lhança da fâbrica, em que o operãrio, ao se deter no fragmento 

do trabalho dividido, da mesma forma, o trabalhador em Saúde, 

ao fazê-lo, perde a visão do todo, conforme jã foi colocado a~ 

teriormente, cabendo ã gerência pensar em mecanismos que gara~ 

tam o processo de produção, em seu conjunto. 

Referindo-se ã orientação do trabalho que deve 

ter um programa de extensão de cobertura - tipo PIASS - que se 

caracteriza como um processo eminentemente politico: que deve 

ser conduzido com a participação de profissionais de todos os 

niveis de assistência e da população a que se destina, o autor 

confere ã supervisão, ao lado de sua função de concorrer para 

a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços, a função 

politica, que no seu entender, adquire relevância. Essa função 

politica da supervisão estaria voltada para a descentralização 
. 

do poder institucional, mediante sua tarefa "educativa" de es 
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timular a participação do conjunto de profissionais e da comu-

nidade nas decisões relativas ã organização e prestação de ser 

viços, como parte da "estratégia de democratização das rela

ções interpessoais no âmbito da instituição". Nesse sentido, 

no documento "Supervisão em Serviços Básicos de Saude", o MI 

NISTtRIO DA SA0DE( 99 ), a nivel de organização dos sistemas ad

ministrativos e técnicos das unidades locais, confere ã supe~ 

visão um "papel estratégico no desenvolvimento institucional 11
, 

afastando os riscos de enrijecimentos burocráticos e contri-

buindo para a descentralização do poder institucional, na medi 

da em que capacita o pessoal de nivel local, visando a exten-

são de cobertura e melhoria da qualidade do serviço prestado, 

em adequação ãs necessidades de saüde da população a que se 

destina. 

Em função das expectativas ate agora assinaladas 

em relação ã supervisão, no contexto dos serviços básicos de 

saude, tem lcgica o atributo indispensável requerido do Supe~ 

visar, qual seja, a polivalência (grifo nosso). 

Ao verificar-se no quê consiste o trabalho do Su 

pervisor, de forma mais detalhada, têm-se claras as razoes da 

exigência da polivalência. Senão, veja-se: 

11 NU111 sistema regionalizado de saude, a supervisão tem multi 

plas atribuições: planejamento/programação, organização in 

terna das unidades, treinamento, educação continuada, avali~ 

ção, apoio ao trabalho comunitário, etc. Trata-se de funções 

que podem ser catalisadas ou instrumentadas através do trab~ 

lho dos supervisores, na medida em que estes têm uma parti-
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cular disponibilidade para se deslocar e intervir, desconcen 

tradamente, em qualquer ponto da rede. Contudo, nenhuma des 

sas açoes e especifica ou exclusiva de uma equipe de supervl 

sao, pois podem e devem ser exercidas por outros grupos e se 

tores i ns t it u c i o na i s " ( 1 0 0 ) 

O estudo do trabalho do supervisor em relação as 

atribuições acima, faria supor tratar-se de um agente institu 

cional que, por sua 11 particular disponibilidade para se deslo 

car e intervir, desconcentradamente, em qualquer ponto da re 

de", seria o representante de todas as ãreas que compoem a 

instância ã qual estã subordinado, junto ao nivel supervision~ 

do, o que requereria uma formação multidisciplinar de cada su 

pervisor. Por~m, a questão~ colocada em outros termos, ou se 

ja, seguindo os mesmos principias apresentados anteriormente,de 

"trabalho coletivo", que podem ser percebidos no enunciado de 

que "a supervisão integral e apenas o resultado da soma das 

competincias de mGltiplos supervisores polivalentes, que agem 

de maneira inter-complementar, embora estes possuam referen 

ciais comuns em termos de conhecimento e habilidades. Por isso 

mesmo, nao são substituiveis entre si."(lOl) 

Deste modo, a supervisão assume, também, as ca 

racteristicas do trabalho dividido, fragmentado em tarefas me 

nores, que são integradas através do trabalho associado, reall 

zado por supervisores de diferentes ãreas t~cnicas e niveis de 

qualificação, em regime de cooperação técnica, dando como re 

sultado a supervisão polivalente, integral. 

Por aqui, obs~rva-se que a orientação racional i 
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zadora perpassa todos os n1veis da organização sanitãria, den 

tro de uma coerência interna, de forma a imprimi-la em toda a 

organização do trabalho em saüde. 

Nesse racioc1nio, cada supervisor, que realiza 

parte da supervisão (que é a soma do trabalho de todos os su

pervisores), tende a ter dificuldades em relação ao processo 

de supervisão em toda sua extensão, da1 porque conta com supe~ 

visão de outro n1vel, da instância superior, dentro da estrut~ 

ra hierarquica da organização sanitária e assim, sucessivamen 

te. Alem disso, e por esse motivo, e ressaltada a importância 

de se contar com uma equipe que tenha formação e experiências 

variadas, para consolidar a indispensável integridade do prQ 

cesso de supervisão de rotina. 

Como foi colocado, apesar do aspecto polivalen

te, há "referenciais comuns em termos de conhecimentos e habi 

lidades entre os supervisores", que se resumem nas capacidades 

de: 

a. identificar globalmente as necessidades técnico-administra

tivas dos serviços básicos; 

b. equacionar ou orientar a solução de problemas de ordem admi 

nistrativa, resolúveis no n1vel concernente; 

c. contribuir para a solução de determinados problemas técni 

cos e de capacitação de recursos humanos, em conformidade 

com suas competências e experiências profissionais, atuando 

como "generalista" em sua area de graduação; 

d. acionar os mecanismos de apoio especializado para a solução 
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de problemas de maior complexidade técnica ou administrati-

va. 

Fora essas capacidades enumeradas, ao se referi 

rem aos recursos humanos para supervisão, são apresentados "pe.!!_ 

dores e qualificação" necessãrios para o exerc1cio da função, 

os quais nem sempre são encontrados em seu conjunto em um indi 

v1duo, constituindo-se em dificuldade a ser superada no pro

cesso, assim colocada no documento sobre "Supervisão em Servi 

ços Bãsicos de Saüde, do Ministério da SaÜde"(l0 2 ): 

"Uma das dificuldades sempre enfrentadas, ao se con 

ceber um processo de supervisão participativa e poli 

valente, e a carência de pessoal com os necessãrios 

pendores e qualificação para seu exerc1cio. São exi

gidos atributos diversos, como tato politico, capacl 

dade de compartilhar conhecimentos e habilidades, con~ 

c i ê n c i a s o c i a 1 , capa c i da de de anã 1 i se e c r 1 ti c a , a 1 êm 

de competências técnicas especificas e de experiê.!!_ 

cias com o tipo de serviço a ser supervisionado." 

A explicitação da dificuldade de encontrar o ele 

mento qualificado, com os atributos ora relacionados, e a di

mensao do trabalho dp supervisor, como e apresentada no contex 

to dos se r v i ç os b ã s i c os de s a ü de , faz r e f1 e ti r sob r e o peso que 

ê a ele atribu1do, enquanto carga de trabalho e enquanto poder 

institucional a ele conferido, no sentido de conseguir levar 

avante tal proposta, que implica em controlar técnico-adminis

trativamente o processo de trabalho em saúde, servindo de "mem 

bros" para os diversos órgãos da Instituição; ao mesmo tempo, 

e um agente politico, um educador, consciente da responsabill 
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dade social do serviço. Ora, tudo isso parece caminhar para a 

supervalorização da supervisão, atribuindo-se-lhe responsabil! 

dades das quais se tem duvidas ser capaz de se desincumbir, r~ 

velando, ao mesmo tempo, s~rias contradições que merecem ser 

mais estudadas, tais como: 

l. A mesma instituição que fraciona o trabalho em pequenas ta 

refas, repartindo-as entre diversos trabalhadores de di f e 

rentes niveis de qualificação, fazendo com que estes pe~ 

cam a noção do processo como um todo, atribui a individuos 

selecionados, retirados do processo de produção, a tarefa 

de integrã-las e devolver ao produtor a id~ia do processo 

global; 

2. Ao mesmo tempo que se atribui ao supervisor a tarefa de con 

trolar o processo de trabalho desenvolvido por outrem, com 

todos os desdobramentos descritos, em nome da administração 

(direção), essa mesma administração define o supervisor co 

mo 11 Uma pessoa designada pela direção para exerc1cio especf 

fico (embora nem sempre exclusivo) dessa função e que se 

desloca regularmente para esses locais de trabalho. Como um 

intermediãrio da direção da instituição em relação ao n1vel 

de execução, o supervisor realiza uma função delegada, mas 

fora da linha de mando, de tal maneira que seu contato pe~ 

soal com os supervisionados nao se traduz, necessariamente, 

numa relação de autoridade. Ele ~ apenas um representante da 

ascendência técnica ou administrativa,.(lOJ). Para se ter 

uma id~ia, mais concreta, quando todo o esquema ~ montado, 

calcado na disponibilidade do supervisor para se deslocar 

regularmente at~ os pontos mais periféricos, condições obj~ 
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tivas de transporte e diãrias figuram como ponto crítico p~ 

ra propiciar tal deslocamento; 

3. Como explicar que a supervisão, sempre utilizada como ins

trumento de controle gerencial, de manutenção de uma situa 

çao, atrav~s de cumprimento de normas, procedimentos, m~to 

d os , de f i n i dos de f o r ma c e n t r a 1 i z a da , de r e p e n te e s s a mesma 

supervisão acrescida de novas características, passe a ser 

utilizada como função estrat~gica, política, de assegurar a 

descentralização do poder institucional, numa prãtica "tran~ 

formadora" pretendida? Em outras palavras, como atribuir 

uma prãtica transformadora a um agente definido institucio

nalmente como conservador, mantenedor da ordem? Serã a su

pervisão o instrumento adequado para viabilizar tudo aquilo 

que lhe foi atribuído? 

Essas questões revelam a necessidade de aprofu~ 

dar-se no estudo da melhor compatibilização da supervisão no 

conjunto da Organização, com o risco de tornar inôcua a propo~ 

ta de extensão de cobertura, imputando-se ã supervisão o seu 

fracasso, quando ela ~ apenas um dos mecanismos de que deve 

servir-se a direção para orientar o processo de trabalho. 

Um aspecto, entretanto, fica claro: a supervisão 

nao deixa de ter as funções de controle e de adestramento da 

força de trabalho, dispersa em toda a rede, mesmo com a mudan

ça na orientação do trabalho. A questão, em tudo isso, ~: con 

trolar para quê? 

Caracterizada a supervisão no contexto dos servi 

ços bãsicos de saúde, tem-se á id~ia da direção que a ela 
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se pretende dar, nao obstante os problemas levantados no pre

sente trabalho. Com isso, acredita-se ter dado uma noção sobre 

seus fundamentos para poder melhor entendê-la na forma como se 

apresenta nos dias de hoje, considerando que, embora tenha ha 

vida uma evolução na situaçõa geral da organização, como se ve 

rã, devido ã fase de desenvolvimento em que se encontra, nao 

houve, ainda, modificações que pudessem ter interferido nas ca 

racteristicas da supervisão. 

De qualquer forma, retoma-se, agora, em linhas 

gerais, a direção que tomou o Setor Saude na década de 1980, 

apos a proposta do PREV - SAODE. 

Retomando o contexto em que se desenvolveu a PQ 

litica de expansão da rede de serviços bãsicos, a nivel do Mi 

nistério da Saude e de toda a organização sanitãria nacional, 

que se deu par a 1 e 1 ame n te as di s cus s õ e s sob r e o P R E V - SA ODE, que 

propunha a reorganização do setor saude, como um todo, tem-se 

a agudização da crise da Previdência Social como um fato essen 

cial que direcionou as decisões governamentais em relação ao 

setor, a partir de 1981. 

