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Cuidado companheiro 

A vida e pra valer 

Não se engane nao, 

t uma só. 

Duas mesmo, que ê bom, 

Ninguém vai ~e dizer que tem, 

Sem provar ~uito provado, 

Com certidão passada 

Em cartório do ceu 

E assinad0 em baixo: Deus. 

E com firma reconhecida ... 

"Samba da Binção" 

Baden Powell e Vinicius de Moraes 



o RITUAL DA OESBUROCRAnZp,ç~o: SEUS CONTEXTOS OR;\f',1r;nCOS E REPRESENT/\ÇOES* 

1 - Introdução 

Este trabalho ~ o resultado de pesquisa inicialmente des 
tinada a estudar a "desburocratização" a partir da apreensão das re
presentaçõas que, a nlvel do discurso l atores e indivrduos fazem do 
fenômeno. 

~ lbordagem do problema teve sua primeira inspiração na 
anãlise que Roberto da Matta faz do que ele chama de "dilema brasi
leiro" no seu livro "Carnavais, malandros e her6is~1 

Embora o cern~ ~e interessG tivesse sido em princlpio e! 
tud~r as interpretações do atual Programa Nacional de Desburocratiz! 
ção, não podemos deixar de vinculã-lo a outros esforços governamen
tais simil~res qU2 t~ru sido empreendidos desde o Estado Novo. Dessa 
forma, u~a ligeira passagem oelos anos 30 e subseqacn~es serva de 
ponto de pArtida para a colocaç~o da desb~rocratizaç~o como um fenô
meno rit~allstico que reaparec~ ciclicamente sob div~rsAs formas, ap~ 
ratos e discursos, de acordo com a conjuntura política do momento. 

Ao abordar finalmente as representações do pGblico, sug! 
rimos posslveis categorias de anllise das demandas, sugestões e col~ 

cações que as pessoas apresentam atraves dos meios de comunicaç~o e! 
crita no que diz resp8ito ao seu relacionamento' com os serviços pu
blicos. 

* Versão modificada do trabalhe final preparado para a disciplina n~ntropologia 
da Burocraci a" no Curso de Mestrado da EB,I'\P, l_~l. 

1 - MATTA, Roberto de, Carnavais, malandros e her6is, 2~ ed., Rio de Janeiro, 
Zahar, 1980. 
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1.1 - Objetivos 

Os nossos propósitos ficarão mais claros se antes defi
nirmos o que nos textos oficiais se entende hoje por desburocratizar. 
Seria eliminar "o que o povo chama de burocracia: a morosidad3, a 
complicação, o papelório, o excesso de formalismo, a perda de tempo, 
a insensibilidade, a fila, o carimbo, o protocolo, os despachos nao 
conclusivos, os processos volumosos, as despesas inúteis."2 

Neste trabalho tentamos desvendar os traços ou caracte
r;sticas mais relevantes desse processo de desburocratização a partir 
de uma interpretação sócio-antropológica dos discursos oficial e po
pular. Nesta linha, pretendemos abordar os seguintes aspectos: 

a. A desburocratização, sob diversas denominações (reforma adminis
trativa, racionalização, descentralização, etc.), tem-se consti 
tu;do em um ritual dramatizado pelos sucessivos arUDOS que chegam 
ao poder. 

b. Esse ritual reveste-se gradativamente de caracteres de "operação 
guerreira" e tem, como objetivo subjacente, legitimar interna e 
extErnamente, rearranjos institucionais tendentes ã maior centra
lizAÇão e melhor delimitação da esfera de poder decisório na CUp! 
la rio estamento burocrãtico estatal. 

c. O fenômeno ritual;stico e episódico da desburocratização estã as
sociado ã aparição de "superestruturas" e "superpessoas" dotadas 
de "superpoderes", que são colocadas cada vez mais alto na hierar 
quia de poder. 

