
 

 

 

 

Sumário desenvolvido da lição 

 

 

 

 

 

 

 

Um olhar sobre a organização escolar a partir da 

racionalidade instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria João Cardoso de Carvalho 

 

Novembro de 2021 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumário desenvolvido da lição apresentada como parte das provas de agregação, 

no cumprimento do disposto na alínea c) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 239/2007 

de 19 de junho, que regula as provas de obtenção do título académico de agregado, 

bem como as respetivas condições.  



3 
 

ÍNDICE 

 

Nota introdutória .............................................................................................................................. 4 

A tomada de decisão ........................................................................................................................ 5 

A racionalidade instrumental no contexto escolar .................................................... 9 

Da racionalidade de meios à racionalidade de fins ..................................................20 

Da racionalidade instrumental às multirracionalidades ......................................25 

Uma tipologia de racionalidades decisórias .....................................................................38 

Conclusão ............................................................................................................................................39 

Referências bibliográficas ..........................................................................................................40 

 

 

  



4 
 

Nota introdutória 
 

A presente lição enquadra-se no âmbito da Unidade Curricular de 

Administração Educacional, lecionada no Mestrado em Ciências da Educação, no 

ramo de especialização em Administração Educacional, e faz parte da atual oferta 

formativa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

A ideia de que as políticas e as práticas educativas em Portugal parecem 

estar comprometidas com o processo de modernização, consequência do 

protagonismo que a racionalidade instrumental passou a ter a partir de meados da 

década de 1980, permite-nos abordar a questão da decisão e das racionalidades 

presentes no nosso alinhamento programático. 

Frequentemente acusada de incumprimento na democratização do saber, 

de não eliminar as desigualdades sociais, de não responder satisfatoriamente às 

necessidades que surgem dos diferentes setores sociais e económicos, a escola vê 

postos em causa o seu desempenho e a sua organização.  

Situação de mal-estar consubstanciada na ideia de crise em que se encontra 

mergulhada, tem legitimado a necessidade de mudança na forma de reformas que 

contemplam os planos técnico e estrutural, ou seja, os seus aspetos 

organizacionais. Uma mudança que encontra na retórica da superação da 

racionalidade instrumental o seu princípio, mas que as políticas e práticas 

educativas vão contrariando pela constatação do seu domínio e da sua renovação. 

O seu reforço em contexto educacional denuncia uma escola aprisionada ao 

enredo da aceção desta racionalidade que se vai impondo no singular, revelando a 

sua hegemonia relativamente a outros modos de racionalidade. 

Consideração que julgamos justificar uma abordagem ao conceito de 

decisão e de racionalidade instrumental, esta última balizada por uma reflexão 

crítica que possa permitir a passagem às multirracionalidades. Ao mesmo tempo, 

tentamos apresentar os aspetos que revelam uma organização escolar colonizada 

por aquele tipo de racionalidade que se expressa no elogio à otimização, ao lucro, à 

eficácia e à eficiência, conceitos que a modernidade revelou e que a pós-

modernidade teima em revisitar. 
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A tomada de decisão  
 

Porque os estudos de natureza administrativa, quer se relacionem ou não 

com a educação, têm apresentado a tomada de decisão como elemento 

fundamental, considerando as restantes atividades que têm lugar no quadro 

organizacional sob sua dependência, parece-nos importante delimitar o contorno 

semântico do conceito de decisão como forma de evitar equívocos. Exercício que 

não se apresenta como tarefa fácil, quando em causa está apresentar uma definição 

rigorosa e clara de decisão que anule qualquer resquício de ambiguidade 

(Carvalho, 2017).  

Partir de uma compreensão negativa da decisão permite distinguir, tendo 

em conta uma lógica praxiológica, entre decisão e problema, tanto pela sua 

natureza diferenciada, como pelas disposições intelectuais que cada operação 

exige ao sujeito. Um problema mais não é que um conjunto de enunciados que 

incluem uma pergunta que reclama uma resposta, já a decisão não se apresenta 

como um dado, é necessária a sua apreensão e respetiva compreensão para que 

possa ser formulada, o que requer um processo de abstração que separe “lo 

principal de lo accesorio, lo pertinente y útil, del detalle superfluo e irrelevante” 

(Lara, 1991, p. 197). Nesta linha, também Simon (1992), ao considerar que “fixing 

agendas, setting goals, and designing actions – are called problem solving; 

evaluating and choosing, is usually called decision making” (p. 43), atribui uma 

natureza diferenciada a estas atividades. Não aceitar a total identificação entre 

comportamento e decisão encontra justificação, de acordo com Garcia-Marques e 

Garcia-Marques (1998), na ideia de que “sem comparação de alternativas não é 

possível que o comportamento reflicta uma escolha: ele poderá reflectir um hábito, 

automatismo, aprendizagem anterior ou monitorização pelo meio-ambiente, mas 

nunca uma decisão em sentido estrito” (p. 154). Entendimento que encontra eco 

em Piké (1967) e Luhmann (1997). 

Por refletir uma escolha, a decisão não é única, vale para o sujeito da ação. 

Como lembra Simon1 (1971, p. 48), 

 

 
1 Esta ideia é partilhada por Owens (1976) e por Sfez (1990) ao reconhecerem que a decisão está 
intimamente relacionada a um referencial axiológico que condiciona a opção por uma determinada 
solução. 
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As decisões são algo mais que simples proposições factuais (…) elas são descrições 

de um futuro estado de coisas (…) elas possuem, também, uma qualidade 

imperativa, pois selecionam um estado de coisas futuro em detrimento de outro e 

orientam o comportamento rumo à alternativa escolhida. Em suma, elas possuem 

ao mesmo tempo um conteúdo ético e um conteúdo factual. 

 

Na verdade, toda a reflexão criada em torno da decisão não é indiferente ao 

problema de tomar as melhores decisões, na medida em que o sucesso da 

organização disso depende. Mesmo quando se concetualiza a escola como uma 

instituição de serviço público, cuja “existência tende a ser encarada mais como um 

imperativo moral do que como um facto económico sujeito a cálculos de 

custo/benefício” (Drucker, 1997, p. 195), os resultados práticos não deixam de ser 

considerados, pois destes depende o modo como a perspetivamos, bem como ao 

seu funcionamento (Friedberg, 1988). 

Conscientes de que a decisão, com frequência, causa um impacto que 

ultrapassa a esfera do imediato e que, dependendo da sua relevância, tanto pode 

afetar unicamente o decisor como todos os atores organizacionais, elas são sempre 

cruciais em menor ou maior grau pelas consequências que dela podem resultar 

(Lara, 1991), em relação direta com o risco e a incerteza que comportam (Beck, 

1989). Motivo pelo qual não é estranho que cada um de nós aspire a melhorar a 

sua capacidade decisória para melhor alcançar os objetivos a que se propõe e, 

nesse sentido, a decisão encontra a sua razão de ser na ação, pois decidindo se 

escolhem maneiras de atuar, seja individualmente ou coletivamente, o que gera 

novas realidades. 

Assim, esta consideração dá corpo à ideia da tomada de decisão enquanto 

escolha de um curso de ação, de entre as várias alternativas possíveis, visando 

atingir uma finalidade específica (Jones, 1973; Mintzberg, 1995; Mintzberg et al., 

1976; Turban, 1995), o que, no limite, significa, no que à organização diz respeito, 

que ao decidirmos estamos a governar no sentido de objetivos determinados.  

Porém, identificar escolha e tomada de decisão é uma ideia simplista e 

reducionista pelo facto de desvalorizar o momento da inteligência e o da vontade 

(Simon, 1968). Assim, a escolha de uma alternativa, de entre as várias possíveis, 

mais não é que uma parte de um processo que inclui várias fases interligadas entre 
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si e que traduzem as atividades que é necessário realizar, nomeadamente a 

identificação da necessidade de decisão, a avaliação das soluções alternativas e a 

implementação de um curso de ação (Mintzberg et al., 1976; Sabherwal & Grover, 

1989; Simon, 1960). Muito embora Ackoff (1981) admita a ideia de tomada de 

decisão como um dos componentes constitutivos do que designa por ciclo de 

decisão, considera que, após a tomada de decisão, é necessário existir um 

responsável pela sua implementação e que os seus efeitos devem ser sujeitos a 

uma avaliação para posterior (não) recomendação, pois, de contrário, pouco se 

melhora, o que pode resultar num constrangimento para o progresso da 

organização2.  

Mas não decidir também se tem apresentado como uma modalidade 

organizacional, pois é habitual existirem, como lembra Hall (1984, p. 232), 

“situações importantes que envolvem não decisões. São elas as situações em que os 

responsáveis organizacionais pelas decisões decidem não tomar uma decisão e 

prosseguir na direção que vinha sendo seguida”. Consideração que, por analogia à 

concetualização de não participação proposta por L. Lima (1998), não pode ser 

confundida com a não decisão quando esta significa não ter expressão na ação e 

que é imputada a homens e mulheres para quem decidir não é uma tarefa cómoda 

pela responsabilidade que a ação transporta e pelas repercussões irreversíveis 

nem sempre fáceis de suportar. Pelo que, como diria L. Lima (1998) no âmbito da 

participação nas decisões, “recusam o preço que para tal poderiam ser forçados a 

pagar” (p. 188), remetendo esse papel para outros. Assim, enfrentar riscos é algo 

que muitos preferem evitar, o que, em rigor, legitimará a existência de uma decisão 

circunstancial, de envolvimento mínimo. 

Parece-nos que ficamos perante a evidência do reconhecimento da decisão 

enquanto elemento incontornável no contexto organizacional, mas, igualmente, 

 
2 Como fatores que desencadeiam a tomada de decisão, podemos enunciar a existência de um 
problema, a alteração do ambiente que envolve a organização, o reconhecimento de oportunidades 
ou ameaças que esse ambiente potencia (Harrison, 1996; Huber, 1984; Keeney & Raiffa, 1993).  

Com efeito, a decisão tem, no contexto organizacional, uma particular função que passa pelo 
propósito de permanecer uma unidade utilizada ao serviço de outras decisões, de fixar a 
seletividade da sua relação a outras decisões e de ser válida por um período fixo, o que revela a 
função temporal que lhe é inerente (Luhmann, 1997). Em contexto organizacional, a tomada de 
decisão é categorizada de acordo com o género e por ordem de importância, considerando os riscos 
que incluem. Programáveis e não programáveis (Maximiano, 2009; Simon, 1960); programável, 
híbrida ou francamente estruturada e estruturada (Le Moigne, 1974) são algumas das 
categorizações atribuídas à decisão. 
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como tarefa difícil que, em termos práticos, muitos preferem não realizar. Nesta 

categoria podemos encontrar os que se sentem paralisados no momento de passar 

à ação, pelo reconhecimento da ausência de alguns elementos que poderiam ser 

importantes, em consequência da análise profunda e intensiva do processo 

decisório, recusando comprometer-se com a realidade; os que, perante as mesmas 

dificuldades, optam por copiar decisões de esquemas gerais que as regras e 

paradigmas culturais oferecem, perpetuando, desta feita, as práticas da 

organização à qual pertence, o que dilui as suas responsabilidades na organização. 

Por oposição, existem aqueles para quem decidir representa uma atividade 

fascinante pelo poder e pelo risco que comporta que, providos de um sentido ético 

e de responsabilidade, sabem escolher e têm vontade e coragem para passar à 

ação, criando novas realidades; que também são diferentes daqueles que sofrem 

do “frenesim da decisão”, na medida em que a sua atitude permanente é a de 

despachar, de fazer as coisas à margem da qualidade do processo de decisão (Lara, 

1991).  