Diante da crise previdenciãria, o Governo tornou 

publicas as sérias dificuldades financeiras do sistema prevj_ 

denciãrio, reconhecendo a necessidade de buscar medidas 

sanã-las. Nesse sentido, foi criado, em 02.09.81, através 

Decreto n9 86.329 do Presidente da República, o Conselho 

sultivo de Administração de Saude Previdenciãria (CONASP), 

para 

do 

Con 

co 

mo Õrgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, "com 

a competência de operar sob~e a organização e aperfeiçoamento 
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da assistência médica, sugerir critérios de alocação de recur 

sos previdenciãrios para este fim, recomendar politicas de fi 

nanciamento e de assistência ~ sa~de, analisar e avaliar a op! 

ração e o controle da Secretaria de Assistência Medica da Pre 

vidência Social". (l0 4 ) 

O CONASP foi composto por um presidente, person~ 

lidade médica de "notório" saber, Dr. Aloysio Salles, e porca 

torze membros escolhidos pelo Presidente da Rep~blica, dos Mi 

nistérios de Previdência e de Assistência Social, Sa~de, Trab~ 

lho, Educação e Cultura, Fazenda, Desburocratização, Planej~ 

menta; e as Confederações Nacionais da Ind~stria, do Comércio, 

dos Trabalhadores da Agricultura e do Conselho Federal de Medi 

c i na. 

Um ano apos a sua constituição, foi divulgado o 

"Plano de reorientação da assistência ã saiide no âmbito da Pre 

v i dê n c i a S o c i a 1 " , que f i c ou c o n h e c i do c o mo " P 1 a no C O NAS P " , co n s 

tituindo-se na resposta do Governo~ necessidade de diminuir 

os gastos também com a assistência médica previdenciãria, se 

tor passivel de compressão financeira através da implantação 

de medidas racionalizadoras. O Plano previa a alteração g r a-

dual do modelo, até então vigente, de assistência medica prev~ 

denciãria, estabelecendo quatro linhas bãsicas: 

1. racionalização dos gastos com serviços contratados na area 

hospitalar privada, através da implantação de um "novo" 

(aperfeiçoamento burocrãtico do anterior) modelo de contro

le e pagamento de contas hospitalares - "Sistema de Assis

tência Médico-Hospitalar da Previdência Social" (Sistema AIH); 
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2. reorganização dos serviços ambulatoriais prÕprios (PAM's) 

e contratados (m~dicos/cllnicas credenciadas), hierarquiza~ 

do-os, atrav~s da implantação do 11 Projeto de Racionalização 

da Assistência Ambulatorial - INANPS/Credenciados 11
; 

3. maior e melhor utilização da rede publica de serviços bãsi 

cos de saude, através da implantação do 11 Convênio Trilate 

ral - MPAS/MS/SES 11
, substituído em 1983, peças .. Açoes 

gradas de Saude 11 (AIS); 

Inte 

4. valorização do quadro prõprio de recursos humanos, através 

d 1 ... . ...f. (105) e po 1t1ca espec1 1ca . 

A proposta, segundo anãlise de OLIVEIRA e TEIXEl 

RA(l0 6 ), recupera proposições gerais jã bastante conhecidaS,CQ 

mo a Regionalização do Sistema de Saúde, agora planejado e 

coordenado por uma comissão paritãria SINPAS/MS/SES; hierargui 

zação de todos os serviços de saude, publicas e privados, de 

acordo com sua complexidade, com mecanismos de referência e 

contra-referência, implicando em descentralização do planej~ 

mento e execução; al~m de medidas de desburocratização no rela 

cionamento com as instituições convenientes e o publico. Além 

disso, outras mudanças relevantes, propostas, referem-se ã ~g 

culação da clientela (domicilio sanitãrio) aos serviços bãsi

cos de saude da sua ãrea, de cuja referência dependerã o aces-

so aos demais níveis e a montagem de um sistema de auditoria 

médico-assistencial, como mecanismo de controle dos setores 

publico e privado. Continuando a descrição da proposta, o novo 

modelo hierarquizado ficaria composto pelo nível ambulatorial 

(primãrio) e do nlvel hospitalar (secundãrio e terciãrio), pr~ 
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tendendo-se, no nível ambulatorial, a criação de uma rede uni

~· com os postos de assistência medica (PAM 1 s) do INAMPS, os 

ambulatórios e Centros/Postos de Saude das Secretarias de Sau 

de, os ambulatórios e hospitais de ensino, os serviços ambula

toriais privados credenciados e os ambulatórios dos sindicatos 

rurais. 

O Plano do CONASP passou a ser executado jã em 

fins de 1982, pelo IN~MPS, tendo como estratégia fundamental 

as Ações Integradas de Saúde, designadas, a partir de maio de 

1984, pela CIPLAN, como política oficial do setor saude e inte 

grande políticas e recursos dos Ministérios da Saude e da Pre 

vidência aos das Secretarias Estaduais e Municipais de Sau-

de(lO?). A Resolução n9 06 da CIPLAN, de 03 de maio de 1984, 

que institucionalizou as AIS, explícita claramente que e doEs 

tado a responsabilidade sobre a saude da população e especifl 

camente, sob a política, a organização e o controle do sistema 

de saude, tanto em sua vertente publica quanto privada, atra 

vés da instituição da comissão inter-institucional de saude. 

Segundo declaração do presidente do CONASP(lOB), 

em outubro de 1984, o INAMPS contava com vinte convênios, jã 

em execução, tendo, como principal problema, a integração do 

setor privado, revelando que as CIS têm, sobretudo, procurado 

fortalecer e articular o setor publico, restringindo-o a um 

subsistema rublico estadual de saude, .tomando tal parte como 

se fosse o todo; outro problema colocado por ele foi a questão 

da política de pessoal, requerendo atenção imediata no que diz 

respeito a um novo Plano de Cargos e Remuneração do Pessoal de 

Saude, ao fomento de medidas'de qualificação técnica dos qu~ 
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dros, estaduais e municipais, de planejamento e execuçao, e a 

formação de recursos humanos, especialmente a de nlvel univer

sitário, que precisa ser urgentemente redefinida, tanto em 

seus aspectos quantitativos, quanto qualitativos. Apresentou, 

ainda, que atê aquele momento, a descentralização sõ podia ser 

entendida como simples "estadualização" ou "municipalização" do 

setor, ficando a nlvel federal com o papel de coordenar, coop~ 

rar e transferir recursos da União para os sistemas estaduais 

e municipais de saúde, atê que estes consigam a autonomia fi 

nanceira e a capacitação institucional e de recursos humanos, 

impossivel de ser alcançado, em sua opinião, em futuro imedia

to. Nesse sentido, a melhoria da organização politica, técnica 

e administrativa dos niveis estaduais e municipais deve cami

nhar progressivamente em direção i descentralização atê as 

suas ultimas conseqÜências, dai, porque reforçar-se o real p~ 

der decisório das CIS, com sua composição multi-institucional. 

Em andamento, o Plano CONASP, pode-se dizer, en 

contra-se em fase de implementação nos vãrios Estados, estabe

lecendo mecanismos de coordenação inter-institucional, ao mes 

mo tempo que rearranjos estruturais vão ocorrendo a nivel das 

instituições envolvidas no sentido de capacitar as organiz~ 

ções -de operarem segundo um sistema integrado de ações de sau 

de, dentro dos principias de regionalização e 

das ações de saúde. 

hierarquização 

Chama atenção, nesse periodo, o fato de que os 

principios que norteam a politica de descentralização não al 

teram o processo de burocratização do sistema de saúde, ao con 

trãrio, verifica-se um aprimoramento do mesmo, na medida em 
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que se criam outras instâncias burocrãticas para propiciar o 

deslocamento de funções executivas do Ministêrio da Saüde para 

os níveis regionais, estaduais e locais. 

A concepção de planejamento participativo, em 

que a supervisão ê concebida como função estratêgica, decorre 

da estratégia política governamental, explicitada no 111 Plano 

Nacional de Desenvolvimento (descentralização administrativa, 

desburocratização e planejamento participativo) e, também, 

entender de FELIX(lQg), da absorção dos mêtodos de gestão 

no 

em 

presarial, por parte dos Õrgãos do setor publico. A respeito 

destes, assinala que os mesmos estão direcionados pelos princ! 

pios das Relações Humanas, em que se destaca a 11 democracia em 

p r e s a r i a 1 11 
, me d i a n t e a c r i a ç ã o d e me c a n i s mos de p a r t i c i pa ç ã o d e 

trabalhadores na administração da empresa. O ponto central a 

assinalar ê que, tanto quanto na empresa, a descentralização dos 

setores publicas não implica na descentralização dos centros 

de decisão, significando tão apenas o deslocamento de funções 

executivas, de operacionalização, de um nível para outro. A 

criação das unidades de planejamento em outros níveis que nao 

so o central, tem a finalidade de tornar operacionais, deci-

soes que jã foram tomadas, e das quais, na maior parte, estes 

níveis não participaram. 

Ao desenvolver esse capitulo, procurou-se acom-

panhar a inserção da supervisão no interior da evolução da or 

ganização sanitãria brasileira, tendo em vista captar as suas 

peculiaridades, na tentativa de identificar o modelo adminis 

trativo incorporado pela Administração Sanitãria, que orientou 

a conformação estrutural e funcional da organização sanitãria 
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e, por decorrência, a configuração da supervisão. 

Pelo desenvolvimento, constata-se que a Adminis-

tração Sanitária, enquanto disciplina e prãtica adrili ni strati 

va, tem adotado, como referencial, as teorias de administração 

de empresa, utilizando-as na anãlise das qucst~es da estrutura 

e funcionamento da organização sanitâria, assim como na propo

sição de modelos de organização e administração. 

A incorporação do modelo administrativo empres~ 

rial pela Administração Sanitâria Brasileira deu-se, tanto 

atravês do modelo sanitârio norte-americano, que jâ o havia ab 

sorvido, quanto através da administração publica 

âmbito no qual esta inserida. 

brasileira, 

Na tentativa de obter uma compreensao mais clara 

da evolução da organização sanitãria, apresenta-se um resumo 

segundo características marcantes que possibilitem enxergar o 

processo racionalizador na saúde, e, neste sentido, serve-se da 

periodização estabelecida por VERONELLI(llO), que em muito fa 

cilita a tarefa de visualizar esse conjunto. 

Deste modo, tem-se, como primeira grande di vi-

sao, o periodo compreendido entre o inicio do século e a dêca 

da de 1950, que ê caracterizado pelo aparecimento de institui 

ção hierarquizada no interior do Estado, como õrgão especiali

zado e com poder conferido para regulamentar e imprimir maior 

presteza na execuçao das medidas de proteção da saúde coleti

va - e o processo de constituição do Ministério da Saude, ini 

cialmente em forma de Diretoria Geral de Saude Publica, depois 

Departamento Nacional de Saude Publica, Departamento Nacional 
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de Saude e, finalmente, Ministério da Saude, em 1953. Ate en

tão, ocorre um crescimento que implica em maior complexidade 

organizacional, através de sucessivas centralizações, vindo a 

constituir um organismo que possui uma direção técnico-políti

ca superior e um aparato burocrâtico para levar as diretrizes 

para a prâtica, com a dupla função de regulamentar e de reali 

zar ações massivas - campanhas -, dirigidas a combater 

mias, endemias ou flagelos sociais. 

epid~ 

Essa orientação geral da organização resulta em 

serviços especializados, dirigidos a problemas específicos, or 

ganizados verticalmente, até chegar ã reunião dos mesmos em um 

unico local - gênese dos postos, centros de saude. Durante es 

se processo, tem lugar o início do sistema previdenciãrio, 

com mecanismos de financiamento diversos dos da organização s~ 

nitâria e que terão grande poder sobre a evolução dos sistemas 

de saude futuros. 