2 - BELTR~O, Helio, Desburocratização e liberdade, Conferência proferida na Esco
la Superior de Guerra em 12.06.81, Presidencia da República, Bras;lia, 1981, 
p. ll~12. . 
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d. A desburocratização ~ representada pelos "indivfduos" na "pessoa" 
do Ministro Helio Beltrão e não a partir do Programa Nacional de 
Dcsburocratização. 3 A ele ~ atribuido o poder extraordinãrio e 
quasemã2ico-religioso de intervir nos conflitos surgidos nas re
lações Est~do-cidadãos. 

e. fs representações populcr2s da desburocratização revelam relações 
conflitantes e contraditórias entre o público e a burocracia est~ 
tal. Em principia, tais relações são susceptiveis de analisar a 
partir de tipologias estabelecidas por esta autora em função do 
teor, assunto e conteúdo das comunicações escritas do público. 

Salientamos que nao e nossa pretensão chegar a conclu-
soes "amarradas" ~ comprovação/refutação das caracter;sticas acima 
r21acionadas. Muito pelo contrnrio, este trabalho tem um carãter 
prel iminar e ê antes uma incitação ao prosseguimento de investigações 
sobre o fenômeno. 

1.2 - Material e metodos 

A idéia de realizar um trabalho desta natureza teve sua 
origem nJ leitura da Seção Cartas dos jornais. A partir de então foi 
realizado um levantamento dessa fonte de informação. 

Com efeito, foram selecionados aleatoriamente nove quin
zenas (formato dos arquivos) do Jornal do Brasil no periodo março 
1980-abril 1981,4 e cinco quinzenas de O Globo, abrangendo o periodo 
julho 1979-novembro 1980. Foram tomadas 18 cartas de leitores no JB 

3 - Os vocãbulos "individuo" e "pessoa", quando ap3recem entre aspas, têr.1 o senti 
do de oposição dado por Matta, op. cit., p. 175. -

4 - Os jornais anteriores a março de 1980 não estão disponiveis ao público no De 
partamento de Pesquisa desse matutino. 
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e 19 em O GLOBO, alem de numerosos artigos, crônicas, editoriais e 
entrevistas que vieram a enriquecer o material de pesquisa. 

Utilizou-se ainda uma s~rie de documentos do prõprio Mi
nistro Helio Beltrão, elaboradns nas décadas de 60-80, de forma a 
reunir uma documentação valiosa que permitiu tentar uma interpreta
ção mais ampla do assunto. 

2 - A Desburocratização como Ritual 

Do Caderno Especial do Jornal do Brasil de 20.7.80 trans 
crevemos, do artigo intitulado "A desburocratização comemora o pri
meiro aniversirio", o seguinte trecho: 

"Em 18 de julho de 1979 foi institurdo o Pro
grama Nacional de Desburocratização, com o ob
jetivo de simplificar e dinamizar o funciona 
mento da Administração Federal, reduzir a in
terferência do Governo na atividade privada e 
f~ci1itar o atendimento dos usuários do serviço 
público. Para orientar e coordenar a execução 
do Programa foi nomeado um Ministro Extraordi
nário, integrante da estrutura da Presidência 
da República. 
O Programa aplica-se aos órgãos e entidades da 
Administração Federal (direta e indireta). As 
solicitações de informações do Ministro Extra
ordinãrio, resultantes de reclamações dos usuã 
rios do serviço público, são endereçadas dire~ 
tamente a qualquer õrgão federal e têm trata 
mento urgente e prioritário, dispensando o trãn 
sito intermediário pelos órgãos superiores. -

Ao completar um ano de atividades, já haviam 
sido expedidos no âmbito do Programa mais de 
100 atos simplificadores, entre leis,decretos
leis, portarias e outros. Estimam-se em cerca 
de 300 milhões por ano os documentos, exigên
cias e formalidades abolidos por força desses 
atos". 
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Al~m dessa definição oficial do Programa, foi constatado 
que, no lapso que vai ~esde sua criação at~ os momentos atuais, o 
mesmo vai aos poucos identificando-se com a abertura pOlitica do Pre 
sidente Figueiredo, misturando-se ãs outras medidas "simp~ticas" no 
campo politico Que tambcm são anunciadas. O fenômeno ap3rece como 
ini1ito e chama a atençãc. Mas, afinal, qual ~ a essincia da desbu
rocratização? QUãndo e por que surge? Qual a representação que de 
ln fazem os diferentes atores, expectadores e analistas envolvidos? 