Se um bom decisor é aquele que toma boas decisões, qualquer organização 

permite a constatação de que existem bons e maus decisores, mesmo que isso 

signifique que não existem critérios objetivos e universais para apelidar uma 

decisão de boa ou de má. Só a referência valorativa determina a qualidade de uma 

decisão. Parece-nos que, em termos absolutos, não existem boas decisões, pois o 

que pode ser bom para uns não é para outros, o que pode ser uma boa decisão a 

curto prazo pode revelar-se, no longo prazo, uma péssima decisão3.  

Mas qualquer análise que incida sobre a tomada de decisão não prescinde 

da abordagem à racionalidade, porque com ela se articula. E se, num primeiro 

momento, a questão ou a reflexão sobre a racionalidade decisória pareça ser de 

natureza meramente teórica, estamos certos de que, mais do que nunca, se 

apresenta como tema com interesse prático que rompe as fronteiras do mundo 

 
3 Enunciar os aspetos que garantem a qualidade de um processo decisório não é tarefa fácil, mesmo 
quando nos socorremos das diferentes teorias da tomada de decisão para a sua análise, 
nomeadamente a descritiva, que examina o modo pelo qual os indivíduos tomam as suas decisões; a 
prescritiva, que tem como preocupação estudar aquilo que se pode fazer para melhorar as decisões, 
apresentando modelos para serem aplicados na tomada de decisão concreta com o propósito de 
melhorar o impacto dos seus resultados; e a normativa, que visa estudar o modo a partir do qual os 
sujeitos, em teoria, deveriam tomar as suas decisões, o que justifica a ênfase na lógica. Teorias que 
podem ser sintetizadas como: “Descriptive: What people actually do, or have done. Prescriptive: 
What people should and can do. Normative: What people should do (in theory)” (Dillon, 1998, p. 2). 
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académico. Quando comparamos o vocabulário utilizado hoje com o utilizado há 

umas décadas, constatamos que, na atualidade, é recorrente o uso de conceitos 

como decisão, alternativas, critérios de decisão o que coloca em evidencia “la 

incubación del concepto de decisión racional en ‘la imageneria coletiva’ de nuestra 

época” (Lara, 1991, p. 136), parecendo confirmar que também o homem comum 

está ciente do problema da decisão racional4, o que coloca a descoberto o conceito 

de racionalidade.  

Apesar de ser um conceito complexo pelas dimensões que integra, é a 

racionalidade que permite identificar o sentido por detrás da ação, que permite 

descortinar, mesmo que genericamente, o sistema de referências de que têm sido 

alvo as teorias pedagógicas, as mesmas que reclamam uma conceção de sujeito, os 

modos de organização e funcionamento e outras notas educativas. 

 

 

A racionalidade instrumental no contexto escolar 
 

A ideia de que a racionalidade instrumental, à semelhança de todas as 

outras áreas da atividade humana, invadiu a educação tem sido corroborada pela 

constatação de que a teoria está ao serviço de uma lógica tecnocrática pela 

tentativa de encontrar princípios de educação ancorados ao espírito do 

instrumentalismo que têm conseguido eliminar questões de relação entre poder, 

conhecimento e ideologia (Bell & Howard, 2006; Charlot, 2007; Dale, 2004; Giroux, 

1986, 1987, 1997; Ritzer, 1996, 2007). Facto que encontra explicação na função 

bivalente que é conferida à racionalidade instrumental, pois tanto serve para 

justificar o fracasso da modernidade, como serve como proposta alternativa ao 

projeto da pós-modernidade que a reconfigura e ressemantiza, convertendo os 

conceitos de descentralização, autonomia enquanto momentos de 

desburocratização que se confundem com racionalização, aumento de eficácia e 

eficiência, e aumento de produtividade e qualidade.  

É como se constatássemos que a racionalidade instrumental se foi impondo 

como única alternativa, muito embora não tenha conseguido cumprir, antes negou, 

 
4 A ideia de decisão racional evidencia um pensamento herdeiro do racionalismo e cientismo do 
século XIX que, grosso modo, exclui a subjetividade, os sentimentos e a espontaneidade. 
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o tão almejado projeto da Modernidade que abalou e contrariou os princípios da 

emancipação e da democracia inclusos no projeto de humanização. Ao ter 

convertido os conceitos de ciência e desenvolvimento económico em faces da 

mesma realidade, visível na valorização do princípio de mercado e, 

concomitantemente, nos critérios de eficiência e eficácia, imprescindíveis à força 

produtiva em que a ciência se havia transformado, tornou-nos herdeiros da sua 

própria emboscada. Em resultado de tal facto, acaba por legitimar uma 

racionalidade que se instrumentaliza para fins económicos, subordinando os 

interesses da sociedade aos das classes dominantes. É neste contexto que os 

indivíduos passam a ser reconhecidos por aquilo que produzem. 

A decadência desta racionalidade, de que a burocracia é a expressão, 

apresentada discursivamente como um facto consumado, e a retórica que 

apresenta a “organização pós-burocrática, como alternativa capaz de superar boa 

parte das caraterísticas que Max Weber reuniu na constelação de dimensões a que 

chamou burocracia” (L. Lima, 2012, p. 129) apresentam-se como extemporâneos. A 

realidade permite atestar a intensificação dessas dimensões que conhecem 

renovada e ampliada presença em termos empíricos (L. Lima, 2012, 2021a). De 

resto, perspetiva que a mcdonaldização, aventada por Ritzer (1996), não faz mais 

que confirmar, quando escreve que o “fenómeno contemporáneo al que aqui 

denominamos mcdonaldización no es outra cosa que un derivado de la teoría 

weberiana de la racionalización” (p. 35). Julgamos poder afirmar que este 

fenómeno contemporâneo confirma o temor de Weber relativamente à 

desumanização do homem em consequência das irracionalidades que a burocracia 

seria capaz de produzir. Irracionalidades pela instrumentalização do homem, pela 

crença de que os aspetos da vida passariam a estar enformados por um grau de 

racionalidade cada vez maior e que a metáfora “jaula de ferro da racionalidade” 

(Weber, 1996) pretendia expressar.  

Uma racionalidade com tal alcance que passou a determinar que a única 

novidade consiste em passar de um sistema racional para um outro, igualmente ou 

mais racional (Ritzer, 1996). Este pressuposto é compatível e ajuda a cimentar a 

“hipótese da hiperburocracia, especialmente reforçada por mudanças tecnológicas 

capazes de a dotarem de maior intensidade e alcance, de uma acrescida fiabilidade 
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e capacidade de cálculo racional, de maior velocidade, capacidade de armazenar, 

gerir e transportar dados” (L. Lima, 2012, p. 130).  

No campo da educação, é paradigmática a abordagem que L. Lima (2021a) 

realiza à dominação digital e ao aumento da burocracia que aquela potencia. A 

evidência da crescida tendência na contemporaneidade em ensinar e aprender 

com recurso às máquinas, em particular quando em causa está a administração dos 

sistemas e da organização da educação, parece não conhecer limites, tendo em 

conta o que se anuncia “para o futuro próximo, através das Máquinas Ultra 

Inteligentes e, especialmente, da ultra-tecnologia” (p. 3). 

Com efeito, sob a capa da desburocratização nas escolas, as plataformas 

informáticas adquiriram centralidade, pois são elas que marcam o compasso da 

dinâmica organizacional dentro e fora da sala de aula, intensificando o controlo do 

trabalho do professor através das técnicas de gestão. Neste quadro assomam 

diferentes formas de relacionamento e comunicação entre Ministério da 

Educação/escola; diretor/professores; professores/professores; professores/pais; 

professores/alunos e vice-versa, o que também resulta numa nova forma de 

interpessoalidade (Carvalho & Loureiro, 2021). O estatuto de omnipresente 

adquirido pelas tecnologias de informação e comunicação não é marginal à 

circunstância preconizada pela agenda política do “Plano Tecnológico”, assente nos 

princípios de modernização e estabelecida como prioridade. A organização escolar, 

invadida pelas tecnologias ao nível do planeamento, organização, coordenação e 

demais funções administrativas, passa a dispor de software e aplicações 

informáticas disponibilizadas por empresas certificadas pelo Ministério da 

Educação. Em simultâneo, as próprias escolas exaltam este tipo de operatividade 

quando elas próprias desmaterializam e automatizam outras tarefas e 

procedimentos, dos quais destacamos o registo de sumários, de atas, as entradas e 

saídas de alunos, as matrículas, etc., que instalam a ideia de padronização e 

consequente uniformização, ao mesmo tempo que controlam (Carvalho & 

Loureiro, 2021; Catalão & Pires, 2020; L. Lima, 2012). 

E assim, as plataformas informáticas, na ótica de L. Lima (2021a, p. 9), 

 

emergem como máquinas de administrar, dotadas de capacidade de decisão 

automatizada em várias áreas, de regimes de regras, de capacidade de exercer uma 
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vigilância ativa, monitorizar as ações, emitir avisos e advertências, produzir 

cálculos e realizar avaliações, além de apresentar estatísticas e as representar 

graficamente de modo variável. Tudo isso de forma constante e sem interrupções, 

com a sistematicidade e a calculabilidade típicas de uma máquina, bem como com a 

especialização, a objetividade e a impessoalidade que são apanágio do funcionário 

especializado numa organização burocrática.  

 

Certeza, verdade absoluta, ausência de riscos e desejo de dominação dão 

corpo a esta racionalidade que se legitima como o único e absoluto princípio de 

organização e que relega para o âmbito da irracionalidade, para o não científico, 

tudo o que não pode ser demonstrável e quantificável. Fica validada a objetividade 

e o rigor enquanto incompatíveis com tudo o que se apresenta com contornos 

sensíveis ou axiológicos, retirando à racionalidade a dimensão crítica. É este 

pressuposto que está subjacente à ideia de que “esta pessoa agiu racionalmente”, 

ou seja, retira-se à ação a emoção, a espontaneidade, a precipitação, e recusa-se a 

análise superficial da situação com a qual nos confrontamos. Pelo facto, extrai-se 

da natureza humana as emoções e os instintos, ficando o decisor reduzido à sua 

capacidade de cálculo. 

É também esta a racionalidade que encontramos na Administração 

Científica, associada à denominada Escola Clássica, com destaque para os trabalhos 

desenvolvidos por Taylor, em que o improviso e o empirismo cedem lugar ao 

império da lei, em que o mundo das organizações passa a ser tratado à semelhança 

de um fenómeno natural (Burrel & Morgan, 1992), pois o governo das 

organizações é feito “de acordo com ‘princípios científicos’ que evitarão 

procedimentos da ordem da irracionalidade humana que fazem perigar os valores 

da eficiência e eficácia organizacional” (Carvalho, 2017, p. 32). 

Valores que a racionalidade burocrática de Weber (1991) incorpora e que 

encontra na proposição ‘a adequação ótima entre meios e fins’ o seu enunciado. A 

lógica desta relação dirige a sua preocupação para a excelência dos métodos, pelo 

que a relevância da técnica fica a descoberto pela “importância dos meios 

empregados, em oposição ao sentido ou fim pelo qual (…) se orienta (in concreto)” 

(p. 38). Deste modo, o adjetivo racional só a estes se aplica, pois são “os únicos que 

podem ser escalonados, técnica e cientificamente, em relação a um padrão 

unívoco” (Pereira et al., 2010, p. 262).  
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De resto, “o critério de racionalidade para a técnica é entre outros também o 

famoso princípio do ‘esforço mínimo’: o resultado ótimo em comparação com os 

meios a serem aplicados não com os meios-absolutamente mínimos” (Weber, 

1991, p. 38). Assim, o aspeto económico traduzido pela noção de lucro-eficácia é 

capital para esta racionalidade, considerada como constitutiva do comportamento 

dito inteligente. Custos e benefícios são a tradução do comportamento racional que 

atinge os objetivos pretendidos à custa do mínimo de esforço e o máximo de 

satisfação, daí que o decisor maximize a utilidade esperada, que significa optar 

pela alternativa que com maior probabilidade conduza ao resultado a que se 

associa a maior utilidade esperada (Carvalho, 2009). 