Na década de 1950, o Ministério da Saude incorp~ 

ra os serviços voltados para a saüde individual, processo ini 

ciado na década anterior, passando ã produção de serviços pe~ 

soais, de forma subsidiãria ou concorrente, instalando servi

ços prõprios, daí porque não mais se denominar õrgão de Saude 

Publica, mas simplesmente, Departamento Nacional de Saude (1941) 

e Ministério da Saude (1953). 

Nesta etapa, introduzem-se, na Saude, as técni 

cas de programaçao, inicialmente, no hospital, como medida ra 

cionalizadora de maximizar o atendimento, a menor custo e tam 

bem como tentativa de o Minjstério da Saüde obter uma autorida 

de técnica, hierarquicamente constituída, para assegurar coor-
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denação e comando técnico das atividades normativas e executi

vas ao agregado de serviços que obedecera, ate então, ã centra 

lização dos diversos serviços, em termos de organização estru 

tu r a 1 . 

Com isso, no dec~nio seguinte (1960), o Minist~ 

rio da Saúde incorpora novo objetivo, qual seja, converter-se 

no õrgão condutor do conjunto de serviços do setor saüde, o 

que se evidencia na reestruturação da organização sanitária, 

em 1967, em que passa a ser competincia do Orgão, a formulação 

e coordenação da Politica Nacional de Saüde, em âmbito 

nal e regional. 

na cio 

No nivel da organização dos recursos cristalizam 

-se concepções administrativas, baseadas em modelos empres~ 

riais - planejamento, produtividade, eficiincia, eficácia, co~ 

trole, custo-beneficio, etc. Com a incorporação desse novo ob 

jetivo, Veronelli, já citado, afirma: 11 Assiste-se a uma cres

cente politização do âmbito em que se move o Ministério da Sau 

de 11
, que vai prosseguir at~ os dias atuais. 

A crescente politização, acompanhada da crescen-

te complexidade do setor saude, desencadeiam, no entender do 

autor, inúmeros problemas, destacando-se entre eles: 

1. desajuste entre objetivos e meios, representado, de um lado, 

pela aspiração do Ministério da Saude em organizar, coorde

nar ou conduzir o setor, baseado em sua compet~ncia consti

tucional e legal e, de outro lado, pelo poder real que o ÕE_ 

gão possui, abarcando apenas o sub-setor publico e, 

assim, só parte dele; 

mesmo 
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2. dificulda~e de adaptação ãs novas exigências de caráter pp-

litico, face ã rigidez tecnocrática com que veio se condu 

zindo, acarretando, ao ter que incorporar critérios politi

cos em substituição aos técnicos, a tendência ã perda da 

percepção dos componentes estratégicos a longo prazo; 

3. aumento da burocratização que, diante da situação de compl~ 

xidade crescente e da velocidade na mudança institucional, 

impede que o Ministério responda com agilidade, ao contrá 

rio, complicando cada vez mais o fluxo, através da criação 

de um õrgão atrás do outro - de organização e métodos, de 

controle de gestão, de desenvolvimento institucional, etc. 

Tal evolução, que adiciona, e nao substitui, converte a or 

ganização em uma máquina cada vez mais lenta, na qual se 

misturam diferentes estruturas conceituais e tecnolÕgicas, 

dando, como resultado, a ampliação do processo de tramita

ção burocrática. No dizer de Veronell i, "o que acontece, na 

realidade, e que se reestrutura a estrutura burocrática 

existente, nada se substituindo e nada se eliminando,.; 

4. perda de coordenação - A incorporação de serviços publicas 

de assistência ã saüde leva ao crescimento da diferenciação 

horizontal, criando-se novas divisões, entrando-se, então, 

em um circulo vicioso, ou seja: para compensar a perda de 

integração, criam-se novas instâncias hierárquicas, que pa~ 

sam a reunir um certo numero de unidades especializadas, e 

essas, por sua vez, criam novas unidades para completar sua 

abrangência e, assim, produzem-se aumentos progressivos em 

duas dimensões da diferenciação - horizontal e vertical 

sem que se resolva o dilema básico, isto e, a capacitação 
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da organização, por meio de mecanismos hierárquicos, para 

obter a coordenação de unidades de alta especialização{lll), 

redundando na perda dessa coordenação. 

5. burocratização do profissional de saude, evidenciada 

condutas não mais baseadas em normas internalizadas, 

por 

pro-

prias da formação profissional, mas por condutas fundamen 

tadas no cumprimento literal de normas e responsabilidades 

diante da hierarquia administrativa. 

Um aspecto importante sobre o qual se chama 

atenção e que tal evolução estrutural e funcional da organiza

ção sanitária brasileira não ocorreu isoladamente, mas como 

parte integrante do movimento racionalizador do pr6prio Esta

do, no quadro das reformas administrativas do Serviço Publico, 

âmbito em que a mesma se inscreve. Nesse sentido, as reestrut~ 

rações do Ministério da Saüde e Secretarias Estaduais, com 

orientação racionalizadora, aparecem como decorrência de refor 

mas administrativas do serviço publico federal, com as caract~ 

risticas que WAHRLICH( 112 ) assinala em seu estudo sobre as re 

feridas reformas, chegando ãs seguintes constatações: .. a carac 

ter1stica mais marcante do per1odo de 1930 a 1945 e a .. ênfase 

na reforma dos meios (atividades de administração geral), mais 

do que nos prõprios fins (atividades substantivas). t, em su-

ma, uma reforma modernizadora, inspirada nas melhores fontes 

disponiveis a epoca, ou seja, num modelo taylorista/ fayolano/ 

weberiano 11
, observando-se nela 11 a feição de um sistema fecha-

do 11 
••• O ano de 1952 é assinalado como o da retomada dos 11 eS 

forças reformistas .. , assim como 1956, com inspiração nitida 
. 

no modelo weberiano, caracterizad~ pelos pontos contemplados, 
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quais sejam: delegação de competência, estrutura e rotinas mi 

nisteriais, fixação de responsabilidades, reajustamento de fun 

ções e supressão de orgaos desnecessários; o projeto de refor

ma administrativa de 1963, elaborado pela Comissão Amaral Pei 

x o to obedeceu a doze p r i n c i p i os : f i x ação de r e s p o n s a b i 1 i da d es, 

descongestionamento das chefias superiores, sistematização, co~ 

trole, racionalidade, planejamento e orçamento, integração,;~ 

telectualização do processo decisório, coordenação, homogenel 

dade, alcance do controle, descentralização; nessa linha, a r~ 

forma de 1967- Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro, apresenta 

como principias fundamentais, o planejamento, a coordenação, a 

descentralização, a delegação de competência e controle, alem 

de evidenciar que 11 a preocupação fundamental consiste na obten 

ção do Rendimento e Produtividade ... 

Todas essas reformas, no entender da autora, re 

velam a inspiração racionalizadora de Weber, cujos propósitos 

explicativos foram transformados em um modelo prescritivo de 

reforma administrativa que, assim, assumiu um cunho nitidamen

te formalista, com poucas alterações no real funcionamento da 

burocracia governamental. 

Da mesma forma, em 1975, o projeto de moderniza

çao consistiu em aperfeiçoamentos da burocracia de Estado, atr~ 

ves da criação de mecanismos e órgãos que assumem o planejame~ 

to, execuçao e controle sobre a politica econômica do pais -

execução de Planos Nacionais de Desenvolvimento; a década de 

1980 marca o aperfeiçoamento da estrutura existente, tendo co 

mo princípios, a descentralização, a desburocratização e o pl~ 

nejamento participativo. 
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Outros estudos(ll 3 ) reforçam essas anãlises, evi 

denciando a absorção do modelo burocrático de Weber por parte 

da literatura administrativa brasileira e a sua aplicação nas 

tentativas de reforma administrativa, ocorridas desde 1930. 

Tudo isso revela que as reformas administrativas 

nos serviços publicas, no âmbito da Administração Publica, fo 

ram definidoras das reformas na organização sanitãria brasilei 

ra. Significa que, a organização sanitãria, para ser entendi

da, não pode ser considerada em si mesma, como entidade autôn~ 

ma, jã que integra uma realidade maior que determina sua forma 

de organizar-ze e estruturar-se, podendo-se concluir, a par

tir desse panorama evolutivo, que ela e o produto de uma trans 

formação institucional que acompanha as transformações que se 

operam na estrutura do Estado e na concepção de sua finalidade 

e de suas funções. 

Nesse quadro, a Supervisão em Saude, como parte 

do processo administrativo da organização sanitãria, sõ pode 

retratar a orientação dessa mesma organização nos diferentes 

momentos, como resultado de sua evolução. Dessa forma, verifi

ca-se que a supervisão, enquanto prãtica institucional que en 

volve conteúdos técnico-administrativos, tem sua evolução atr~ 

lada ã da organização em que opera, traduzindo em sua atuação, 

toda a orientação imprimida por aquela ao processo de trabalho 

em saude. Verificou-se que a supervisão, ao tentar imprimir ao 

seu trabalho, uma orientação diversa daquela que concretamente 

prevalecia nu organização sanitãria, apesar de sua 

com a concepção teórica adotada pela mesma - enfoque 

coerência 

sistêmi-

co - não consegue levar avante o processo, na medida em que a 
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organização nao se estruturou concretamente segundo o modelo. 

Isso revela, portanto, que a supervisão não pode ser tratada 

como uma entidade aut6noma, abstrata, independente das demais 

funções administrativas, com orientação pr6pria, uma vez que, 

sendo um processo a serviço da direção institucional, por ela 

é definida quanto a sua posição, seu espaço, suas caracteris 

ticas, em conformidade com a orientação que aquela pretenda im 

primir ao processo de trabalho. 

A supervisão em saude revela, em sua evolução, 

tanto no plano conceptual, como na prãtica, a incorporação dos 

pressupostos e da linguagem da administração, absorvidos pela 

organização de saude, quais sejam, os da empresa, embora tente 

configurar-se em um serviço técnico, desprovido de qualquer si_g_ 

nificado politico e ideologico, e, portanto, "neutro". Com es 

se sentido, a supervisão em saude vem desenvolvendo uma prãtl 

ca, voltada para os aspectos tecnoburocrãticos da assistência 

~saúde, apresentando, como componentes constantes, o controle 

e a educação do trabalhador; embora, em determinados momentos 

da evolução organizacional, um se apresente com maior predomf 

nio em relação ao outro. 

Fica claro, pelo desenvolvimento da supervisão, 

que ela ê uma tarefa inerente daquele que detêm a função de 

mando, em qualquer nível da organização, que conte com subordi 

nados que executem trabalhos, com orientação imprimida pela 

instância de direção. Essa tarefa pode ser executada pelo prQ 

prio chefe ou diretor, ou pode constituir-se em uma tarefa de 

legada a individuas por eles designados, que pode, ou não, cons 

tituir-se em um serviço espeiializado, com a função de concre-
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tizar a orientação definida pela instância de direção ao pro

cesso de trabalho que se realiza dentro da organização. Nesse 

sentido, a supervisão, em se tratando de um instrumento geren

cial que acompanha o processo de trabalho, determinando-lhe uma 

dada direção, não tem existência prÕpria, não lhe competindo, 

portanto, auto-definir-se, seja em relação a objetivos, seja 

em relação ao seu conteúdo, seja em relação ã forma como vai 

ser operada. Verifica-se que seus contornos sempre obedeceram 

as caracteristicas estruturais e funcionais da organização co 

mo um todo, segundo uma dada orientação que atinge todos os 

elementos que dela fazem parte, inclusive a supervisão. 