~G acc.rdo com s retõric3 oficial, aparece em primeiro lu 
gar come u~a critica ao centralismo burocrático, ã concentração do 
poder na cGpula da burocracia estatal, ã cristalização da critica a 
id~ia de que "o Estado, entidade alheia ao povo, superior e inscnd~
vel, friamente tutelador ... gera o sentimento que ele tudo pode e o 
individuo quase nada é."5 

Em segundo luqar, coloca em evidência que entre o servi
ço pGblico e o "povo" se interpõe uma massa de leis, regulamentos e 
papeladas que desmoraliza o governo e denigre os usu~rios dos servi
ços pGblicos. 

Esses seriam os dois males fundamentais de uma 
de ranço colonial pcrtu~uês-francês que absolutizam o poder 
trunentalizam atrav2s ds normas anacrônicas, afastanda-a do 

burocracia 
e o 1ns·· 

cidadão 
comum (individuas) ~ quem, p0r definição, daveria servir e, no entan 
to, os martiriza. 

o discurso e a açao se combinam, então, nQ desfecho de 
uma campanh~ para voltar ao modelo i~eal de uma burocracia racional
legal, controlada, podada nos seus excessos, democratizada e voltada 
par& c interesse pGblicc. Deslocou-se o mojel0 do seu "locus" mera 
mente administrativo, neutro e eficaz, para constituir-se, ele pro-

5 - F~ORO, Raymundo, Os donos do poder, 2~ ed., Porto ~legre, Globo, 1975, vol.l, 
p. 392. 

----' 
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prio, em fonte e instrumento de poder e dominação. A solução seria 
. I 

reverter a burocracia ao seu eixc natura1 9 do qual se desviou por vi 
cios histõricos que hão que ser corrigidos tenazmente. 

Na opinião desta autora, esse empreendimento, tal como 
hoje se apresenta, pouco ou nada tem de inedito, pois a histõria ad
ministrativa brasileira mostra que a desburocratização constitui-se 
numa dramatização cada vez mais aperfeiçoada de um ritual . identi 
ficado mais claram~nte com o advento da RepGblica. Em outras pala
vras, parece ate então aceito como fato natural a existência de uma 
burocracia encastelada ã qual se aspira entrar como Gnica forma de 
compartilhar do poder e ser uma "pessoa". 

São criticados os defeitos (corrupção, prebendas,abusos), 
os homens de governo e leis e~pecificas, mas não os principios e a 
organização do governo, que configuram a burocracia com uma estrutu 
ra de dominação. 6 

Jã na RepGblica, o espírito liberal atualiza aos poucos 
essa Vlsao. O fenômeno da centralização foi atribuído a uma malfor
mação das estruturas organizacionais e, no auge da corrente funcion~ 
lista, tratava-se de corrigir as disfunções do modelo ideal weberia
no para assemelhã-10 ao protõtipo norte-americano. A partir dos g~ 

vernos militares, em 1964, trata-se de disciplinar o caos deixado 
pelos ]overnos anteriores e tecnificar as decisões atraves de atos 
de exceção. t a era da rac~o~alização, o auge do planejamento. Em 
1979, constata-se que o problema e um vicio histõrico arraigado pe
las falhas da democracia. Atualiza-se mais uma vez o discurso e p~ 

pu1ariza-se a ideia de que o que se busca ê a reaproximação Estado
povo. 