Assim, na ótica de Weber (1991), a burocracia impõe um raciocínio que 

obedeça a uma lógica mecânica, na qual a razão é determinada pela técnica que 

encontra validação quando os objetivos definidos são cumpridos a partir da 

execução de determinadas tarefas sujeitas a regras calculadas, o que justifica a 

concetualização de racionalidade instrumental. 

Neste quadro de racionalidade, estamos obrigados a realizar um exercício 

de antecipada ponderação a todas as circunstâncias presentes, retirando ao acaso 

qualquer conotação de racional, pois em causa estão a existência de boas razões 

que nos levaram a agir e não a ação que, de forma inadvertida, é concordante com 

a melhor. Neste âmbito, só estamos a ser racionais “se possuirmos (…) uma 

descrição completa das consequências decorrentes de cada estratégia alternativa e 

efectuar uma comparação entre elas” (Simon, 1971, p. 71). Assim que o sujeito se 

confronta com a necessidade de optar pela melhor alternativa, vê-se impelido a 

fazer comparações entre as conjunturas que forem surgindo, deliberando sobre 

cada uma delas, no sentido de antecipar as consequências da própria ação, estando 

obrigado à seleção de uma única5.  

É, assim, uma lógica que é estabelecida em função dos processos/meios, 

ficando justificada a racionalidade formal, que aquela incorpora. É uma 

racionalidade que procede “da racionalização instrumental com referência a 

regras, leis, regulamentos. É referida às normas abstratas, sem conexão com 
 

5 Parece-nos que, de algum modo, fica demonstrado os princípios inclusos na dinâmica a que o 
homo economicus está obrigado: está completamente informado, pois conhece não só a ação que 
empreende, mas, igualmente, todas as suas consequências; infinitamente sensível, pois tem a 
capacidade de antever e, por isso, parece controlar as variações da realidade; e racional, pois não só 
ordena a realidade como a sua escolha expressa o máximo de utilidade (Sfez, 1990). 
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pessoas, a regras universalistas, no sentido em que não considera os interesses e 

qualidades individuais” (Thiry-Cherques, 2009, p. 904).  

E assim, ao nível da escola, se explica a exclusão dos atores educativos de 

participar na elaboração das decisões, política que os mantém distanciados dos 

centros decisórios, conduzindo ao conformismo, à ausência de sentido crítico, à 

ausência de vontade de intervir visível em atitudes que só deixam lugar à repetição 

do que está prescrito e dado como certo, instaurando-se como meio eficaz para 

moldar os sujeitos à medida da ideologia dominante.  

O que dá sentido à ideia de uma organização escolar que admite que, por 

um lado, existem aqueles que mandam, que estipulam, e determinam, em suma 

decidem e, por outro, existem aqueles que se veem reduzidos à condição de 

simples executantes e cumpridores dessas deliberações. Este entendimento 

promove a ideia de organização escolar como espaço de decisão meramente 

verticalizada, destruindo, por essa via, a ideia de espaço promotor de vivências 

democráticas que acolhe o cidadão empenhado e ativo, com capacidade de intervir. 

Inerente está uma política de controlo que só tem servido para anular 

qualquer atitude paralela que se pudesse transformar num obstáculo à reprodução 

do status quo. Controlo também visível na orientação adotada pela Inspeção da 

Educação de práticas mecanicistas de verificação de procedimentos e, nesse 

sentido, fiscalizam a capacidade de ajustamento e acomodação dos professores às 

regras estabelecidas. Um mecanismo de controlo que inibe e condiciona 

comportamentos mais atrativos ou ousados que confiram prioridade aos porquês, 

pelo que lhes resta a conformidade aos modelos pré-estabelecidos.  

A este nível, da execução, os atores educativos são instrumentalizados ao 

serem reduzidos a meios ou modos de perseguir os objetivos organizacionais, 

transformados em mecanismos especializados, visando servir os intentos do lucro. 

Retira-se-lhes poder de iniciativa porque não se reconhece capacidade decisória, 

relegando-a para os órgãos superiores que conferem à discussão um estatuto 

impermeável a qualquer discussão, mesmo porque o “the one best way” já está 

encontrado. Um “the one best way” na resolução de problemas ao menor custo 

também representado pelas próprias plataformas informáticas, despolitizando a 

ação, mas mantendo incólume a centralidade do Estado.  
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O conjunto dos pressupostos apresentados pelo arquétipo da racionalidade 

instrumental faz a organização escolar assentar no princípio custo-benefício, no 

apelo a uma educação mais eficaz e simultaneamente mais barata, numa 

aproximação à concetualização de escola como empresa educativa, que aqui se 

apresenta como padrão de novidade, que se concretiza “no capítulo das condições 

que permitem alcançar a plena eficácia das propostas taylorianas” (L. Lima, 1994, 

p. 121). E, assim, o deslocamento para esta esfera faz-se pela via da despolitização 

e da desideologização da organização e da administração escolares, agora 

convertidas em instrumentos ao serviço da mudança educativa, porque ao serviço 

da eficiência e da eficácia da organização escolar, introduzindo uma tendência de 

mercado como garante para aumentar a qualidade e produtividade à custa de 

menores investimentos (L. Lima, 1994).  

Uma qualidade que será conseguida não pela via de maior investimento, 

mas por meio de políticas de racionalização que garantam maior eficiência. A 

medição desses resultados é uma das formas mais utilizadas para a aferição dessa 

qualidade, porque é passível de melhorar o potencial económico de uma sociedade 

pelo reconhecimento da existência de uma relação forte entre a formação 

fornecida e o nível de desenvolvimento de uma nação (UNESCO, 2016). Estamos 

perante uma perspetiva mercantil do conceito de qualidade educativa que valoriza 

o que é mensurável, conferindo sentido à ideia de uma qualidade que se mede em 

termos de resultados. 

Não é estranho, por isso, que os valores do mercado competitivo e privado 

passem a ditar as regras, celebrando as condições para a edificação da 

competição/concorrência como temas naturais, abrindo espaço à escolha da escola 

por parte dos pais. Este modo de racionalidade tem sustentado estes conceitos 

como uma componente educativa pela confusão fomentada entre progresso e 

eficiência, circunstância para se eliminarem discursos do âmbito do poder, da 

política e dos valores, corroborando a superioridade de uns sobre os outros, numa 

clara reprodução da disposição dos mercados como algo a preservar e a exaltar. A 

competição adquire estatuto de educação pedagógica que a carateriza como 

particularmente saudável, pois perspetivada enquanto instrumento ao serviço do 

aumento da eficiência. Por isso é apresentada por L. Lima (2021b, p. 11) como 

“princípio reformador da educação pública, o motor da chamada revolução 
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empreendedora que promete uma nova educação e formação, mas, sobretudo, as 

qualificações, as competências e os resultados de aprendizagem exigidos pela 

economia do conhecimento e pela revolução digital”. Quadros de honra, quadros 

de mérito, classificações, testes de inteligência e diagnósticos são alguns dos 

exemplos que servem a seleção e legitimam as desigualdades sociais. Tudo se faz 

em prol da imagem representativa do mercado que o aluno deve assimilar e que 

servirá como sua referência para determinar o seu preço no mercado de trabalho.  

É neste enquadramento que a cultura do mérito se naturaliza e intensifica: 

através dos incentivos de recompensa alicerçados ao discurso do apelo à 

excelência confirmada na elevada pontuação dos alunos, nos resultados escolares 

no sentido da sua quantificação, na apresentação dos resultados das escolas 

subordinados a uma lógica orientada para a quantificação do produto final e para a 

excelência como competência económica (Torres, 2018, 2019; Torres & Palhares, 

2001). É o lado nem sempre visível para todos numa tendência inclusa, no que L. 

Lima (2002, p. 91) denomina como “o Paradigma da educação contábil” que 

encerra “uma panóplia de elementos conformes a uma política mercantil em 

educação e que revela a importância do controlo da qualidade e a aferição da 

eficácia e da eficiência nas organizações educativas, entre outros”.  

É nesta base que as “escolas eficazes”/school effectiveness (Fialho & 

Verdasca, 2012; Good & Weinstein, 1995; Gray et al., 1999; J. A. Lima, 2008; Purkey 

& Smith, 1983; Scheerens, 2004) são legitimadas. Para tal convertem em universal 

o que à partida é diferente, a partir da preposição de que os fatores exógenos têm 

impacto reduzido no processo de ensino aprendizagem dos alunos, contrariamente 

às condições que a escola enquanto tal propicia; e que a liderança do diretor é 

iminentemente gerencialista, aspeto que diverge do ministério de professor, pelo 

que abre caminho a concetualizações de práticas de “especialidade técnica”, em 

oposição às de “especialidade educacional”. Neste sentido, não permitindo a 

convergência de valores que possam determinar opções organizacionais e 

pedagógicas convergentes com o sentido que a democracia encerra.  

Ora, como bem diz L. Lima (1994, p. 128), “A questão da eficácia só deixa de 

ser problemática quando remetida para o quadro de uma racionalidade a priori; de 

outro modo é imperioso reconhecer que não há uma, mas várias eficácias”. Daí que 

a padronização do currículo, da avaliação sumativa, da avaliação de desempenho, 
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da avaliação externa, dos exames nacionais, poderoso fator de homogeneização 

das conceções e práticas curriculares, dos indicadores de desempenho e outros, 

são aspetos que se podem equacionar a partir da proposta de eficiência inclusa na 

racionalidade instrumental pela possibilidade de estabelecer comparações, de 

controlar a qualidade, ao mesmo tempo que legitimam uma cultura uniforme.  

É neste contexto que podemos afirmar que a eficácia se orienta pelos 

rankings, servindo todos aqueles que aceitam a ideia de educação como um 

mercado dirigido para a captação de clientes através da sua publicitação, facto que 

leva à promoção de um novo managerialismo baseado na busca da excelência 

(Santiago et al., 2004), a par da implementação do modelo de avaliação externa das 

escolas. 

Uma conceção empresarial de escola que se vai desenhando pela escola de 

massas e pela figura do diretor escolar, que emerge como um gestor contratado, 

muito embora ligado à escola pelo requisito que o obriga a ser docente de carreira, 

com pelo menos cinco anos de serviço, mas paradoxalmente afastado da docência, 

pois está dispensado de qualquer atividade letiva pela necessidade de um trabalho 

de gestão a tempo inteiro, o que reforça a valorização do perfil técnico em 

detrimento do pedagógico e que a exigência de formação especializada para aceder 

ao cargo reforça (Carvalho & Soares, 2018).  

É o assomar das tendências inclusas na nova gestão pública que permite 

reconhecer o diretor da escola como o percurso necessário para se estabelecer a 

figura do gestor tecnocrata, elemento externo à escola, cujo enfoque se dirige para 

a eficácia e rentabilização de recursos numa convergência com o setor privado, que 

abre caminho a práticas e procedimentos gerencialistas, pois deste líder, rosto da 

escola e órgão unipessoal, espera-se que revele todas as condições que lhe 

permitam mobilizar as sinergias altamente conflituantes em escolas sem 

identidade, fruto de agrupamentos ou mega-agrupamentos, esventradas pelo 

poder político exterior, por fações profissionais antagónicas, por representações 

híbridas e paradoxais acerca da autonomia e da gestão escolar. 

O que também parece não escapar a esta racionalidade são os 

agrupamentos de escola que, a coberto de uma lógica pedagógica, articulada com a 

liberdade de associação de escolas, não deixaram de responder a uma lógica 

administrativa e racionalizadora, relacionada com o reordenamento da rede 
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escolar, imposta pela administração educativa centralizada (Barroso, 2018; L. 