Vê-se, assim, que esta no interior da organiz~ 

çao sanitãria, passa a ser repensada, de forma mais pertinente, 

no contexto dos serviços básicos de saüde, quando a organiz~ 

ção adota uma orientação diversa daquela que vinha sendo imprl 

mida atê então, impondo-se a necessidade de ree~uacionamento 

dela com um todo, em seus aspectos estruturais e funcionais 

e, não apenas, de supervisão, em particular. Essencialmente, e_!!! 

bora com peculiaridades que variaram segundo as caracteristi

cas organizacionais nos diferentes momentos de sua evolução, 

fica evidente a presença de dois elementos bãsicos, e portanw, 

definidores, da supervisão: de um lado, o controle, que a ca 

racteriza como instrumentação da gerência no sentido de impri

mir dada direção do processo de trabalho e, de outro, a "educa 

ção", que a distingue como um dos instrumentos para conferir, 

ã prestação de serviços, os padrões estabelecidos, sejam eles 

quantitativos e/ou qualitativos, manifestando, assim, o compQ 

nente pedagógico. 
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Diante dessa constatação, novas indagações se 

apresentam, tais como: 

1. O qu~ leva a supervisão a ser instrumento de controle den 

tro da organização? 

2. Da mesma forma, por que a supervisáo envolve sempre o comp~ 

nente pedagógico? 

3. O qu~ leva a ambos a caminharem juntos? 

As respostas para essas indagações nao sao encon 

tradas na literatura convencional da administração, a qual pr~ 

cura apresentar as questões administrativas como se fossem p~ 

ramente técnicas, isentas de serem pensadas em outras bases. 

Impõe-se, assim, a busca de outras fontes, que abordem a admi

nistração de uma perspectiva critica, contextuada do ponto de 

vista histórico-social e que permitam apreender as razoes maio 

res que determinaram a sua emerg~ncia, o seu desenvolvimento em 

forma de diferentes escolas, os seus fundamentos. 

Somente assim, acredita-se ser possivel a relei

tura da evolução da administração, numa dimensão concreta, que 

possibilite entender o seu significado real, assim como o de 

seu objeto - a empresa, e, finalmente, o da supervisão. 

Com esse propósito, tentar-se-ã resgatar, ainda 

que de maneira suscinta e incompleta, a emerg~ncia da adminis

tração, enquanto "ci~ncia", o significado da fãbrica, "locus" 

primeiro da mesma, a partir da qual se desenvolveu, objetivan

do buscar respostas ãs questões levantadas. Não se pretende, 

com isso, elaborar-se mais u~ trabalho, porém, avançar um po~ 
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co mais na anãlise, na tentativa de ultrapassar a superficiall 

dade, a aparência, em direção ã verdadeira essência da questão 

em estudo. 
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" SupeJLvi..óã.o é um 6enôme.no Mci..a.bnente de:teJLm.<.na.do, 

que na.o oc.otr.Jte. po!L ac.Mo" 

Roberto Passes Nogueira 

Procurou-se no capitulo anterior, mostrar a forma 

como a Administração Sanitãria veio a incorporar o modelo admi 

nistrativo empresarial e os pressupostos sobre os quais este se 

assentou. 

Viu-se que essa incorporação fundamenta-se na uni 

versalidade dos principias da Administração, adotados na empresa, 

os quais são tidos como principias administrativos das organiz~ 

ções, de modo geral. Assim, embora adaptados a cada situação es 

pecifica, os métodos e técnicas administrativos, utilizados nas 

mais diferentes organizações, são semelhantes entre si, na medi 

da em que se baseiam nos mesmos pri ncipi os gera i s da Administração. 

Essa colocação traz, implicito, o pressuposto teõ 

rico de que todas e quaisquer organizações, embora com objetivos 

distintos, são semelhantes entre si e, por isso, têm estruturas 

eqUivalentes, podendo ser organizadas, administradas. 

Esse pressuposto de generalidade formaliza o conteu 

do da administração 11 geral 11 apresentando-a como uma realidade con 

ceptual abstrata, tomada apenas como um conjunto de principies , 

metodos e técnicas, aplicãvel a qualquer tipo de organização. Es 

ta foi a razão que levou a autora deste trabalho, ao discorrer 

sobre diferentes escolas da Teoria Administrativa, com vistas a 

apreender as caracteristicas assumidas pela supervisão em cada uma 

delas a, intencionalmente, apresentã-las de forma linear,desco~ 
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textuada, porque, e assim que as mesmas sao incorporadas, enqua~ 

to modelos abstratos, aplicáveis a qualquer organização. E par~ 

ce ter sido dessa forma, que a Administração Sanitária a absor 

veu, aplicando-a na administração da organização sanitária brasi 

leira. 

Ao assim proceder, a administração sanitária pa~ 

sa a ser encarada como um dos campos de aplicação da Administra 

çao Geral . E ê isso que dâ a entender, ao se acompanhar a evo 

lução da organização sanitária brasileira. 

Alim disso, tratar a administração, de forma linea~ 

significa sublinhar os aspectos formais, 11 ticnicos 11
, como se fo 

ra uma 11 receita••, a ser seguida, para obter o resultado desejado. 

Com este sentido de receita, a questão da racionalização ultra 

passa os limites da organização, para irradiar-se na vida social, 

como um valor que se impregna no cotidiano - na organização faml 

liar, doméstica, no lazer, na escola - enfim, no modo de pensar 

em sociedade. O que isso representa? 

Na verdade, pelo visto, a questão nao se restringe 

apenas a simples transposição mecânica de uma forma de trabalhar 

da empresa para a organização sanitária. Assim entendendo,requer

se que a reflexão se dê ao n1vel do conhecimento dos dispositivos 

que regem a ordem da organização da Sociedade, retirando dos ho 

mens, no dizer de DE DECCA(l), a prõpria dimensão do pensar,como 

algo alim do jã dado. 

Isso significa, com relação ao objeto particular de~ 

se trabalho, que a Administração, enquanto teoria, exige, para 

sua compreensao, uma outra fo~ma de abordagem, que dê conta do 
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seu real significado, de forma contextuada. Desta forma, impõe

se buscar as suas raizes, ou seja, situá-la no contexto em que 

foi gerada, onde e definido o seu verdadeiro papel. 

A Teoria Administrativa emerge no inicio deste se 

culo, a partir do momento em que a Revolução Industrial atinge 

o seu auge, baseando-se, para sua formulação, nas formas de pr~ 

dução vigentes nas empresas. t necessário, portanto, contextuá

la no movimento de expansão do capitalismo, no bojo do qual ocor 

reu a transformação do processo de trabalho, cuja organização cons 

tituiu-se no objeto da Administração. 

Para tanto, recorre-se, ainda que de forma suscin 

ta, ao desenvolvimento histõrico do processo de trabalho, no sen 

tido de apreender a gênese do sistema de fábrica, a partir do 

qual emerge a Administração, enquanto teoria. 

A evolução histõrica mostra que o processo de tr~ 

balho foi marcado por um certo nGmero de fases, ligadas a formas 

especificas da produção de excedente e que culmina na organiz~ 

çao da produção capitalista, com a mecanização e .automação. Es 

tas fases não ocorreram de forma sincrônica, porem são aprese~ 

tadas a seguir em determinada seq~ência, com o objetivo de apr! 

ender a evolução do processo capitalista de produção. 

MARGLIN( 2 ), preocupado em analisar a constituição 

do sistema de fábrica, ••1ocus" privilegiado do controle social 

no imbito da sociedade capitalista, toma, como ponto de partida, 

o movimento de constituição do mercado no interior da ordem feu 

dal e a progressiva constituição da figura do negociante, como 

elemento indispensável para o funcionamento do prõprio processo 
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de produção artesanal. Em outras palavras, estuda o desenvolvi 

mento do "putting-out-system 11
, como primeira configuração da prE_ 

dução capitalista. 

Assinalando que a interposição da figura do neg~ 

ciante, entre o mercado e a produção artesanal, representou o 

momento pelo qual se impôs a essa produção a figura indispens~ 

vel do capitalista, o autor explica que, a partir da1, criou-se 

uma hierarquia social, sem a qual, desde então, o prôprio prE_ 

cesso de trabalho fica impossibilitado de existir. Isso ocorreu, 

porque os produtores diretos, embora dominassem o processo de 

trabalho, viram-se obrigados a depender da figura do negociante 

para que sua produção se efetivasse, visto que a eles estava ve 

tado o acesso ao mercado, tanto para obtenção da matéria prima, 

como para comercialização de seus produtos. 

Assim, no "putting-out-system", o dom1nio do cap! 

talista nao se deu com base no controle tecnológico do processo 

produtivo, jã que são os produtores que ditam esse processo(ri! 

mo, intensidade, etc) mas na intermediação destes e o mercado . 

Segundo BRAVERMAN( 3 ), o trabalho era encarado como qualquer ou 

tra mercadoria, dentro da concepção do capitalismo mercantil 

que se caracterizava pela compra e venda de mercadorias, mas nao 

sua produção. Por outro lado, observa POLLARD( 4 ), o sistema do 

miciliar - "putting-out-system", baseado numa rudimentar divisão 

do trabalho, impedia maior desenvolvimento da divisão do traba 

lho. 

Diante disso. BRAVERMAN(S) assinala que, ao mes 

mo tempo que o empenho em comprar trabalho acabado aliviava o 

capitalista das incertezas desse sistema, ao mesmo tempo, punha, 
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fora de seu alcance, muito potencial de trabalho humano que p~ 

deria tornar-se disponivel por horas estabelecidas, alem do con 

trole sistemãtico e reorganização do processo de trabalho. De 

fato, o "putting-out-system", baseando-se na dispersão dos tra 

balhadores domésticos, criava problemas de controle para o capl 

talista, resultando em desvio de parte da produção, em falsifi 

cação dos produtos, utilização de matérias-primas de qualidade 

inferior àquelas fornecidas por ele, enfim, vãrios tipos de sa 

botagem; do ponto de vista dos produtores, entretanto, a sabota 

gem representava uma resistência ã perda de controle sobre as 

condições necessãrias para o processo de produção. 

Deste modo, verifica-se nesse momento, o surgime~ 

to de algumas caracteristicas, que vão configurar a forma de or 

ganização e produção capitalista, quais sejam: 

1) aparecimento da figura do intermediário, repre 

sentante do capital 

2) perda do controle sobre o produto, por 

do produtor direto 

parte 

3) perda de parte dos meios de produção - matéria

prima. 

Iniciava-se, assim, nesta fase, a manufatura,qua~ 

do ocorre o controle da produção pelos donos do capital, 

origem MARX( 6 ) assinala: 

" A origem da manufatura, sua formação a partir do 

artesanato e portanto dupla. De um lado, ela parte 

da combinação de oficios autônomos de diferentes es 

cuja 



pecies, que sao despidos de sua autonomia e tor 

nados unilaterais ate o ponto em que constituem 

apenas operações parciais que se complementam 

mutuamente no processo de produção de uma única 

e mesma mercadoria. De outro lado, ela parte da 

cooperação de artifices da mesma espécie, deco~ 

põe o mesmo oficio individual em suas diversas 

operações particulares e as isola e as torna au 

tônomas ate o ponto em que cada uma delas torna -

se função exclusiva de um trabalhador especifi 

co. 

Dessa forma, a manufatura ou introduz a divisão 

do trabalho no processo produtivo ou a desenvol 

ve mais; o resultado final e sempre o mesmo: "e 

um mecanismo de produção cujos orgãos sao os se 

res humanos". 

. 311 . 

A necessidade de aumentar a produção continuamente 

e respondida vantajosamente pelo novo processo de trabalho: ao 

i nves do traba 1 hador executar as diferentes operações e controlar 

seu proprio trabalho, este e fragmentado, parcelarizado em pa! 

tes e distribuidas a diferentes trabalhadores, aumentando com is 

so a produtividade do trabalho e o trabalho excedente. 