Lima, 2018). A este propósito escrevem L. Lima e Torres (2021, p. 750): 

 

A imposição de um certo padrão de racionalidade formal afastou racionalidades e 

soluções diferenciadas, possíveis dinâmicas associativas entre estabelecimentos e 

entre estes e outros atores locais, recusou exceções e alternativas, por vezes já em 

vigor ou até mesmo permitidas numa primeira fase, assim as relegando para o 

estatuto de escolhas irracionais. 

 

Estamos perante a inegável força da imposição política que é sintomática da 

dominação burocrática, que se reveste de neutralidade sustentada pelas razões 

técnicas e instrumentais que incorpora, subalternizando a racionalidade referida a 

fins e valores (L. Lima & Torres, 2021). 

Com efeito, na aceção de racionalidade instrumental, a questão dos fins é 

relegada para um plano acessório, pelo que se converte em “arma mercenária que 

pode ser posta ao serviço de qualquer dos nossos objetivos, bons ou maus” (Simon, 

1989, p. 16). Pelo facto, a indiferença a que os fins são votados não consente que o 

confronto entre as diferentes preferências aconteça, que não se questionem os 

valores em nome dos quais atuamos. Uma racionalidade constituída pela 

calculabilidade, que se confunde com maximização, mas que, em si mesma, adquire 

contornos de irracional por aceitar a ideia de um fim que não se submete, ele 

próprio, à análise racional.  

Esta é uma racionalidade que, mais do que negligenciar, marginaliza a 

temática da legitimação e validade dos fins, descomprometendo-se face a 

prioridades que se estabelecem à medida que se vão impondo novas finalidades. É 

esta racionalidade que permite o entendimento do trabalho como meio para obter 

determinados objetivos, sem que esses objetivos sejam postos em causa, pois não 

se procuram conhecer as razões e as condições que nos levam a considerá-los e 

não a outros. Por exemplo, “de como e por que atribuímos valor a posições de 

status, ao poder, à recompensa material, à integração social, à realização pessoal e 

assim por diante” (Thiry-Cherques, 2009, pp. 900-902).  

A subtração da reflexão quanto aos fins encontra justificação, de acordo com 

Weber (1991), na impossibilidade dos fins, em termos valorativos, serem passíveis 
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de se universalizar por culpa da inexistência de uma lógica valorativa absoluta. Tal 

significa que há fins que podem ser considerados racionais ou não em virtude da 

pessoa, da sociedade e da cultura. E, assim sendo, em Weber (1991) a 

racionalidade instrumental apresenta-se como irreconciliável com a racionalidade 

substantiva, cuja lógica que se estabelece é em função do conteúdo dos objetivos e 

se funda na ideia de que os fins são produtos de escolhas que são suportadas por 

valores que não podem ser objetivamente diferenciáveis. É a existência do 

relativismo axiológico que assegura o seu pluralismo, sem que isso possa ser 

sinónimo de perda de valores, antes avaliza a ideia de que cada esfera da vida 

social possa ser interpretada a partir dos seus próprios princípios, como se 

deixasse de haver preocupação com um sentido teleológico unificante. Por isso, 

uma coisa “nunca é irracional por ela mesma, mas somente quando considerada a 

partir de um determinado ponto de vista” (Weber, 1996, p. 11). 

Weber declara a impotência da ciência na resolução deste problema, uma 

vez que ela só “contribui para identificar o problema dos valores, mas ela não ajuda 

nas escolhas subjetivas” (Coelho & Vieira, 2019, p. 3), demonstra as consequências 

lógicas e práticas que cada escolha congrega, mas não possibilita um juízo 

avaliativo relativa àquela que é a mais correta, porque o valor não encontra na 

razão o seu critério de análise.  

O que distingue, apesar da dificuldade que existe em sistematizar todos os 

conceitos de racionalidade presentes nos seus escritos, pois a “racionalidade é um 

recurso heurístico formulado de modo múltiplo e a sua sistematização típico-ideal 

obedece a imperativos que resultam de finalidades teóricas que Weber colocou em 

função de contextos de análise diferenciadas” (Sell, 2012, p. 168), é entre 

racionalidade formal e racionalidade material, dizendo que:  

 

Chamamos racionalidade formal de uma gestão econômica o grau de cálculo 

tecnicamente possível e que ela realmente aplica. Ao contrário, chamamos 

racionalidade material o grau em que o abastecimento de bens de determinados 

grupos de pessoas (como quer que se definam), mediante uma ação social 

economicamente orientada, ocorra conforme determinados postulados valorativos 

(qualquer que seja sua natureza) que constituem o ponto de referência pelo qual 

este abastecimento é, foi ou poderia ser julgado. Esses postulados têm significados 

extremamente variados. (Weber, 1991, p. 52) 
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Assim, a racionalidade formal possui um conteúdo inequívoco, já a 

racionalidade material é apresentada como inteiramente vaga (Weber, 1991).  

Numa tentativa de síntese é possível afirmar que, ao nível da tomada de 

decisão, a racionalidade instrumental tem como seus elementos constitutivos o 

cálculo, a utilidade e a maximização de recursos; já o entendimento e o julgamento 

ético são constitutivos da racionalidade substantiva. 

 

 

Da racionalidade de meios à racionalidade de fins 

 

Somos de opinião de que o uso absoluto e exagerado de cada uma das 

racionalidades acima consideradas pode ter consequências indesejáveis. O uso 

exclusivo da racionalidade instrumental nas nossas escolhas pode levar a um certo 

“maquiavelismo perigoso” suportado na ideia de que os fins justificam os meios; o 

uso exclusivo da racionalidade substantiva, quando não é acompanhado de um 

doseamento dos princípios éticos, pode levar tanto à imobilização como à 

radicalização de ideias e, consequentemente, de atitudes. 

Perante esta constatação, parece que só a complementaridade que se 

estabelece, na base da interação tensional, entre a racionalidade instrumental e a 

racionalidade substantiva, torna possível anular o predomínio de cada uma delas 

de per se6. Ao decisor, nem os meios nem os fins lhe devem ser indiferentes, 

existindo entre eles uma implicação indispensável. 

E se parece inegável, na atualidade, o predomínio ou mesmo hegemonia da 

razão instrumental, só o resgate da racionalidade substantiva o pode anular. No 

fundo, torna-se urgente realizar um esforço de tornar factual a presença dos meios 

e dos fins de modo simultâneo, exigindo uma racionalidade que possa ser 

constituída por um lado axiológico, porque a legitimação dos fins será motivo de 

reflexão, e por um lado instrumental, pois não devemos deixar de atribuir 

considerável importância à preocupação sobre a eficiência de um processo que 

levará à realização de uma qualquer finalidade. Tentar atingir finalidades sem 

 
6 Todavia, “não é a existência de tensão que irá determinar o sucesso ou não de uma organização, 
mas sim a maneira como esta tensão é encarada pelos sujeitos” (Siqueira, 2017, s.p.). 
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meios adequados é uma tarefa inusitada, ao mesmo tempo que não é coerente 

fazermos uso de meios adequados no alcance de objetivos inconvenientes. 

Este será um modo de racionalidade que encontra justificação na 

necessidade urgente que o ser humano tem em desafiar e questionar 

reflexivamente a sua ação, visando determinar a sua legitimidade. Decidirmos 

tendo por base uma racionalidade que “requer acções que sejam orientadas por 

esclarecimentos inteligentes da situação toda” (Morgan, 1996, p. 40), é revelarmos 

preocupação pelo que deve ser motivo da nossa preferência7.  

O problema essencial reside, por isso, no que são as nossas necessidades, 

numa desocultação imparcial e bem informada, obrigando a uma hermenêutica 

com vista a perscrutar a verdade em detrimento dos interesses que só 

aparentemente são benéficos.  

O mesmo será dizer que toda a decisão é intrinsecamente axiológica, e que 

toda a tomada de decisão tem como linha orientadora um valor que vale de modo 

diferente de outro valor, opção que retira todo o caráter de neutralidade à ação. 

Neste sentido, o valor de algo reflete-se não só no que queremos, mas no que 

deveríamos querer, porque são estes últimos desejos os representativos dos 

nossos melhores interesses. A questão sobre as nossas preferências deve ser 

permanente, pois só deste modo seremos capazes de fazer uma escolha imparcial e 

bem-intencionada, só assim poderemos ter garantias quantos aos valores que se 

realizam através dos fins por nós alcançados. 

 
7 Nesta linha, ao não subtrairmos a orientação quanto aos fins, quanto ao que deve ser entendido 
como prioritário ou preferível, passando a razão a desempenhar um papel determinante na luta que 
advém do confronto entre diferentes preferências, é não adulterar a natureza inerente à própria 
racionalidade. Impedir a presença da tensão teológica é aceitar a simples relação de meios com 
meios que pode culminar no entendimento do sujeito sobre si mesmo enquanto meio (Cantista, 
1984). A validade dos fins é sempre uma questão oportuna pois é negar a razão preferirmos o bem 
menor relativamente ao maior, ou subordinar as nossas reais necessidades a desejosos supérfluos 
(Rescher, 1993). Este pressuposto identifica a racionalidade com o conceito de bem, numa 
aproximação a Rawls (1993), contrariamente a Hume (2001), que percebe ser conforme à razão 
“preferir a destruição do mundo a ter um arranhão no dedo” (p. 483). A simples adoção de 
determinados fins não é condição para que se transformem em válidos, mas, ao serem merecedores 
de todo o esforço levado a cabo pelo decisor, tornam indispensável uma avaliação objetiva que os 
legitima ou não. Só assim o decisor pode evitar desenvolver aversão pelas consequências do projeto 
que adotou, o que, inevitavelmente, o levaria à censura do seu próprio agir. Lamentarmos uma 
escolha é fazermos um julgamento à nossa ação, é acreditarmos que o princípio orientador pelo 
qual agimos deveria ter sido outro. 
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Se cada um dos aspetos individualmente concebidos, meios e fins, fazem 

parte integrante da racionalidade, tornando-a uma unidade, então não podemos 

abdicar de nenhum deles, pois ambos são nucleares à sua concretização8.  

Ora, todos os projetos pedagógicos que compreendem a necessidade de 

repensar e recriar o sentido da educação conferem igual importância aos meios e 

aos fins, objeto de uma constante discussão, numa tentativa de os tornar mais 

coerentes com as necessidades fundamentais do ser humano. Educar assume a 

feição de capacitar a pessoa para assumir um papel ativo e responsável na 

sociedade a que pertence, sendo, por isso mesmo, tarefa da escola ampliar o 

próprio conceito.  

Tal projeto não se tem revelado de fácil concretização, pois a racionalidade 

instrumental que a ideologia dominante preconiza tem sido capaz de se impor, 

deixando de ser necessário insistir-se na credibilidade do seu conteúdo, basta que 

se fale a sua linguagem na abordagem da realidade. É neste sentido que se tem 

afirmado que a ideologia enquanto projeto de construção não existe, ela só se tem 

feito sentir enquanto arma de manutenção, pois silenciam-se questões que 

colocam a tónica na relação entre saber e poder, do mesmo modo que não se 

discutem os interesses que servem o conhecimento dito útil e que propicia um 

pseudo consenso coletivo.  

Por isso Freire (1997) se posiciona pela promoção de uma organização 

democrática que inclua todos os atores educativos de forma comprometida na ação 

de organizar e pela exigência da sua indispensável participação indagadora e 

refletida. A sua conceção de organização implica intersubjetividade de relações, de 

diálogos e de discursos críticos, condições à materialização da organização 

democrática. É recusando a condição de alienado, de espetador, de diminuído e de 

dirigido pelo poder que se converterá em sujeito que integra a esfera das decisões. 