Portanto, a manufatura introduz uma forma mais avan 

çada de cooperação no trabalho, bem como propicia a divisão do 

trabalho, via parcelarização das tarefas, e a especialização de 

trabalho, o que, inevitavelmente, nesse processo, representa a 

desqualificação do trabalhador, resultando diante disso, na dimi 

nuição do valor da força de t;abalho( 7 ). 
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Dessa forma, a mercadoria passa a ser nao mais o 

resultado do trabalho individual, mas do produto social, da co~ 

binação de trabalhos parciais. MARX(S), assim se expressa sobre 

essa questão: 

" O mecanismo especifico do periodo manufatureiro 

e o próprio trabalhador coletivo - que e a comp~ 

sição de muitos trabalhadores parciais. As diferen 

tes operações, que o produtor de uma mercadoria 

executa alternativamente e que vao se incorporan-

do no conjunto de seu processo de trabalho, dele 

exigem capacidades diversas. Ele precisa mostrar 

ãs vezes mais força, ãs vezes mais habilidade, ãs 

vezes mais atenção; ora, o mesmo individuo não po~ 

sui todas essas qualidades em grau idêntico. Qua~ 

do as diferentes operações são separadas, isola 

das e tornadas independentes, os operãrios são dis 

tribuidos, classificados e agrupados segundo suas 

aptidões especificas". 

Em suma, neste periodo manufatureiro, segundo o a~ 

tor, o mecanismo especifico e-o trabalhador coletivo, constitui 

do de muitos trabalhadores parciais, com suas diferentes habili 

dades, força fisica, destreza; são essas por consequinte, as ca 

racteristicas que servirão de critério para a execução das dife 

rentes parcelas do trabalho. 

Ao se desenvolve~ a manufatura cria forças de tra 

balho segundo suas próprias necessidades, isto e, capazes apenas 

para funções restritas, parci~is. Essas forças de trabalho com 

postas revestem o trabalhador coletivo de ''todas as capacidades 
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produtivas no mesmo grau de virtuosidade e emprega-as ao mesmo 

tempo, de modo mais econômico, pela aplicação de todos os seus orgaos 

- individualizados seja em cada um dos trabalhadores, seja em 

grupo de trabalhadores- em funções bem especificas. Quanto mais 

incompleto e ate imperfeito for o trabalhador parcial, mais se 

rã ele perfeito como parte do trabalhador coletivo"( 9 ). 

As diferentes funções do trabalho coletivo sim 

ples ou complexa, inferiores ou superiores - exigem diferentes 

graus de desenvolvimento, possuindo portanto, valores diversos. 

Assim, a manufatura produz uma hierarquia das forças de 

lho: trabalhadores hábeis e inábeis. 

traba 

Para estes últimos, trabalhadores sem qualquer qu~ 

lificação, os custos de formação, de aprendizagem desaparecem ; 

para os primeiros, com alguma qualificação, eles diminuem em r! 

lação aos dos artesãos, por causa da simplificação das funções. 

Em ambos os casos o valor da força de trabalho e depreciada 

resultado do desaparecimento ou da diminuição das despesas com 

aprendizagem - , acarretando para o capital, "aumento imediato 

da mais-valia; pois tudo que reduz o tempo necessário a repr~ 

dução de força de trabalho amplia o dominio do sobretrabalho"(lO). 

O corpo de trabalho, composto por trabalhadores 

parciais, representa uma forma de existência do capital, perten 

cendo estes, ao capitalista. Nesse sentido, MARX(ll) afirma: 

" A manufatura propriamente dita submete o tra 

balhador, outrora independente, ãs ordens e -a 

disciplina (grifo nosso) do capital; mas, alem 
. 

disso, cria uma gradação hierárquica entre os 



próprios trabalhadores. Ao passo que a cooper~ 

ção simples não traz grande mudança no modo de 

trabalho do indivíduo, a manufatura vai alte 

rã - 1 o c o m p 1 e ta me n te e v a i a t i n g i r a p rô p r i a r a i z 

da força de trabalho individual. Ela estropia 

o trabalhador e faz dele uma espécie de mons 

tro, favorecendo, como numa estufa, o desenvol 

vimento de habilidades parciais, suprimindo to 

do um mundo de instintos e capacidades ... 

• .)l't • 

Desta forma, evidencia-se o processo de alienação 

crescente do trabalhador em termos de concepção do processo pr~ 

dutivo e do trabalho e, mais do que isso, do seu carãter humano. 

No entanto, surgem novas necessidades de formação 

de determinados trabalhadores com alta qualificação, inexisten 

te no artesanato, que e a introdução de pessoal intermediário ' 

d e s em p e n h a n d o f u n ç õ e s d e s u p e r v i s ã o e a d m i n i s t r a ç ã o . MOTTA ( 1 2 ) 

assim se expressa: 

11 A organização manufatureira do trabalho, traz 

consigo o surgimento das técnicas de organização, 

que se tornam necessãrias quando os oficios dão 

lugar a operações parcelares. Todo o trabalho 

deve ser integrado com vistas a um mãximo de efi 

ciência e de continuidade. Todo um corpo de mes

tres e supervisores (grifo nosso) e criado para 

garantir essa continuidade ... 

Ainda segundo o autor, 11 a coordenação so se ex 

pressa enquanto uma relação de dominação, na me 



dida em que responde ã relação de autoridade -

submissão que permeia a lÕgica do capital. A 

coordenação não e aquele algo que surge da ne 

cessidade do trabalho, mas sim algo que se im 

põe como necessidade do capital". 
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Em sintese, a inserção dos mestres e supervisores 

ê colocada no contexto da manufatura, onde a organização capl 

talista de produção a impõe como necessãria em termos de meios 

de controle sobre a força de trabalho alienada para se obter g~ 

nhos de produtividade para a acumulação e reprodução do capital 

e de obtenção da mais-valia. 

Como se viu, na verdade, com a manufatura tem-se 

a origem da fâbrica, na medida em que os trabalhadores foram con 

centrados num mesmo local de trabalho, possibilitando estar res 

pendendo aos problemas enunciados nas fases anteriores, que, no 

entender de DICKSON( 13 ), constituíram-se nas razoes imperativas 

da constituição do sistema de fâbrica, quais sejam: 

1) Os comerciantes precisavam controlar e comer 

cializar toda a produção dos artesãos, com o 

intuito de reduzir, ao minimo, as prâticas de 

desvio dessa produção; 

2) era interesse desses comerciantes a maximização 

da produção através do aumento de horas de tra 

balho e do aumento da velocidade e do ritmo de 

trabalho; 
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3) era muito importante ter o controle da inovação 

tecnológica para que ela so pudesse ser aplic~ 

da no sentido da acumulação capitalista; 

4) a fãbrica criava uma organização da produção 

que tornava imprescindivel a figura do empres~ 

rio capitalista. 

Segundo o autor. somente a concentração dos traba 

lhadores num mesmo local de trabalho. sob controle direto de mes 

tres e contra-mestres, poderia proporcionar todas essas vantagens 

para o empresãrio capitalista. Nesse sentido, a fãbrica transfor 

mou-se no marco organizador desses desejos empresariais. 

Essa e a razão porque ele considera que,embora ma 

quinas pudessem ser encontradas nas primeiras fabricas, muito ra 

ramente essas maquinas chegaram a se constituir na razão do su~ 

gimento das fãbricas. Para o autor( 14 ), o surgimento do sistema 

de fãbrica parece ter sido ditado por uma necessidade muito mais 

organizativa do que tecnica, e essa nova organização teve como 

resultado, para o trabalhador, toda uma nova ordem de disciplina 

durante todo o transcorrer do processo de trabalho. 

Essa ideia e esposada por por outros autores. MAR 

GLIN(lS) assim se refere ao nascimento da fabrica: " A origem e 

o sucesso da fãbrica não se explicam por uma superioridade tecno 

lõgica, mas pelo fato dela despojar o operãrio de qualquer con 

trole e de dar ao capitalista o poder de prescrever a naturezado 

trabalho e a quantidade a produzir". 

LANDES(lG) considera que a necessidade de discipli 

na e de fiscalização, levou os "empregadores a pensarem em ofi 

cinas onde os homens estariam reunidos para trabalhar sob o con 
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trole de contra-mestres vigilantes ... Em outras palavras, assina 

la: 11 A essincia da fibrica esti na disciplina e nas possibilid! 

des de direção e coordenação do trabalho que oferece, possibill 

tando, com isso, a redução dos custos ... 

DE DECCA(l?) chama atenção para o fato de que, c~ 

mumente, as anilises reduzem a fãbrica ãquilo que ela tem de mais 

imediato, isto e, sua materialidade, trazendo, como conseqUi~ 

cia a consideração apenas das variãveis capazes de medir o de 

senvolvimento das forças produtivas ou os progressos técnicos . 

Na maioria das vezes, esse vies escamoteia o que e fundamental: 

o sistema de fãbrica, como um universo (imaginãrio e real),onde 

são produzidas as relações sociais e onde se di particular e d! 

cisiva apropriação do saber, caracterizando uma clara dominação 

social. 

E nesse sentido, MOSER{lB) reforça essa ideia ao 

dizer 11 A fibrica, como microcosmo do capitalismo, não e so um 

fato tecnico, espaço f1sico da organização do capital e do tra 

balho com vistas ã produção de bens. E: mais do que isto. Alem de 

ser uma tecnica de produção, estã subjacente a esta mesma tecni 

ca uma relação social: aquele que compra a força de trabalho se 

esforça para retirar daquele que a vende, em troca de um sali 

rio, um lucro para Si 11 
( ••• ) 

11 e este o ângulo mais importante. 

Por causa dele e que se organizam os processos técnicos. E: nes 

te contexto, onde, a uma tecnica de produção se soma uma de ex 

ploração, que o processo de trabalho vai sofrendo sucessivas trans 

formações 11
• 

Essa forma de enxergar o nascimento da fibrica nao 

exclui a importância assumida pela tecnologia, em forma da maqul 
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naria, mas a recoloca, ao dizerem os autores que, a partir da 

constituição do sistema de fibrica, vai-se impondo, p~ogressiv~ 

mente, um determinado padrão tecnológico, isto é, um padrão que, 

acima de tudo, garanta ordem, disciplina e controle de produção 

por parte do capitalista. DICKSON( 19 ), ao se referir ã organiz~ 

çao da indGstria tixtil, baseada no estabelecimento de fibricas 

expõe que ela não foi, como deixam supor alguns historiadores,um 

desenvolvimento direto a partir de uma base técnica mais eficaz, 

pelo contrãrio, muitas das mãquinas sõ foram desenvolvidas depois 

que os tecelões jã haviam sido concentrados nas fâbricas. 

O que os autores fazem crer e que as mãquinas cria 

das e usadas durante os anos cruciais da Revolução Industrial não 

foram apenas e tão-somente aquelas que substituíram o trabalho~ 

nual, mas, principalmente aquelas que tornaram imprescindivel a 

concentração das atividades produtivas sob a forma de fãbricas . 

-De qualquer forma, essa fase e marcada pela mecani 

zaçao, em que a miquina substitui as ferramentas. 

A Revolução Industrial tornou possivel adaptar a 

mãquina, a ferramenta antes utilizada pelo homem. A miquina pode, 

agora, executar trabalhos anteriormente realizados de forma ma 

nual. A habilidade manual, deixa, assim, de ser necessãria. A 

atividade do operãrio passa a ser de vigiar e acompanhar as operações 

executadas pela mãquina, ajustando-se ao seu ritmo. Assim, de s~ 

jeito ativo no processo, o operãrio passa a ser sujeito passivo. 