Nessa linha, desenha um processo educativo que inclui o sujeito na experiência do 

diálogo e da análise da sua realidade, que proporciona condições de verdadeira 

participação no encontro de soluções para os problemas da democracia, 

 
8 Pelo facto, apresentam-se como aspetos desta racionalidade a dimensão cognitiva, prática e 
valorativa, que se implicam mutuamente. A primeira produz opiniões sobre os factos com os quais 
nos deparamos; a segunda produz diretivas sobre os atos a realizar e a última produz avaliações 
sobre os factos. No fundo, parecem ser as boas razões o requisito necessário à racionalidade, 
“buenas razones para lo que uno cree, para lo que hace y para lo que avalúa” (Rescher, 1993, p. 
145). 
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atribuindo-lhe competências em ordem a poder optar e decidir em relação a si 

mesmo (Freire, 2001a). 

O protagonismo que Freire (2001b) confere à decisão encontra justificação 

na responsabilidade social e política que acarreta, insistindo por esse facto na 

necessidade de uma pedagogia que se desenvolva segundo a ideia de que só se 

aprende o que se pratica, incitando à prática da decisão como modo de ensinar e 

aprender (Freire, 2001a). Toda a sua obra, por isso, se insurge contra os 

fenómenos de dominação que as conceções mecanicistas e burocráticas nos níveis 

da organização e da administração teimam em conservar e reforçar. Obrigados a 

manterem-se na situação de oprimidos, veem mutilada a sua potencialidade de 

emancipação que a “educação bancária” favorece ao manter-se subordinada à 

esfera económica. 

Conclui pelo falhanço do processo decisório assente na dominação rigorosa 

e isento de riscos, pois a ação política e educativa não se faz à margem de riscos 

(Freire, 2000). De resto, não há decisões neutras, pois o valor de algo refletido no 

que deveríamos querer obriga à politicidade da sua prática. A racionalidade que a 

concretiza compõe-se de uma face axiológica, pela necessidade urgente que o ser 

humano tem de se desafiar e questionar reflexivamente a sua ação, visando a sua 

legitimidade. 

Também Dewey (2007), na linha da construção de uma escola democrática, 

enfatiza a necessidade de uma formação dirigida para o desenvolvimento de 

cidadãos possuidores de uma atitude crítica e reflexiva, autodeterminados e 

disponíveis para a participação, que vota ao fracasso qualquer projeto pedagógico 

focado numa política de resultados escolares. Pelo que fazer do pensamento e da 

ação duas faces da mesma realidade concretizou-se no autor na pedagogia 

pragmatista. Reconhece que se, “teoricamente, ninguém põe em causa a 

importância da escola em estimular bons hábitos de pensar” (p. 140) não existem 

condições para introduzir nem ativar a revolução democrática que só se realiza a 

partir do aprender fazendo – expressão que sintetiza uma pedagogia que obriga a 

que o sujeito seja colocado em situações de experiência direta, que enfrente 

problemas autênticos para estímulo do seu pensamento para descobrir por si 

mesmo as soluções para os problemas e comprometendo-o enquanto sujeito 

decisor. O autor faz do conhecimento um instrumento para a ação, recusando todo 
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o conhecimento e todas as verdades universais e abstratas por transformarem o 

professor em mero recetor e executor de receituários em vez de assimilador crítico 

de ideias. Acredita que, da conceção de escola mercantilizada, baseada numa 

racionalidade instrumental, focada na produtividade e na eficiência, irromperão 

sujeitos cativos de “hábitos rotineiros e do controlo autoritário dos outros, que 

sabem o que vão fazer e que não são especialmente escrupulosos, relativamente 

aos meios que empregam” (p. 140).  

O próprio conceito de contra-produtividade assumido por Illich (1976) 

demonstra como a lógica da racionalidade instrumental torna os sistemas 

escolares contra-produtivos pelo facto de subordinarem a educação à 

produtividade, por oposição à convivialidade. Motivo que o leva a fazer a apologia 

a uma sociedade sem escola, já que esta mais não é que um aparelho de 

manipulação, de encarceramento, que obriga a pagar o preço da subordinação das 

autonomias, das vontades próprias, que, domesticadas, configuram um humanismo 

baseado na ideia de crescimento económico e de desenvolvimento. 

Na verdade, não podemos ignorar as diferentes tecnologias utilizadas na 

escola para o exercício do controlo, não permitindo a expansão crítica e refletiva, 

mas servindo o propósito de uma educação para a docilidade (Ritzer, 1996). As 

normas e regulamentos que existem nas escolas mais não são do que mecanismos 

controladores das vontades, ao mesmo tempo que servem de referência para 

etiquetar os bons e maus alunos tendo em conta a sua subserviência a essas 

normas. Na escola domesticam-se os alunos para obedecer à autoridade, para 

serem recetivos aos procedimentos racionalizados de ensino aos quais os exames 

objetivos respondem como forma de aferir essa assimilação. Por essa via, reprime-

se a criatividade a espontaneidade e desenham-se personalidades para a 

obediência. 

Uma racionalidade de meios e de fins tem que nos fazer refletir sobre a 

qualidade e ao serviço de quem ela se encontra, o mesmo valendo para a avaliação 

externa de escolas, para a avaliação de desempenho, para os exames nacionais, e 

outros, que à custa da padronização impõem culturas uniformes.  
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Da racionalidade instrumental às multirracionalidades 
 

Se definir a racionalidade somente a partir dos meios se revela redutor, a 

ideia de otimização que esta mesma racionalidade integra, na ótica de Simon, está 

longe de ser aquela de que o ser humano dispõe enquanto sujeito decisor. Ao 

duvidar da escolha ótima, isso não significa que, em termos valorativos, alguma 

crítica tenha sido esboçada à racionalidade que suporta a atividade das 

organizações. Não podemos afirmar que Simon tenha realizado qualquer rutura 

com o esquema clássico de decisão, pois dele não se distancia, nem mesmo põe em 

causa a sua racionalidade. No fundo, a racionalidade limitada, que apresenta por 

oposição à anterior, cumpre principalmente uma função de crítica relativamente à 

teoria económica hegemónica, em concreto ao alcance do comportamento 

económico. Dito de outro modo, a crítica incide sobre os conhecimentos e a 

capacidade cognitiva do decisor que, por si mesmos, não se apresentam como 

aspetos impeditivos ao acontecer da ação racional a partir do conhecimento que 

possui. Em causa está a diferença que medeia entre o comportamento dito teórico 

e o comportamento concreto/efetivo/real, pois no essencial “o conceito de 

racionalidade limitada pretende englobar a ideia de impossibilidade prática do 

exercício da racionalidade plena” (Barros, 2007, p. 6), esta última adquirindo 

cognomes variados na obra de Simon, nomeadamente “a ‘racionalidade global’, 

‘racionalidade da teoria neoclássica’, ‘maximização’, ‘otimização’, ‘racionalidade 

perfeita’, ‘racionalidade estrita’” (Barros, 2007, p. 1). 

O alcance do esforço de racionalização configura uma genialidade que só 

pode descrever as capacidades de um super-homem, facto que inviabiliza a sua 

aplicabilidade ao real concreto. Este é o motivo que permite a sua concetualização 

como olímpica, por oposição à limitada que se carateriza por estar “cerceada pela 

situação e pelos poderes de computação do homem” (Simon, 1989, p. 47) e, por 

isso, se apresenta como mais realista em virtude de ser representativa das 

capacidades e consequente alcance do homem da vida real. 

Todavia, não podemos evitar a consideração de que a atualidade, na opinião 

de L. Lima (2021a), está mais próxima de poder viabilizar a ideia de racionalidade 

olímpica. A este propósito, escreve: 
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A fria objetividade e a aparente omnisciência da “racionalidade olímpica”, nos 

termos criticados por Herbert Simon (1958), designadamente em função daquilo 

que ele chamou “racionalidade limitada”, partindo de uma doutrina 

neorracionalista (Sfez, 1990, pp. 203-214), poderiam passar a ser 

progressivamente possíveis, superando as inclinações subjetivas e as preferências 

consideradas irracionais, bem como as limitações humanas de cálculo e previsão, 

através de uma alta capacidade de computação e de uma tomada de decisão 

algorítmica. (p. 3) 

 

Curioso é que, para o autor supracitado, a racionalidade limitada não se 

apresenta como um conceito autónomo, mas derivado, em virtude de se definir 

enquanto impossibilidade da racionalidade olímpica. O mesmo será dizer que “do 

ponto de vista lógico é preciso definir racionalidade plena primeiro, para depois 

poder discutir sua impossibilidade ou não, ou seja a sua negação” (Barros, 2007, p. 

7).  

Esta perspetiva leva ao entendimento de que a racionalidade instrumental 

faz apologia a um ser humano que não existe na vida real porque lhe atribui 

“poderes” que, efetivamente, não possui. 

A suspeita que Simon faz recair sobre a escolha ótima, em clara articulação 

com a racionalidade olímpica, encontra explicação no axioma que fornece  

 

ao homem as qualidades de absolutamente bem informado no que diz respeito ao 

possível curso da acção que empreende, bem como à possibilidade de prever todas 

as consequências daí resultantes, infinitamente sensível pelo facto de se prevenir 

contra toda a inconstância do ambiente e racional na medida em que a sua escolha 

óptima pressupõe o máximo de utilidade. (Carvalho, 2009, p. 122) 

 

E se o comportamento real o contraria, pois só uma parte dessas 

alternativas é tida em conta (Simon, 1971), também não podemos evitar aludir à 

ideia de uma limitação que encontra justificação no espírito humano socialmente 

estruturado e determinado (Bourdieu, 2001). 

É a partir da teoria da Utilidade Subjetiva Esperada que Simon apresenta 

uma alternativa a este impasse/problema criado pela racionalidade instrumental 

ao distinguir entre “escolha ótima” e “escolha satisfatória”. Alicerçadas no 
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pressuposto que a ideia de racionalidade ideal e racionalidade praticável, 

respetivamente, acolhe, definem-se pelo modo diferenciado de interpretar o todo 

da informação em relação às soluções encontradas. A primeira veicula uma ideia 

de solução ótima, a segunda veicula a ideia de melhor possível e que resulta de 

"todo aquello que es relevante en relación con lo que podemos efectivamente 

realizar en determinadas circunstancias" (Rescher, 1993, p. 44). Podemos dizer, 

por isso, que a ideia de escolha satisfatória alarga o espectro da ação decisória ao 

legitimar o postulado de que o decisor não tem que conhecer todas as alternativas 

possíveis, ou mesmo de se preocupar com o facto de estar a considerar todas as 

alternativas possíveis, pois estas “podem ser descobertas por processos de busca, e 

a busca interrompida quando uma alternativa satisfatória é encontrada” (Barros, 

2007, p. 10). Neste quadro, um curso de ação é ‘bom o suficiente’ de acordo com 

um determinado critério (Simon, 1956), o que significa que o decisor otimiza 

sempre que faz escolha assente num critério utilizado para comparar as 

alternativas entre si e, quando ficam cumpridos ou ultrapassados um conjunto de 

critérios mínimos de aceitabilidade, encontra uma alternativa satisfatória, que não 

se assume como única nem sequer como a melhor. Ideia que encontra eco em 

Drucker (2006), para quem a melhor solução é aquela que medeia entre o “quase 

certo” e o “provavelmente errado”, o que valida que qualquer solução por nós 

escolhida não seja necessariamente melhor do que outra que preterimos. A 

computação que a otimização exige não é compaginável com a satisfação, esta 

última mais modesta em termos de complexidade já que não rejeita os critérios 

múltiplos de escolha e muito menos as ordenações incompletas das alternativas.  