MARX( 20 ), em sua precisão analitica, afirma: 

"Na manufatura e nos oficios, o trabalhador serve-

se do instrumento; na fâbrica, ele serve ã mãquj_ 



na. No primeiro caso, ele e quem move o meio de 

trabalho; no segundo, ele sõ tem que acompanhar 

o movimento. Na manufatura, os trabalhadores são 

membros de um mecanismo vivo; na fabrica, sao 

apenas os complementos vivos de um mecanismo mor 

to que existe independente deles". 
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Assinala ainda que, embora do ponto de vista têcni 

co, a maquinaria tenha alterado substancialmente o antigo siste 

ma de divisão do trabalho, este continua, por força do costume , 

a manter-se como dolorosa tradição da manufatura; o capital o re 

produz e consolida, sob a forma mais repugnante, como meio de ex 

ploração da força de trabalho. Entretanto, a divisão do trabalho, 

que anteriormente se dava em função das caracter1sticas do homem, 

passa a ter como base as caracter1sticas das maquinas. Hã cres 

cente dependência do trabalho ao capital. Na medida em que nao 

hã necessidade de aptidões especiais, podem ser incorporados no 

vos participantes ao mercado de trabalho, inclusive mulheres e 

crianças. Supera-se, então, a antiga limitação do numero de tra 

balhadores especializados, o que vem a concorrer para a poss1vel 

redução de salários e dependência do trabalhador. 

De modo geral, ressalta-se que, o que caracteriza 

a Revolução Industrial não ê a maquina em si, mas a sua generali 

zaçao, ou seja, a maquinaria, que permite aumentar a escala de 

produção, a superação da habilidade técnica do homem e, em conse 

qUência, mais importante, torna-se poss1vel transferir o controle 

do processo produtivo das mãos do operãrio para as dos capitali~ 

tas, ou seus prepostos, o que contribui decisivamente para seu 

sucesso. 
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De fato, a produtividade nao sendo mais controla 

da pelo homem, mas sim pela mãquina, reduz o tempo de trabalho, 

e, por conseguinte, o valor da força de trabalho e, portanto , 

os custos dos produtos, obtendo-se, assim, maior capacidade com 

petitiva no mercado. 

Outro aspecto assinalado e que a mecanização,fr~ 

to da própria divisão do trabalho, libera a necessidade prese~ 

te na manufatura, da fixação do trabalhador a uma operaçao pai:_ 

cial, transferindo-se para a mãquina, a 11 Virtuosidade que pe.!:_ 

t e n c i a a o t r a b a 1 h a d o r 11 
( 
2 1 ) . O c o r r e , a s s i m , a d e s q u a l i f i c a ç ã o m~ 

ciça dos trabalhadores. A hierarquia dos trabalhadores especi~ 

lizados, existente na manufatura, e substituida, na fãbrica,p~ 

la tendência a igualar os trabalhos, que foram simplificados . 

Assim, a divisão do trabalho não e mais feita com base na habi 

lidade do trabalhador individual, mas simplesmente se faz a dis 

tribuição dos trabalhadores pelas diferentes mãquinas especi~ 

lizadas. A unica distinção existente e entre os trabalhadores 

que se ocupam diretamente da mãquina e os auxiliares; alem des 

tes, hã um pessoal pouco numeroso, que cuida do controle e da 

manutenção da maquinaria, que segundo MARX( 22 ), 

11 E uma classe de trabalhadores de nTvel superior, 

uns possuindo nivel superior, outros dominando um 

oficio; distinguem-se dos trabalhadores da fabri 

ca, estando apenas agregados a eles. Sua divisão 

de trabalho e puramente tecnica 11
• 

E nessa classe de trabalhadores, que se 

o supervisor. 

coloca 

De qualquer maneira, permanece a divisão do tra 
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balho com suas conseqUências alienadoras, sõ que agora remodel~ 

da e consolidada como meio mais eficaz de exploração da mao 

de - obra. A separação entre o trabalho manual e intelectual e 

a transformação deste, em forma de dominação do capital sobre 

o trabalho, torna-se uma realidade. A habilidade individual do 

trabalhador desaparece diante da ciência, e o trabalho indivi 

dual desaparece ante o trabalho coletivo, sempre a serviço do 

capital( 23 ). 

Com essa divisão, o operãrio fica restrito ãs ta 

refas de execução, sendo expropriado do saber sobre o trabalho 

e perdendo a caracteristica que o fazia humano: a possibilidade 

de pensã-lo, planejã-lo, criã-lo. Essa ciência, o capital rese! 

va a um pequeno numero de funcionários, altamente qualificados, 

que dominam todo o saber sobre o trabalho. 

o importante a ressaltar e que, a partir das ne 

cessidades determinadas pelo processo produtivo heterogerido 

instala-se na fãbrica um verdadeiro processo pedagógico que tem 

por objetivo a educação técnica e politica do trabalhador,dete! 

minada pelos interesses do capital( 24 ). Embora esta educação p~ 

litica nao seja expl1cita, ela se faz presente, através da vei 

culação de outro modo de viver, de pensar, adequados aos novos 

métodos de trabalho, parte do projeto hegemonico do capital. E~ 

sa veiculação, segundo a autora, realiza-se no seio do próprio 

processo produtivo, pela mediação dos "intelectuais•• do capit! 

lismo, representados pelos empresários e técnicos, assim se ex 

pressando: 

"Verdadeiros agentes de hegemonia ao nivel da fã 

brica, os técnicos, supervisores (grifo nosso) , 
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contra-mestres, feitores, educam o trabalhador p~ 

ra o trabalho heterogerido, ao mesmo tempo que 

transmitem os novos valores e comportamentos que 

configuram o tipo de homem de que o capital neces 

sita .. ( 2 5) 

Esse processo pedagógico faz parte da necessidade 

de controle capitalista sobre os trabalhadores, levando-se em 

conta as caracteristicas do processo de trabalho descritas, que 

requerem um sistema de direção, hierarquia, normas e disciplina, 

no sentido de orientar a combinação dos elementos constitutivos 

desse processo, visando a obtenção da maior quantidade possivel 

de mais-valia. 

t na passagem da manufatura para a fase de mecani 

zaçao, que corresponde ã transição do capitalismo liberal para 

o monopolista, que emerge a chamada 11 Escola de Administração Cien 

tifica 11 -movimento de racionalização do trabalho. Inicia-se no 

final do século passado e, efetivamente, implanta-se e difunde

se no mundo da produção capitalista no inicio deste século, te~ 

do como figura central Frederich W. Taylor. Este momento repr~ 

senta o marco inicial da Administração Cientifica e surge num 

momento de crises economicas e politicas que estava passando o 

capitalismo, desde o final do século anterior. 

Concretamente, situando esse fato na evolução do 

processo de trabalho, e o momento da instalação das fãbricas ' 

em que se agudiza o conflito de classe, forçando o capital a 

formulação de uma técnica organizacional em condições de respo~ 

der ao referido conflito, assegurando o seu controle, e ao, me~ 
. 

mo tempo de adequar a força de trabalho aos novos meios de produção. 
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Embora seja divulgada a responsabilidade atribuida 

a Taylor quanto ã separação entre trabalho manual e trabalho in 

telectual, conferindo-se, assim, a ele, a reorganização do trab~ 

lho, fica evidente, pelo desenvolvimento histõrico do processo de 

trabalho, que a divisão entre concepção e execução do trabalho 

e a parcelarização das tarefas jã haviam ocorrido na manufatura, 

como condição necessãria para a implantação da maquinaria. 

Assim, verifica-se que a organização do trabalho 

capitalista dã-se no periodo manufatureiro, ao se estabelecerem 

as relações bãsicas deste modo de produção e, desta forma as tec 

nicas organizacionais desenvolvidas por Taylor assumem o papel 

de racionalizar a produção tomando tais relações como algo jã da 

do, sem alterar a sua essincia. Assim entendidas, as técnicas ar 

ganizativas preconizadas por Taylor e seus seguidores adequam a 

força de trabalho ao avanço dos meios de produção, a serviço do 

capital para atenuar os antagonismos das relações sociais de pr~ 

dução e como principal forma de extração da mais-valia absoluta. 

De fato, o prôprio Taylor reconhece que não estã 

inovando, de modo geral, no plano técnico, em termos do saber -

fazer operãrio pre-existente: 

11 A primeira destas obrigações (de uma direção cien 

tifica) e a coleta deliberada, feita por aqueles 

que fazem parte da direção, da grande massa de co-

nhecimentos tradicionais que, no passado estava 

na cabeça dos operãrios e que se exteriorizava p~ 

la habilidade fisica que eles tinham conseguido p~ 

los anos de experiincia. Esta obrigação de coletar 

a grande massa de conhecimentos tradicionais, de 



registrã-la, de classificã-la e, em numerosos casos, 

de reduzi-la, finalmente, a leis e regras,ate mes 

mo expressas por fÕrmulas matemãticas, e assumida 

voluntariamente por diretores cientificos.Este pri.!!_ 

cipio pode ser considerado como o desenvolvimento 

de uma ciincia que substitui o velho sistema de co 

nhecimentos empiricos dos operãrios, conhecimentos 

que os operãrios têm e que, em numerosos casos, e 

tão exato como aquele ao qual a direção chega final

mente, mas que os operãrios, em novecentos e noven 

ta e nove casos em mil, conservam unicamente no 

prõprio espirito, mas do qual não existe texto ex 

plicito, permanente e completo .. ( 26 ). 
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Esta ê uma confissão de importância primordial, a 

partir da qual 11 a organização cientifica do trabalho .. revela 

seu verdadeiro significado: Taylor reconhece nao dispor de mui 

tos conhecimentos para ensinar aos operãrios, no que diz respei 

to ao processo de trabalho. Seu 11 Sistema 11
, no fundo, nao visa , 

de modo essencial, ã divisão técnica do trabalho (pelo menos n~ 

ma fase inicial); pelo contrãrio, ele transforma e aperfeiçoa 

a divisão social introduzida pelo capitalismo. Em uma anãlise 

do modo de produção capitalista 11 puro 11
, a 11 0rganização cientifi 

ca do trabalho .. , de Taylor, ê a que estã em melhor posição para 

encarnar o processo de trabalho capitalista, levado ã sua es 
- . (27) senc1a . 

RAGO e MOREIRA( 28 ) reafirmam essa ideia,ao dizerem: 

.. mêtodo de racionali:Úr a produção, logo, de po~ 



sibilitar o aumento da produtividade do trabalho, 

Jeconomizando tempo•, suprimindo gestos desneces

sãrios e comportamentos supérfluos no interior do 

processo produtivo, o sistema Taylor aperfeiçoou 

a divisão social do trabalho, introduzida pelo sis 

tema de fãbrica, assegurando definitivamente o con 

trole do tempo do trabalho pela classe dominante~ 

Mais adiante, assinalam: 11 O taylorismo, enquanto 

método de organização 1 cientifica•da produção,mais 

do que uma técnica de produção, e essencialmente 

uma técnica social de dominação. Ao organizar o 

processo de trabalho, dividir o trabalho de con 

cepçao e o de execução, estruturar as relações de 

trabalho, distribuir individualizadamente a força 

de trabalho no interior do espaço fabril, a classe 

dominante faz valer seu controle e poder sobre os 

trabalhadores para sujeitã-los de maneira mais efi 

caz e menos custosa ã sua exploração econômica. O 

sistema Taylor apresenta-se neste contexto como uma 

estratégia adequada ã dominação burguesa que visa 

constituir o trabalhador dócil politicamente e ren 

tãvel economicamente 11
• 
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WEIL( 29 ) assinala que Taylor 11 simplesmente procurou 

processos mais cientTficos para utilizar ao mãximo as mãquinas 

jã existentes; e não apenas as mãquinas, como também os homens . 

Era a sua obsessão 11
( ••• ) 

11 Sua finalidade era tirar dos trabalha-

dores a possibilidade de determinar, por si, os processos e o rTt 

mo de seu trabalho, e colocar nas mãos da direção a escolha dos 

movimentos a executar no decorrer da produção. Esse era o espirl 
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to das pesquisas dele. Não se tratava* para Taylor, de submeter 

os metodos de produção ao exame da razão* ou pelo menos esta 
- -preocupaçao so vinha em segundo lugar; sua preocupação primo! 

dial era encontrar os meios de forçar os operários a darem a 

fabrica o máximo de sua capacidade de trabalho" ... ~ainda ela 

que diz: "a racionalização (nome dado i administração "cientlfi 

c a " ) f o i a n te s * e s s e n c i a 1 me n te , um me to do p a r a s e t r a b a 1 h a r ma i s 

do que um mêtodo para trabalhar melhor 11
• 

SEGNINI{ 30) assim se expressa a respeito do Tayl~ 

rismo: "O taylorismo surge como resposta patronal is crises eco 

n6micas e pollticas vividas pelo capitalismo desde o final do 

sêculo passado. Propondo o aumento dos indices de produtividade 

acompanhado de aumento salarial* o taylorismo realizou o incre 

mento da produção e do consumo, objetivando o aumento do exce 

dente. Para tanto, o taylorismo voltou-se para a adaptação do 

trabalhador coletivo ã nova ordem: maximizou a força humana em 

termos de produtividade e minimizou estas mesmas forças, em ter 

mo s p o 1 1 t i c o s d e o b e d i ê n c i a " ( . . . ) " O s p r i n c i p i o s ta y 1 o r i s ta s p r~ 

curam produzir a mercadoria força de trabalho adequada ã expaQ 

são do capital monopolista". 

De fato, ao examinar apenas os princlpios básicos 

da Administração Cientifica, ou Taylorismo, nessa nova perspe~ 

tiva, têm-se a releitura dos mesmos, revelando todo o conteúdo 

dissimulado sob a aparência tecnica.RAGO e MOREIRA( 3l) em seu 

livro: "O que e Taylorismo"t apresentam de forma sintética e 

objetiva a analise dos principias: 

Primeiro principio: desenvolver para cada elemento 

do trabalho individual uma ciência que substitua os metodos empi 
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rico do trabalho - Em outras palavras, e necessãrio reduzir o 

saber operãrio complexo a seus elementos simples. estudar os tem 

pos de cada trabalho decomposto, para se chegar ao tempo neces 

sãrio para operaçoes variadas. Assim. o administrador deve ju_!! 

tar todo o conhecimento tradicional adquirido pelo trabalhador 

e classificar, tabular e reduzir este saber a regras. leis e 

fórmulas, devolvendo-as ao trabalhador como ••the one best way " 

(a melhor maneira de se executar uma operação). Deste modo. o 

poder do capital apropria-se do saber operãrio para elaborar o 

método de trabalho que lhe parece mais rentãvel.O trabalhador, re 

ceberã, portanto, as instruções de como e em quanto tempo reali 

zar sua terefa parcelarizada. 

Vê-se, assim, como, através da instituição de rel~ 

çoes hierãrquicas e despóticas no interior da fãbrica constitui

se um novo campo de saber que representarã um reforço da domina 

ção sobre o próprio trabalhador. 

Em suma, o que este primeiro principio estabelece 

e a separação das especialidades do trabalhador do processo de 

trabalho. Este deve ser independente do oficio, da tradição e 

do conhecimento do trabalhador, dependendo apenas das politicas 

gerenciais. 

Segundo principio: Selecionar cientificamente,de

pois treinar, ensinar e aperfeiçoar o trabalhador. Isso quer di 
zer: no passado, ele escolhia seu próprio trabalho e treinava -

se a si mesmo como podia. Agora, todo trabalho intelectual deve 

ser eliminado da fãbrica e centralizado no departamento de pl~ 

nejamento, consolidando-se a separaçao entre o trabalho de con

cepçao e o de execução.Segundo Taylor, "a ciência do trabalho " 
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deve ser desenvolvida sempre pela gerência e nunca estar de po~ 

se do trabalhador, uma vez que a organização do trabalho pelo 

prõprio operário é uma arma contra capital. Selecionar cientifi

camente significa escolher aqueles que se submetem fisica e 

psicologicamente aos métodos e tempos pré-determinados pela g! 

rência; treinar, em Taylor, significa um exerclcio de obediência 

as normas e ordens da chefia, impondo-se,assim, uma produtivid~ 

de padronizada aos trabalhadores (produtividade mãxima). 

Terceiro principio: 11 Cooperar cordialmente com os 

trabalhadores para articular todo trabalho com os principias da 

ciência que foi desenvolvida. Na prática, trata-se de aplicar a 

.. ciência do trabalho 11 e controlar até mesmo os minimos detalhes 

de sua execução. O principio da colaboração é fundamental: obj! 

tiva-se estabelecer uma relação 11 intima e cordial'' entre o OP! 

rãrio e a hierarquia da fãbrica, anulando a existência de anta 

gonismos no interior do processo de trabalho, tendo em vista a 

consideração de Taylor quanto ã identidade de interesses entre 

um e outro. 

Quarto principio: Manter a divisão eqUitativa do 

trabalho e das responsabilidades entre a direção e o operãrio . 

Com isso, a direção incumbe-se de todas as atribuições,para as 

quais esteja mais bem aparelhada do que o trabalhador, ao passo 

que no passado quase todo o trabalho e a maior parte das respo~ 

sabilidades pesavam sobre o operãrio. Taylor acredita poder as 

segurar com esta nova divisão do trabalho, a supressão das lu 

tas operãrias, sobretudo da greve, na medida em que imagina p~ 

ra cada três operãrios um mem~ro da direção (Supervisor,Mestre), 

que d i v i d i rã a s r e s p o n s a b i 1 i da de s e o t r aba 1 h o c o m e 1 e s , instrui n 
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do-os pelo menos com um dia de antecedência sobre: o que fazer, 

como fazer e o tempo concedido para fazê-lo. Significa, em ou 

tras palavras que, ao operãrio resta a obediência ãs normas,tem 

pos e métodos estabelecidos. 

Os quatro principias formulados por ele e aplicados 

em todo o mundo industrial contemporâneo centralizam o poder de 

decisão nas mãos da direção, excluindo os produtores diretos da 

participação da concepção e do planejamento da produção. O OP! 

rãrio deve apenas realizar as instruções, o que supõe submeter

se as ordens impostas pela hierarquia despótica da fãbrica. 

A direção compete dirigir, controlar e vigiar o tra 

balhador, impedindo, por todos os meios,sua articulação e comu 

nicação no interior mesmo do espaço da produção. 

Nestes termos, a Administração da empresa,assumida 

pelos gerentes, chefes e supervisores passa a ser diretamente 

responsãvel pela relação que se estabelece entre o capitalista 

e o trabalhador, tendo como função, exercer o pleno controle so 

bre as forças produtivas, o que ocorre, desde o planejamento do 

processo de produção ate o controle das operações executadas p~ 

los trabalhadores. 

Nesse quadro, fica clara a posição da supervisão , 

enquanto instrumento de controle do trabalhador, a serviço do 

capital, exercida por intermediãrios profissionais da politica e 

da ideologia e que atuam como verdadeiros agentes da hegemonia 

ao nivel da fãbrica, educando o trabalhador para o trabalho he 

terogerido, ao mesmo tempo que transmitem os novos valores e com 

portamentos que configuram o 'tipo de homem de que o capital ne 
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cessita( 32 ). O supervisor estã, assim, a serviço do projeto ped~ 

gógico inerente ã lógica do capital, que necessita estar habituan 

do permanentemente o trabalhador ã submissão e obediência a hie 

rarquia, disciplina e ordem instituídas pelo capital. 

Em sintese, conforme KUENZER( 33 ): 

"A educação para o trabalho não se esgota no de 

senvolvimento de habilidades técnicas que tornem 

o operãrio capaz de desempenhar sua terefa no 

trabalho dividido. Muito mais ampla, ela objetl 

va a constituição do trabalhador enquanto op~ 

rãrio, o que significa a sua habituação ao modo 

capitalista de produção". 

Da mesma forma que Taylor, Fayol, ao desenvolver sua 

teoria, parte da organização capitalista de produção como jã da 

da, ou seja, como um processo natural, procurando aperfeiçoar as 

técnicas de organização, enfocando mais a direção da empresa, co 

mo foi visto anteriormente. Desta forma, a Teoria Clãssica da 

Administração, pode ser vista como tentativa de descobrir "cien-

tificamente 11 formas de garantir a apreensão de todos os resultados 

possiveis de serem produzidos pela força de trabalho, transforman 

do-os em lucro( 34 ). 

Desnudada a Administração em seu aspecto tecnico,e~ 

vaziado de seus conteúdos econômicos, sociais, politicos e ideo 

lógicos, e possivel entendê-la em sua evolução, que se dã segui~ 

do a lógica do processo de desenvolvimento capitalista de prod~ 

çao. 

As técnicas de organização, configuradas em Escolas 
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ou Teorias, representam tentativas de respostas a questões inso 

lGveis do modo de produção capitalista tendo, portanto, a neces 

sidade de continuamente se reformularem, juntamente com a tec 

nologia. Estabelecendo a relação entre tecnologia e técnicas or 

ganizacionais, SACCARDO e LIN0( 35 ) assinalam que a primeira, p~ 

ra gerar mais-valia relativa, precisa sempre ser renovada, p~ 

tencionalizando a força de trabalho e, com isto, reduzindo o va 

lor de sua reprodução, enquanto que as segundas objetivam remo 

ver os obstãculos decorrentes do avanço tecnológico, adequando 

a força de trabalho ãs novas tecnologias e respondendo simulta 

neamente aos conflitos agudizados por este. Isso quer dizer que 

as técnicas organizacionais têm suas aplicações diretamente pa~ 

tadas nas relações sociais entre as clas·ses no processo produtivo. 

Nessa perspectiva, com a inauguração do procedime~ 

to 11 c i e n ti f i c o 11 na o r g a n i z ação e c o n t r o 1 e do t r a b a 1 h o , o c a p i ta 1 

busca formas de responder a conflitos entre o capital e o trab~ 

lho, os quais o taylorismo não resolveu e que, no entender de 

KUENZER( 36 ), consiste na busca de 11 formas de educação do oper~ 

rio, que permitam sua adaptação ao trabalho dividido 11
• Para is 

to, segundo a autora, 11 acresceram-se ao taylorismo as formas de 

administrar possibilitadas pela teoria de Relações Humanas e Com 

portamentalista que exploram, alem dos incentivos monetãrios,as 

motivações psico-sociais, significando um aperfeiçoamento das 

formas de controle sobre a força de trabalho, por parte do capi 

tal. Novas variãveis pasçam a ser trabalhadas pela administração: 

liderança, motivação, clima organizacional, satisfação no trabalho; a prod~ 

tividade e considerada como função direta do grau de adaptação e satisfação 

do individuo no grupo. ~ ai que surge a gerência de recursos humanos-de 

cadas de 1920-1930, com o objet"ivo de adaptar o individuo ao mo 
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do de produção capitalista 11
• 

Neste sentido, continua a autora, 11 as estratégias aE_ 

ministrativas contêm um projeto pedagógico explicito, na medida 

em que objetivam educar o trabalhador para o processo produtivo 

racionalmente organizado, com mecanismos de controle e de 

são da ideologia conveniente aos interesses do capital. 

difu 

A contradição entre capital e trabalho e reconheci 

da, mas, em função de seu poder revolucionário, tem que ser con 

trolada; este ê o papel educativo do novo gerente de recursos hu 

manos, que buscarã a integração dos interesses de ambas as partes 

como força produtiva. 

As causas reais da insatisfação e das resistências, 

que se situam a nivel estrutural, não são questionadas; antes 

atacam-se os seus efeitos, o que não coloca em risco a continui 

dade do modo de produção capitalista. Da mesma forma, não se su 

prime a hierarquia, mas se admite certo grau de liberdade ao OP! 

rãrio, controlando-se, entretanto, a sua integração ã ideologia 

da empresa. Em ultima instância, o poder continua com o capital. 