Parece-nos que em Simon não há como negar a complementaridade que 

existe entre os conceitos de satisfação e procura/busca, na medida em que a 

satisfação se impõe como critério que interrompe esse continuar a procurar pela 

melhor alternativa. 

A satisfação, ao ser acompanhada por critérios múltiplos de escolha, abre 

portas à subjetividade e, consequentemente, passa a viabilizar a presença de 

multirracionalidades. Consideração que pode ser legitimada pela ponte que Simon 

estabelece entre a racionalidade e o comportamento através dos conceitos de 

escolha e decisão, esta última confundindo-se com o processo através do qual se 
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faz a seleção, e a racionalidade entendida enquanto critério de escolha e, assim 

sendo, perspetivada como princípio explicativo. 

Ao conceito de satisfação, Simon associa a necessidade de se simplificar o 

processo de escolha, facto que nos leva a convocar o conceito de racionalidade 

procedimental (Simon, 1976) que não pode ser suprimido nem mesmo 

desvalorizado na sua obra, muito embora não se possa igualar em termos de 

visibilidade quando comparada com a racionalidade limitada. 

Representativa de um pensamento que se foi fazendo no tempo e que 

parece querer ir mais além da sua proposta de racionalidade limitada que, na obra 

do autor, parece cumprir, essencialmente, uma função crítica, a racionalidade 

procedimental apresenta-se como possibilidade de sintetizar a sua perspetiva 

relativamente ao comportamento decisório. São as simplificações dos processos de 

escolha que tornam incontornável a questão da computação. Ora, a escolha 

satisfatória vem viabilizar a ideia de procedimentos diversos e vem, por essa via, 

permitir que a racionalidade rompa com as amarras da unicidade e atue em espaço 

aberto.  

A definição de racionalidade procedimental leva Simon (1976) a definir 

racionalidade substantiva como aquela cuja preocupação incide em qual a escolha 

que é feita por contraponto à anterior, cujo foco está no como a escolha se realiza. 

Fica, então, posta em causa a superioridade técnica que define a racionalidade 

instrumental legitimada na ideia de que não existem únicas e melhores decisões, 

mas tal parece não ser suficiente para ilibar Simon da crítica da racionalidade 

clássica. Apesar da subjetividade que passa a ser introduzida nos cálculos que 

servem à escolha da decisão, Simon mantém-se preso ao esquema da 

monorracionalidade quando não se desvincula do sentido da adequação da decisão 

em relação aos valores e da coerência interna relativamente à informação 

disponível. Diz Sfez (1990, p. 214), “É sempre dentro de uma única racionalidade 

que Simon raciocina sem nunca se interrogar se os valores não devem ser 

discutidos e se novos valores não poderão arrastar uma ou outras lógicas para 

cada novo sistema”. Para que a rutura se efetive, é indispensável uma conceção 

aleatória da decisão associada a uma crítica dos valores que orientam a nossa 

razão. 
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A este propósito, parece fazer sentido afirmar que Simon não foi capaz de 

romper com alguns dos aspetos que integram a monorracionalidade. Se é verdade 

que esta última não pode prescindir da interpretação dos conceitos de linearidade, 

progresso, lucro-eficácia e normalidade como se de um absoluto se tratasse (Sfez, 

1990), dando forma ao esquema universal de racionalidade9, ficamos impedidos da 

nossa individualidade, privado das suas marcas fica o homem enclausurado sobre 

si mesmo, validando a ideia de que “dadas exactamente las mismas circunstancias, 

el consejo racional de adoptar una resolución determinada es el mismo para 

cualquier individuo” (Rescher, 1993, p. 61).  

A imagem de escola determinista pode servir o propósito de identificarmos 

uma escola a partir dos pressupostos inclusos no esquema de racionalidade 

instrumental. A quantidade de legislação que existe na escola traduz a ideia de que 

tudo está previsto exaustivamente e a priori, como se existisse absoluto controlo 

sobre os comportamentos dos atores educativos. Não se põe em causa a 

impossibilidade da aplicação dessas decisões, ou sequer que os resultados 

esperados sejam exatamente opostos aos pretendidos. Neste quadro, o decisor é 

uma espécie de génio isolado no seu posto de comando a fabricar soluções ótimas.  

Esta imagem de escola está alicerçada à ideia de que a escola é um universo 

bem circunscrito, em que a situações estão pouco afetadas pelo fator de incerteza. 

Aqui encontramos uma administração fortemente hierarquizada, de tal modo que 

o poder está situado na cúpula do sistema, de onde se subentende que toma 

decisões em seu lugar, em princípio para bem dela, como se não reconhecesse aos 

professores que nela participam capacidade de decisão. Por isso, decidem sobre 

objetivos a atingir, sobre os modos de funcionamento, sobre a distribuição de 

 
9 A linearidade afirma-se pela causalidade, pelo desprezo das interações entre as partes, perdendo-
se o sentido do por que, em favor do como e, nesse sentido, negando a imprevisibilidade da 
realidade, pelo homem desprovido de emoções e pela aceitação acrítica das finalidades que 
buscamos realizar; o progresso encontra assessoria no postulado de que “se a técnica e a ciência 
progridem é porque a natureza da razão é progresso” (Sfez, 1990, p. 179), um progresso no sentido 
da progressiva racionalização que não tem em conta as oscilações da realidade, como se 
processasse de forma linear, sem ruturas e imprevistos; o lucro-eficácia traduz o aspeto económico 
e determina o comportamento dito inteligente, tradução do comportamento racional que atinge os 
objetivos pretendidos à custa do mínimo de esforço e o máximo de satisfação, ou seja, é condição de 
eficácia selecionarem-se os meios ótimos para alcançar determinado fim, adquirindo a eficácia o 
estatuto de fim em si mesma e, simultaneamente, um modo de ser absoluto pela unilateralidade que 
encerra; a normalidade, no interior desta racionalidade, significa “o que é eficaz no mundo e que 
corresponde a critérios normalizados” (Sfez, 1990, p. 94), tornando inequívoca a causalidade entre 
eficácia da ação racional e normalidade, como se a transformação e a inovação social nunca 
pudessem ocorrer nas margens dos comportamentos ditos normais. 
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papéis e de funções, sobre a divisão dos tempos letivos, sobre os meios que devem 

ser utilizados, vigiando e mantendo um controlo apertado sobre a aplicação de 

todo o programa que estabelece.  

Nesta linha de ideias, a escola adota um posicionamento de subserviência 

face ao Ministério da Educação, a um sistema centralizado de decisões que se 

define por vedar aos atores educativos a entrada nesses mesmos processos, de 

onde se concluiu pela necessidade de se distinguir entre a administração 

propriamente dita e os professores que se encontram no ativo. A autonomia do 

professor é um conceito vazio de sentido, transformados em executantes passivos, 

o que também é extensível aos órgãos internos da escola, a quem cumpre acatar as 

diretrizes superiores. É uma escola em que os professores vivem obcecados pela 

ordem, pois por ela são julgados. 

A rutura com este esquema de racionalidade encontra adeptos vários que 

deixarão emergir linhas de pensamento que permitem outros modos de pensar a 

racionalidade e que dão corpo à ideia de multirracionalidades. O mesmo será dizer 

que os quatro elementos, de acordo com Sfez (1990) constitutivos da 

monorracionalidade, dificultam a passagem para outros modos de racionalidade, 

pelo que só a sua eliminação nos permitirá avançar em sentidos diversos. Só assim 

seremos capazes de sair da estreiteza de um esquema que se tem imposto como o 

único com validade no esquema da racionalidade. 

Em clara oposição à linearidade clássica, e assumidamente uma das suas 

críticas mais radicais, encontramos a linearidade que carateriza a decisão 

organizacional como caixote do lixo (garbage can), desenvolvida pelos teóricos da 

anarquia organizada (Cohen et al., 1972) e que subverte, completamente, a 

sequencialidade lógica dos pressupostos da ordem e da racionalidade clássica. 

Imagem, (a do caixote do lixo) que é representativa da ambiguidade do 

comportamento dos decisores, considerada condição natural e própria da ação, de 

uma escolha que não é estática, mas sujeita a alterações. Neste quadro,  

 

one can view a choice opportunity as a garbage can into which various kind of 

problems and solutions are dumped by participants as they are generated. The mix 

of garbage can in a single can depends on the mix of cans available, on the labels 

attached to the alternative cans, on what garbage is currently being produced, and 
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on the speed with which garbage is collected and removed from the scene. (Cohen 

et al., 1972, p. 2) 

 

Problemas e soluções são lançados para o interior do caixote conforme vão 

surgindo ao decisor, a situação da escolha não prevê que os problemas, as 

soluções, o decisor e as oportunidades de escolha se mantenham iguais a si 

mesmos, pois “aparecem como fluxos relativamente independentes dentro e fora 

da decisão” (Estêvão, 1998, p. 198), estando a escolha dependente de uma 

conjuntura relativamente complicada, pelo que são as ocasiões da escolha a levar à 

realização de opções de decisão. Uma decisão que “decorre no interior de um 

contexto situacional onde é manifesta a desarticulação entre os problemas e as 

soluções, entre os objectivos e as estratégias e onde confluem e se misturam 

desordenadamente problemas, soluções, participantes e oportunidades de 

escolha” (Costa, 1996, p. 94). 

Assim, decidir, ou encontrar uma solução, é um ato que resulta de um 

encontro ocasional em sequência de uma circunstância particular, de respostas 

que surgem e de decisores interessados nessa solução. A este propósito, refere 

Friedberg (1988), tendo em conta a conjugação furtuita destes elementos para a 

decisão, são encontros “não completamente desejados ou dominados e tributários 

de acontecimentos ou encadeamentos temporais imprevistos” (p. 75). A tomada de 

decisão é para os decisores uma oportunidade de descobrir objetivos, de 

reconstrução do seu sentido, e não tanto uma oportunidade para promover uma 

política baseada neles, fazendo da decisão uma “conjugação simultânea” de uma 

panóplia de condições que consente a sua relação com o acaso. A decisão será, a 

nosso ver, mais um processo de descoberta e não tanto a imposição de um 

comportamento e que varia de acordo com os interesses, as competências e os 

“garbage cans” existentes, dando abertura à possibilidade de, para o mesmo 

problema, poderem ser tomadas decisões distintas (Baier et al., 1991). 

Estamos perante uma tomada de decisão fundada no princípio da não-

linearidade, por oposição à linearidade fundada no princípio cartesiano (que 

pressupõe a chegada a C se tivermos passado por A e B, e por esta ordem), que dá 

espaço à interferência de fatores da ordem da sensibilidade, ao mesmo tempo que 

não exclui as diferenciadas subjetividades próprias de cada decisor. 
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Aqui, decidir é o resultado do confronto produzido entre as diferentes 

racionalidades, fazendo da tomada de decisão um processo aleatório que a sua 

falta de intencionalidade também traduz. Neste processo, que é capaz de mostrar 

as interdependências que se mantêm fruto da complexidade das relações, tem 

lugar um feedback positivo em equilíbrio dinâmico e sempre alicerçado num modo 

aberto que não retira a possibilidade de um futuro novo, porque nada está 

previsto. As condições em que ocorre a decisão retiram alguma responsabilidade 

ao decisor face à ação praticada, justificada pela ausência de tempo para a 

deliberação. 

Em contexto escolar, este modo de decisão não traz grandes certezas e tudo 

se processa à custa da experiência e do erro, ou seja, os atores educativos 

confrontam-se com situações que eles próprios podem criar. A aprendizagem que 

resultará dos efeitos produzidos pelas decisões assemelha-se a um trajeto de 

exploração rebelde fundada nos princípios da autonomia criativa do sujeito 

decisor. O professor, por exemplo, tem que desenvolver grandes esforços numa 

tentativa de saber o quê e o como da aprendizagem dos alunos. É um modo de 

racionalidade que evidencia que a educação se processa à margem da reflexão. No 

entanto, este modo de decidir permite um certo grau de emancipação pela 

exigência a que os atores educativos estão submetidos, isto quando têm que tomar 

decisões imediatas, o que os obriga a descobrir possíveis soluções. 