De modo geral, verifica-se que as tentativas de de 

mocratização industrial desenvolvidas pela psicossociologia nada 

mais são do que uma nova forma de educação, com o intuito de en 

cobrir a contradição entre o capital e o trabalho 11
• 

No entender de F[LIX( 37 ), essa nova ideologia admi 
' 

nistrativa, apesar de se apresentar como uma 11 filosofia humanis

t i c a 11 e , p o r ta n to , c o 1 o c a r- s e c o mo s e f o s s e o p o s i ç ã o ã s formas de 

exploração do capitalismo, ao introduzir a preocupaçao com a di 
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mensao social do trabalho, forneceu informações e instrumentos ã 

Administração de Empresa que permitem circunscrever essa dimensão 

s o c i a 1 a o n i v e 1 d a r e 1 a ç ã o e n t r e o c o m p o r ta me n to i n d i v i d u a 1 e g r.!:! 

pal, impedindo que as questões sociais possam se caracterizar co 

mo questões econômico-politicas, mantendo-as no âmbito dos probl~ 

mas psicol6gicos, gerados pela comunicaçio, pelo relacionamento 

no grupo e necessidade de participação e auto-realização. Essa 

manipulaçio resulta, em parte, na neutralizaçio dos conflitos e 

um aumento da produtividade, cumprindo uma função ideológica de 

dissimular os conflitos e os reais objetivos da administração na 

empresa capitalista. 

Assim, a lógica da disciplina veiculada pela Escola 

Clãssica foi substituida pela lógica da cooperação, introduzida 

pela Escola das Relações Humanas. 

De fato, pode-se observar que as proposições teóri 

cas das diferentes escolas e correntes da Administração refletem 

as transformações do próprio capitalismo, na medida em que se ex 

pande e determina a criação de estruturas organizacionais cada 

vez mais complexas para fazer funcionar processos de produçio te~ 

nologicamente mais avançados( 38 ). 

Com a expansão do capitalismo e da concorrência no 

mercado internacional, o processo de tomada de decisões constitui 

o ponto nervrãlgico na manutenção das empresas nesse mercado. Nes 

se sentido, são imprescindiveis ã sobrevivência das empresas, a 

eficiência e eficãcia da administração, alem da eficiência tecno 

lógica. Os behavioristas se dedicam ao seu estudo, tentando ela 

borar uma abordagem cientifica fundada na tecnologia da informa 

ção, nos modelos matemáticos' e estatisticos, na computação, de 
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tal modo a assegurar o comando dos administradores nas empresas. 

Discute-se aqui, a centralização-descentralização da administra 

ção recolocando-se a questão da participação efetiva dos traba 

lhadores no processo de tomada de decisão. 

De fato, se a central·ização da empresa segundo os 

moldes da Teoria Clãssica foi suficiente para garantir o aume~ 

to da produtividade, a partir dos anos 30, jã não e suficiente 

no contexto mundial do capitalismo, - necessário se faz, porta~ 

to, encontrar novas formas de subordinação do trabalho ao capi 

tal, o que se dã, quando os trabalhadores sao organizados de for 

ma a participarem dos comitês de produção assumindo, junto ã di 

reçao, a responsabilidade de aumentar a produção e reduzir os 

custos e assegurar a estabilidade da empresa no mercado. Essas 

experiências de democratização relativa da estrutura da empresa 

mostraram-se satisfatórias, porem não alteraram substancialmen

te a estrutura hierãrquica, concentrando ainda no seu topo, a 

tomada das decisões. 

FELIX( 39 ) assinala que essa .. abertura .. se justifi 

ca a partir do momento em que grande parte da atividade do tra 

balhador manual foi absorvida pelas mãquinas, jã não se faz ne 

cessãrio o r1gido controle da organização sobre ele, pois o seu 

ritmo de trabalho jã estã determinado objetivamente pelos meios 

de produção. Assim, sao propostas modificações nas estruturas o~ 

ganizacionais, para que os trabalhadores participem do planej! 

menta do processo produtivo, uma vez que sua experiência de tra 

balho com as mãquinas fã-lo possuidor de um conhecimento novo, 

de uma competência que deve ser reabsorvida pelo capital. 

Por outro lado, ·prossegue a autora, a autonomia ini 
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cial do trabalhador intelectual tende a ser restringida, na me 

dida em que a sua produção torna-se determinada objetivamente 

pelo mercado, pelas metas das empresas e a sua permanência na 

empresa estã sujeita aos critérios de rentabilidade e lucro es 

tabelecidos pela direção. 

De acordo com SACCARDO e LIN0{ 40) as novas tecni 

cas de organização significam um avanço no tratamento da coopt! 

çao dos trabalhadores, tentando integrâ-los na lógica do Capl 

tal. Assim, analisando a questão da participação dos trabalhad~ 

res nas decisões da empresa, os autores frisam que, não obstan 

te o entusiasmo dos defensores dessas técnicas, na realidade não 

passa de maior exploração da força de trabalho e de suas pote~ 

cialidades, uma vez que o trabalhador agora tem de manter, além 

de suas atividades rotineiras, uma função a mais: a de estar aten 

to ã execução do seu trabalho para fornecer sugestões que sejam 

do interesse do capital; observa que as sugestões dos participan_ 

tes limitam-se apenas ãs tarefas parceladas que executam no pr~ 

cesso de produção, tendo de ser submetidas ã aprovação dos or 

gãos superiores 11 Competentes 11
• Logo, esses trabalhadores nao po~ 

suem, efetivamente, nenhum papel no tocante ã gestão do processo 

de produção, contrariamente ao que a empresa tenta fazer- lhe 

crer. 

o que se verifica, ao final, ê que as Escolas ou 

Teorias Administrativas, ate agora formuladas estão calcadas no 

modo de produção capitalista e por isso, nenhuma delas propoe 

sua transformação, ao contrãrio, por serem engendradas no pr~ 

prio movimento de expansão do capitalismo, apresentam proposl 

ç o e s de o r gani z ação do t r a b a'l h o sob o dom in i o do c a p i ta 1 ; as di 
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ferenças entre elas sao, assim, apenas reformulações das formas 

de subordinação do trabalho ao capital. 

Mascarando sua função ideol6gica, a Administração 

da empresa apresenta o modo de produção capitalista como inque~ 

tionãvel, requerendo-se para sua real compreensão, conhecer- se 

a sua função determinada no capitalismo, para poder-se assim , 

entender a sua aplicação em todos os setores de atividades da 

sociedade capitalista, levando em conta as especificidades de 

cada um desses setores nesse contexto. 

Diante da anãlise desenvolvida ate então, que evi 

dencia a articulação da Administração com o capitalismo, o seu 

papel em relação ã organização do processo de trabalho, ressal 

ta - se como instrumento de controle do trabalhador, quer seja 

em relação ao seu produto, quer seja em relação ao seu processo 

de trabalho, no sentido de submeter o trabalho ao capital. 

Fica claro que a função da Administração, a partir 

de sua emergência tem sido a mesma ate os dias de hoje, apesar de 

suas novas roupagens. 

Diante disso, a supervisão, em sua essência, perm~ 

nece a mesma, desde sua emergência no contexto da organização do 

processo de trabalho capitalista - tarefa de pessoal intermedii 

rio, que faz a mediação entre capital e trabalho, tendo como fu~ 

ção o disciplinamento da força de trabalho, por intermédio de um 

projeto pedag6gico mais amplo, projeto este que extrapola os a~ 

pectos exclusivamente técnicos e que objetiva a obtenção de co~ 

formidade, pela persua~ão ou pela força. Segundo KUENZER( 41 ),e~ 
ses supervisores desempenham ~ma ação pedagõgica de sentido am 



. 337 . 

plo, ao nivel da transmissão dos valores, das atitudes e dos p~ 

drões de comportamento socialmente elaborados, segundo os inte 

resses do capital - verdadeiros agentes pedagógicos do projeto 

hegemônico. 

Assim, fica evidenciado que a supervisão foi cria 

da para o controle do trabalhador, utilizando para esse exerci 

cio, a ação pedagógica que encerra a duplice natureza desse tra 

balho - a natureza politica, que envolve o aspecto ticnico em 

relação ao conteúdo do trabalho e a natureza ideológica a partir 

da veiculação de valores, atitudes e padrões de comportamentos~ 

cialmente elaborados segundo os interesses do capital. 

A constatação feita nos capitulas anteriores, refe 

rentes ao papel da supervisão dentro das estruturas organizaci~ 

nais - empresariais e sanitãrias -, que a destaca como instrume~ 

to de controle do processo de trabalho e de educação do trabalha 

dor, não poderia ter sido diferente. Isto revela que, apesar da 

tentativa de ocultar o seu papel de controle, sob a aparência 

técnica, neutra, ele e tão marcante, que transparece mesmo em 

sua linguagem "técnica", apenas com uma diferença: a linguagem 

técnica não explica por que a supervisão i instrumento de contr~ 

le e de"educação••, e nem porque ambos - controle e educação - , 

caminham juntos. 

Em suma, este trabalho procurou demonstrar o signi 

ficado da supervisão, como parte da Administração, no contexto do 

processo de desenvolvimento capitalista em que foi engendrada . 

Para tanto, recorreu-se ã evolução do processo de trabalho, sob 

a perspectiva estrutural histõrica, pelo fato de que ela retra 

ta concretamente as transformações ocorridas nas relações sociais 
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de produção,permitindo assim, apreender, em seu interior, o mo 

vimento próprio da Administração e, consequentemente, da supe! 

visão. 

Diante disso, como se daria a releitura da superv! 

sao em saude, se se considerar que: 

1. A Administração de empresa teve origem e foi 

elaborada, a partir dos interesses e necessida 

des do desenvolvimento capitalista; 

2. a administração de empresa tem o papel polit! 

co de mediadora entre o capital e trabalho, na 

medida em que, via gerência, põe em prãtica me 

canismos que legitimam e reforçam o comando e 

controle sobre a força de trabalho por 

dos proprietários dos meios de produção; 

parte 

3. a Administração Sanitãria absorveu o modelo da 

Administração de Empresa capitalista, aplican

do, na organização sanitãria, as mesmas regras 

que prevalecem na empresa, e, portanto, servin 

do a lÕgica do capital. 

Trata-se de uma tarefa extremamente dificil e com 

plexa, em função do seu grau de abrangência, dos diferentes ni 

veis de anãlise exigidos, que requerem envolvimento de diferen

tes ãreas do conhecimento, acrescentando-se a isso tudo, a que~ 

tão metodolõgica, fundamental ã releitura da supervisão em Sau 

de. Apesar disso, pode-se formular uma hipótese a partir dessas 

considerações, ou seja, de quê a supervisão em Saude constitui-
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se em mais um dos elementos irradiadores dos objetivos e interes 

ses da classe hegemônica na sociedade capitalista, com vistas ã 

manutenção e aperfeiçoamento do sistema vigente. Entretanto,ai~ 

da que para muitos a resposta se apresente como satisfatória, 

passivel de comprovação histõrica,.essa hipõtese, mesmo que co~ 

provada, responde apenas parcialmente ã indagação. Resta. ainda, 

aprofundar o estudo a fim de precisar mais o objeto de anãlise, 

ou seja: qual e a especificidade do setor Saude no contexto da 

sociedade capitalista brasileira? 

Somente a resposta a esta questão poderã fornecer 

elementos para uma anãlise concreta da organização sanitãria,e~ 

quanto objeto especifico, que indicaria um determinado tipo de 

administração, e, dentro disso, a necessidade ou não da supervl 

sao e, no caso afirmativo, a finalidade ultima da mesma. 

Esse trabalho teve o propõsito de apenas esboçar um 

caminho, poss1vel de ser percorrido, em direção a uma reinterpr~ 

tação da supervisão em saúde. Antes de constituir um ponto de 

chegada,representa, tão-somente,um ponto de partida para o estu 

do aprofundado que a questão exige dentro da perspectiva proposta. 
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