A imagem de escola que daqui resulta é a de ensaios, pois nunca se sabe 

verdadeiramente qual o resultado previsível de cada conjunto de estratégias. Como 

resolver um problema de indisciplina que perturba o todo da classe, como 

neutralizar um aluno, se for esse o seu desejo, como colmatar uma falha científica, 

como melhorar a relação pedagógica, são alguns dos exemplos que obrigam a uma 

decisão quase que reativa pela rapidez que exige. Porém, não se rejeita a 

possibilidade de este modo de decidir permitir os mesmos resultados que outro 

tipo de orientação poderia dar. É comum diferentes professores utilizarem 

diferentes métodos pedagógicos com resultados idênticos, é comum a utilização de 

diferentes abordagens às matérias programáticas para se chegar ao cerne da 

questão, é comum a utilização de diferentes procedimentos para aferir o sucesso 

dos alunos.  
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Mas estas considerações permitem-nos conjeturar sobre um ator educativo 

mais autêntico pelo realismo que encerra, por isso mais humanizado, porque 

dotado de um grau significativo de autonomia, já que aqui se lhe reconhece 

capacidade de escolha e iniciativa.  

Esquecer que os padrões que servem de base à aceitação dos critérios ditos 

racionais existem em dependência das épocas e culturas em que o decisor se 

encontra inserido é esquecer que ao seu alcance só está o que lhe é facultado pela 

educação e pela experiência que o contexto histórico lhe proporcionou. Modos 

particulares de perceber a verdade que viabilizam o relativismo que põe em causa 

as regras uniformes da racionalidade.  

Ao dicotomizar o decisor, fragmenta-o, reduzindo-o à solidão de uma 

existência pensante, votando para o campo da irracionalidade os sentimentos e as 

emoções, não reconhecendo no medo, nos impulsos, nos hábitos, nas paixões e 

desejos motivos para agir. De resto, o indivíduo não pode ser desprovido da sua 

personalidade, da sua hierarquia de valores, das especificidades e condições do 

momento.  

As emoções adquirem hoje um protagonismo que parte do século XX 

relegou para um plano secundário ao contrariar a tendência iniciada nos finais do 

século XIX por autores como Freud.  

A redescoberta das emoções, em consequência de se terem tornado objeto 

preferencial de estudo, veio evidenciar a sua importância para a tomada de decisão 

e reconhecer a miopia de qualquer postulado que as negligencie e enfatize e 

radicalize a importância da razão. É da interação entre duas formas de 

conhecimento, uma mente que pensa e uma mente que sente, que a nossa vida 

mental se constitui; é da combinação harmoniosa originada pela dicotomia 

racional/emocional que se faz o trânsito pela existência, a partir do equilíbrio que 

originam, tornando cada uma delas indispensável à outra (Coleman, 1996). A 

partir de algumas experiências realizadas, concluiu Coleman (1996, p. 50) que  

 

Enquanto o mundo nos confronta tão frequentemente com intratável variedade de 

escolhas (…) a aprendizagem emocional que a vida nos proporciona (…) envia 

sinais que facilitam a decisão ao eliminarem algumas opções e a destacarem outras 
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logo à partida. Deste modo (…) o cérebro emocional está tão envolvido no 

raciocínio como o cérebro racional. 

 

 Se ainda podemos afirmar que este posicionamento mantém a 

possibilidade de um decisor dicotomizado, apresenta-se como mais aceitável pelo 

reconhecimento das emoções como sua parte integrante.  

Mais longe vão os neurocientistas ao reconhecerem o papel crucial das 

emoções para a existência de um pensamento eficaz, pois são quem nos auxilia a 

pensar de forma clara e a tomar decisões (Damásio, 2001). São de opinião de que 

os instrumentos de apoio ao raciocínio devem ultrapassar as balizas da lógica 

formal, pois há certos domínios em que esta não consegue penetrar, obrigando ao 

uso do saber emocional recolhido de anteriores vivências. Emoções e sentimentos 

apresentam-se como nucleares para a proposta de racionalidade proposta por 

Damásio (1994), aos quais acrescenta a importância da educação e do fenómeno 

de aculturação como estratégia da tomada de decisão10. É particularmente curioso 

que o autor conceba as emoções e os sentimentos como “uma poderosa 

manifestação dos impulsos e dos instintos” (p. 131) enquanto inequívoca ligação à 

sobrevivência do ser humano. Por isso diz: “Não parece que a razão tenha qualquer 

vantagem em funcionar sem a ajuda da emoção. Pelo contrário, é provável que a 

emoção ajude a razão, sobretudo no que diz respeito aos assuntos pessoais e 

sociais que envolvem risco e conflito” (Damásio, 2001, p. 62). Assim sendo, quando 

o decisor se confronta com tomadas de decisão que impliquem fortes 

consequências futuras, a razão pura revela-se insuficiente.  

 
10 Também Rescher (1993) não deixa de pôr em causa uma racionalidade isenta de qualquer 
resquício de sentimento quando afirma que “los sentimientos pueden proporcionar razones y 
canalizar las operaciones de la inteligencia” (p. 24). 

A importância dada às emoções não pode ser entendida enquanto condição para se bastarem a 
si mesmas, descurando a importância da razão, como se fosse plausível substituir uma por outra, 
mas antes aceitar uma situação de equilíbrio, na medida em que “a emoção bem dirigida parece ser 
o sistema de apoio sem o qual o edifício da razão não pode funcionar eficazmente” (Damásio, 2001, 
p. 62). Apesar dos progressos a que assistimos no último século, e aos quais continuamos a assistir 
na atualidade, terem servido para intensificar a ideia do domínio do ser humano sobre a natureza, a 
par da existência de extraordinários progressos em vários domínios, não podemos deixar de 
constatar que muitas das grandes questões/problemas do nosso tempo continuam por resolver, 
nomeadamente a da pobreza, da fome, das guerras, do fosso entre ricos e pobres, situações 
perversas que emergiram como consequência deste progresso e que adquirem em Beck (1989) a 
concetualização de novos riscos, nomeadamente as “contaminações nucleares o químicas, sustâncias 
nocivas en los alimentos, enfermidades civilizatórias” (p. 26). 
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Esta abordagem pode ajudar a definir um modo diferente de racionalidade 

com expressão na imagem de escola desinquieta, na medida em que as decisões 

que ali ocorrem estão orientadas para a prossecução dos seus próprios objetivos, 

valores e interesses pessoais. O intuito é influenciar ganhos e perdas com vista a 

conservar ou consolidar qualquer vantagem numa tentativa de dar uma resposta 

satisfatória às suas aspirações, interesses de ordem diversa, sejam pessoais, 

profissionais ou políticos (Burrel & Morgan, 1992; Hoyle, 1988), mesmo que não 

imediatamente percetíveis. É a dimensão política a funcionar que legitima os 

conflitos com origens em quadros axiológicos divergentes que ditam diferentes 

preferências (Bush, 1989), fenómeno regular e normal a não evitar, sendo que é 

uma caraterística do processo decisório que se realiza em condições de incerteza 

(Crozier & Friedberg, 1977), o que exclui a possibilidade de neutralidade 

(Friedberg, 1988). 

Esta imagem supõe a presença de mudança que, por sua vez, admite uma 

certa falta de controlo que se quer dissolver sobre os atores educativos, que 

passam a ser perspetivados dentro de uma lógica de heterogeneidade cuja 

justificação não radica exclusivamente na diferença de personalidades, mas no 

choque de interesses. Daqui releva a ideia de que o professor não é 

verdadeiramente eliminado na sua capacidade de decidir na medida em que, em si, 

permanece o sentimento de autonomia. É o processo de decisão traduzido pelo 

desenvolvimento de micropolíticas, sendo que, em contextos desta natureza, é 

comum assistirmos à intervenção de professores no sentido de salvaguardarem os 

seus interesses, expetativas e valores, pelo que pressionam, recorrendo ao estatuto 

profissional que possuem, ao saber de perito que lhe reconhecem ou ao estatuto 

que a antiguidade concede. Encontramos nesta imagem de escola objetivos não 

coincidentes, pelo que não surpreende a divergência relativa a critérios a valorizar 

em termos de avaliação, a elaboração de horários, de turmas, a integração em um 

órgão ou comissões. 

Esta perspetiva inviabiliza e, nessa medida, contraria o império do esquema 

da monorracionalidade por reconhecer que a dinâmica da organização escolar em 

termos decisórios se realiza pela presença de lógicas e interesses divergentes. São 

estes que forçam os próprios atores a participar em contendas, na tentativa de 
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verem concretizados os seus objetivos, pondo em causa a harmonia e o poder 

preconizados pela ordem burocrática 

Apesar de não viabilizar o seu modo de ser absoluto, a causa da 

generalização do lucro-eficácia foi ter sido percebido como um fim em si mesmo, 

sendo que, com frequência, este modo tem a particularidade de ser unilateral, pois 

a eficácia de uns pode não ser a eficácia de outros. Diminuir salários ou despedir 

professores, aumentar o número de alunos por turma com o propósito de diminuir 

na despesa são decisões eficazes na perspetiva do empregador / Ministério da 

Educação, o que justifica perguntar a quem serve a eficácia. 

Não parecem ter sido os comportamentos ditos normais, habituais ou 

conformes à norma num qualquer contexto histórico a dar origem à transformação 

social11.  

Todavia, ignorar o papel da Escola de Frankfurt na recusa e no abalo de uma 

a razão e, consequentemente, de um conhecimento que se desenvolveu no sentido 

dos meios, visando alcançar fins legitimados pelo sistema político-económico que 

tudo submete aos seus interesses, era negar a sua importância na reclamação de 

uma nova racionalidade, desafiando, para o efeito “uma razão ‘encurralada’ pela 

racionalidade técnica” (Assoum, 1989, p. 84) e admitindo a penetração dos 

domínios afetivo e instintivo. O intuito do movimento passa pela transformação do 

sujeito como criador da história, pela transformação da sociedade que se quer 

outra, na qual a individualidade e universalidade se harmonizem12. 

 
11 Nesta linha, diz Kaufman (1981, p. 83) que a moda “é outro fator que não deve ser ignorado na 
escolha de um horizonte de acção”. 
12 No contexto deste movimento destacamos Horkheimer, Adorno, Marcuse e Habermas. Para 
Horkheimer (1973), impunha-se como condição nuclear a harmonização dos interesses individuais 
e sociais como se fossem interesses singulares, destruindo a contraditória separação destas duas 
dimensões. A luta económica é o sintoma do domínio do capital e de um grupo minoritário sobre a 
restante sociedade. Transformar a sociedade capitalista é o intuito do autor, pois é de opinião que é 
possível superar o economismo, que reflete a dimensão económica sobre o humano e, por isso, o 
vota à condição de dominado (Horkheimer, 1973). Derrubar uma racionalidade que legitima os fins 
quando se apresentam como convenientes para a auto preservação económica de determinados 
grupos e opor-lhe uma racionalidade compreensiva que reconheça a razoabilidade de qualquer 
ação sustentada na “razón contra la razón para salvar a la razón (p. 195). Será da tensão que entre 
ambas se estabelece que se fará a recuperação da racionalidade autónoma, emancipadora e 
emancipatória que permitirá negar e entrar em rutura com os sistemas (Horkheimer, 1973). 

Juntamente com Adorno, Horkheimer tem a pretensão de compreender o motivo pelo qual o 
homem, a partir da razão, entrou num estado de barbárie e não num estado de verdadeira 
humanidade (Adorno & Horkheimer, 1971), preocupação que a guerra e o pós-guerra vieram 
fortalecer. O conceito de “indústria cultural” também nestes autores encontra filiação. Consideram 
que os bens culturais passaram a ser vistos pela produção cultural como mercadoria e que a 
sociedade está sujeita aos esquemas de organização e planificação de uma qualquer fábrica. Tudo 
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se apresenta impregnado da mesma racionalidade. Há uma uniformização das coisas potenciada 
pela forma padronizada que lhes confere uma certa familiaridade entre si, tanto quanto estão 
padronizadas as respostas às nossas necessidades. Nesta forma de produção, que contribui para a 
cultura de massa, “a abundância do que indiscriminadamente se consome torna-se funesta. 
Impossibilita orientar-se nela, e assim como nos monstruosos armazéns há que buscar um guia, 
também a população afogada em ofertas, espera o seu” (Adorno, 1951/2001, p. 120). São as 
consequências da economia vigente, que se estabelece pela ausência de qualquer vestígio crítico, de 
qualquer desígnio de uma experiência sentida ou de qualquer individualidade. Tudo pode ser outro, 
tudo pode ser substituível, desde que sirva a economia. O que importa são as características 
genéricas do comprador tipo, do consumidor tipo. Não é estranho, por isso, que “la adquisición de 
status, y el consumo como ostentación e identificación, se instauran como los fines de la existencia 
en sus prácticas cotidianas” (Muñoz, 2000, p. 183). Este modo industrial de produção da cultura 
introduz a racionalidade instrumental em todo o ambiente cultural, o que lhe confere uma 
finalidade que tem no lucro e no controlo social a sua pedra de toque. É um modo de racionalização 
sem preocupações pela verdade, a do triunfo do poder absoluto que tem como pano de fundo 
reduzir o sujeito à insignificância de representar cada vez menos. 

Nesta linha, também Marcuse (1973) reage à instrumentalização das coisas ao concorrer para a 
perversa instrumentalização do próprio homem. Ao pôr a descoberto as formas de dominação 
política transfigurada numa racionalidade que concebe o mundo regulado em paralelo pela 
tecnologia e pela ciência, vai revelar uma racionalidade que aí tem origem, expressa pelo modo de 
organização social que vota o homem à condição de dominado, ao invés de o emancipar. A 
racionalidade instrumental tudo reduz a uma visão unidimensional, fazendo “acordarem-se a coisa 
e a sua função, a realidade e a aparência, a essência e a aparência, a essência e a existência” 
(Mattelard & Matellard, 1997, p. 69). Nesta sociedade unidimensional, não há lugar à crítica porque 
a rentabilidade impõe-se como lógica dominante que é, em si mesma, opressora. Daqui resulta que 
o sujeito passará a avaliar-se e a reconhecer-se nas suas mercadorias e transportará o seu ser para 
o seu ter, exteriorizando-se, desta feita, nas coisas, símbolos de abundância e de consumismo. E 
nisto encontra justificação para dizer que os homens encontram o seu ser, a sua essência, nos bens 
materiais (Marcuse, 1973). Considera que nesta sociedade o homem confunde liberdade com 
escolha individual quando esta significa o maior bem-estar social que está em articulação com a 
permanente capacidade de consumo que a abundância e progresso que domestica e que submete à 
sua tirania tão bem expressam. A este propósito, refere: 

 
Sobre la base de esta creciente (…) abundancia cada día mayor de mercancías, se ha iniciado una 
manipulación, una orientación de la consciencia y de la inconsciencia, que es para el capitalismo tardío uno 
de los mecanismos de control más necesarios. Es, pues, indispensable crear constantemente nuevas 
necesidades y incluso apetitos instintivos para incitar a los individuos a seguir comprando las mercancías y 
de que estas mercancías satisfacen realmente esta necesidad. Hay que comprar las mercancías, porque los 
demás las compran también, y porque, en realidad, se ha despertado y estimulado la necesidad de estas 
cosas. (Marcuse, 1976, p. 38) 
 
É esta ideologia que esconde a miséria e o medo e anula, sub-repticiamente, a oposição e a 

consciência crítica que poderiam ser utilizadas ao serviço da própria técnica, não a recusando, mas 
melhorando os seus resultados por forma a contribuir para a emancipação do sujeito. Daí que a sua 
racionalidade só se concretizará pela libertação das amarras da rentabilidade que mantém o sujeito 
oprimido e que ganha forma de controlo social, de um poder que se fixa nas necessidades que se 
vão sistematicamente produzindo. Podemos dizer que o autor propugna por uma racionalidade que 
liberte o homem de todas as repressões, da fictícia democracia que manipula e limita e que 
impossibilita o sujeito de determinar livremente a sua existência.  

Ao que se estabelece como segunda geração da Escola de Frankfurt, encontramos Habermas 
que, na mesma linha dos anteriores, também se insurge contra a racionalidade instrumental e pela 
reabilitação de uma razão que liberte o sujeito da alienação a que se votou ao desconhecer os seus 
verdadeiros interesses. Para tal, é necessário romper com uma interpretação de racionalidade 
integradora das técnicas de controlo e poder, de dominação e administração, sintomática de uma 
visão parcial. Encontra na ciência e na técnica, que não são nem formas neutrais de conhecimento 
nem de ação, o motivo da sua escravidão. Refere a este propósito que se concebe “uma perspectiva 
na qual a evolução do sistema social parece estar determinada pela lógica do progresso técnico-
científico. A legalidade imanente de tal progresso parece produzir as coações materiais pelas quais 
se deve pautar uma política que se submete às necessidades funcionais” (Habermas, 1987, p. 73). 
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A contemporaneidade continua a reagir a este modo hegemónico de 

racionalidade, postulando a imprescindível importância do papel levado a cabo 

pela crítica que, ao ter por base a reflexão, nos coloca perante novos modos de 

racionalidade, nomeadamente a de racionalidade ativa (Santos, 2002), de 

racionalidade deliberativa (Rawls, 1993), racionalidade hermenêutica (Gadamer, 

1993) ou a desenvolvida por Derrida (1977), Lyotard (1984) e Lipovetsky (1989). 

Autores que, à semelhança do caminho encetado por aqueles que denominamos 

como mestres da suspeita, em particular Marx, Engels e Freud, visam transpor a 

fronteira dos elementos fundamentais da monorracionalidade, permitindo-nos 

situar numa perspetiva plural, a de multirracionalidades. 

Sob este prisma, a organização escolar será um espaço de convergência de 

ordens diversas e, nesse sentido, por parte dos atores educativos, abrange 

comportamentos de mera observância e de manifesta criação, de acomodação e de 

transformação, de aceitação e de resistência. 

 

 

Uma tipologia de racionalidades decisórias 
 

No enquadramento das multirracionalidades e do ponto de vista do plano 

das orientações para a ação, consideramos as formas normativas e organizacionais 

das decisões e das racionalidades pela ótica dos decisores organizacionais. A 

prática permite descortinar as racionalidades operantes ou atualizadas, isto é, que 

parecem caraterizar o efetivo comportamento decisório e que serão classificadas 

de acordo com os seguintes critérios (Carvalho, 2009): 

 Processos – Tomar uma decisão pressupõe a utilização de um 

determinado procedimento que nos conduz à eleição de uma 
 

Habermas postula uma racionalidade que não se feche na permissão do que é previsível na 
realidade, mas que englobe o espectro intercomunicativo da ação, ao mesmo tempo que determina 
as regras da ação social livre, sem vínculos a nada que a reprima e tendo por base uma moral 
universal que será consequência de um discurso onde os sujeitos se reconheçam pelo diálogo. A 
racionalidade deve estabelecer uma relação com o mundo dos factos para julgar com objetividade, a 
crítica e a justificação passam a incorporar o ser da racionalidade que ora se guia por valores 
pragmáticos, ora tem no objetivo de encontrar consensos a sua orientação, de onde resultará uma 
opinião pública esclarecida. Assim, a sua racionalidade é comunicativa, comunica argumentos, 
comunica confrontos de ideias esclarecidas e valida a autonomia dos sujeitos libertos da privação 
da palavra, exemplo acabado de subjugação. Uma racionalidade que significa a tendência natural do 
ser humano apto a falar e a agir que os comportamentos expressos em boas razões concretizam. 



39 
 

determinada alternativa. Permite-nos responder à questão de como 

tomamos as nossas decisões, revelando os vários esquemas que acusam 

uma diferente racionalidade. Considerando o elemento da linearidade e 

os tipos de futuros previstos pelo decisor, é possível definir a 

racionalidade a priori, probabilística e a posteriori; 

 Requisitos – A racionalidade de uma decisão está também associada à 

ação que lhe é inerente e que meios e fins permitem caraterizar. A 

racionalidade tanto se apresenta pela perspetiva dos meios como pela 

perspetiva dos fins. Neste âmbito, distinguimos entre racionalidade 

instrumental e racionalidade substantiva; 

 Soluções – Uma decisão é racional sob o ponto de vista das soluções que 

garantem um melhor resultado. Desse ponto de vista, configura-se a 

possibilidade de esboçarmos uma racionalidade olímpica/ótima, 

racionalidade limitada/satisfatória e racionalidade 

dialógica/comunicativa; 

 Objetivos – As decisões estão sempre ao serviço de um projeto que 

evidencia o sentido que lhes está subjacente em termos de 

comprometimento e de defesa do decisor no que concerne à sua 

autonomia e liberdade. Nesta linha, qualquer racionalidade assume o 

caráter de instrumentalizadora ou emancipatória em virtude dos 

valores que a decisão encerra. 

 

 

Conclusão 
 

A ideia de que a racionalidade instrumental invade a esfera da organização 

escolar implicou a identificação de um conjunto de aspetos, que esta abordagem 

não esgota, que o pudessem revelar.  

A convicção de que as políticas educativas, que as práticas concretizam, 

facilitam a visão da empresa como o arquétipo da novidade, pelo que a escola nela 

se deve transformar, permitiu dar conta da hegemonia da racionalidade 

instrumental em todo este panorama. O discurso reformador de que é alvo 
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apresenta o pós-modernismo como remédio para ultrapassar as circunstâncias que 

a converteram em obsoleta, usando para tal os mesmos conceitos, as mesmas 

tecnologias e servindo os mesmos objetivos que diz querer contrariar. A escola de 

burocrática passa a hiperburocrática, passando as decisões políticas a legitimarem 

as decisões técnica. Conceitos como eficácia, eficiência, otimização, racionalização e 

produtividade são revisitados e aparecem sob a capa da descentralização, da 

autonomia, da democracia e da simplicação, dando espaço à manutenção da 

racionalidade instrumental no domínio da educação visível na emergência da 

qualidade que os resultados, os rankings, as avaliações, o controlo e outros ajudam 

a promover. De resto, numa apologia à mensuração objetiva dos resultados, 

entendidos no plano das políticas de accountability como instrumentos técnicos de 

eficiência escolar e como garantia de excelência, mesmo que, no que diga respeito 

aos professores comprometa a sua autonomia profissional (L. Lima, 2008). 

E assim, a escola pública vê-se, frequentemente, obrigada a reconfigurar as 

suas prioridades, fruto de uma pressão que a empurra para a valorização cada vez 

mais assumida dos valores da eficácia, da excelência e da performatividade, 

deixando na penumbra a sua missão inclusiva e democrática (Torres, 2015). A 

escola e a sua administração convertem-se em instrumentos porque subordinadas 

a critérios semelhantes aos das organizações de natureza económica (L. Lima, 

2012).  

Por isso, não se apresenta como fácil encontrar o justo equilíbrio entre a 

missão de inspiração democrática e a missão de pendor gerencialista e 

meritocrático, legitimada por uma racionalidade que pretensiosamente se reclama 

no singular. 
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