E 

6 - SCHWARTZ, Stuart, Burocracia e sociedade no Brasil Colonial, Ed. Perspectiva, 
1979, p. 294. 
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Em cad8 conjuntura. histõrica, entendida na sua totalidade 
econô~ica, pOlitica e social, o ritual da desburocratização ~dquire 

traços progressivamente mais marcantes, transformando-se em instrume~ 

to ideolõgico de legitimação do pod~r exercido pelas sucessivaseli
tas dom~nante5 através da burocracia estatal. 

Assim, a cada novo govGrno republicano corresponde a enc~ 
naçao cada vez mais requint3da de um paradoxal ritual que contesta o 
"locus" da dominação e promove sua transformação, justamente para me
lhor adapt3-1a, não às necessidades e aspirações do povo, em cujo no 
me s~ fala, mas sim p~ra ate~der âs estrat~gias de heqemonia dos blo
cos que chegam ao poder. 

A dramatização desse ritu3l vai alem dos gestos e discur
sos. Promove-se todo tipo de comissões (elenco) e surgem novas estr! 
turas (cen~rios). Promulgan-se novos decretos, leis e regulamentos 
(roteiros). Desfecham-se camoanhds de divulgação junto ao pGblico 
(propagandJ). Completa-se a cerimônia com a burocratização erotini
zação do ritual q~e, de fen5mcno social, passa nOVJmente ao seu lugar 
de fato natural. Nu~a fase posterior e retomada e tudo começa de no 
vo. 

o rita da desburocratização aparece, dessa forma,como uma 
dram~tização qUe adquire tod0 5eu significado quando e apres2ntada c~ 
mo algo extraordin~rio, "que abre as portas da esperança, abrangendo, 
nas suas formas solGnes e complicadas,toda a verdade de um grupo ou 
momento histõrico ll

•
7 A encenaç~o da desburocratização permite que a 

sociedade e os grupos no poder, por um instante, se olhem en~re si e 
a si próprias de umâ outr~ forma, sonhem um mundo novo, dascomplicado, 
mais fácil de viver, sem contradições de classe e livre dos atavismos 
do pass~dc. Entretanto, esse m0mento dram~tico não pertence ao chefe 

7 - ~,:tnTA, Roberto da, op. cit., p. 31 
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supremo da naçao. A cerimõnia hi de ser presidida por um ser dotado 
de porores quase mãgicos, de super-poderes. Trata-se de uma "super
pc~soa" que, por suas qualidades e suas relações, se converte em PC! 
soa-instituiçâo capaz de defender e deflagar o processo da dramatiza
çao, revestida de um aura que a coloca "acima e alim das acusaçães n

•
8 

o ritual da desburocratização, a nivel do imaginãrio sim 
bõlico, reveste-se progressivamente de caracteres guerreiros. De timi 
das escaramuças, vai 3ssumindo a forma de uma batalha, com suas estra 
tegias, suas táticas, suas armas e seu exercito. Identifica-se cada 
vez melhor o inimigo. Bandeiras, emblemas e lemas são agitados em su 
cessivas operações ã mando do Cenaral-em-Chefe do exercito de bata-
lhões dispostos a tudo enfrentar para derrotar a burocracia. Assim, 
chega-se em 1979-81 ã decl~ração aberta de Guerra ã Burocracia, na 
qual jã não somente o Estado Maior esti envolvido, mas conclama-se 
tambGm os soldados rasos e voluntários são recrutadcs para o maior 
êxito da sagrada missão, dessa vez, em prol da liberdade, da democra
cia e dos Direitos Humanos. 

Embora reconhecendo que a e~presa ser~ demorada,agora nac 
haverá recuas. A guerra serã ganha e povo, exercito e governantes se 
abraçarão felizes e elevarão louvores a Deus pelo reencontro tão esp~ 
r~do, após exorcizados os malefícios da burocracia. 

3 - Breve Hist5rico do Ritual da Desburocratização 

A história desses momentos permite concluir pela caracte
rização da desburocratização como um drama vivido ciclicamente pelas 
~essoas-entida~es ou superpessoas colocadas no topo da hierarquia so-

. cial e que compartilham do poder. Esse drama, por outra parte, e 

8 - Idem, p. 181. 
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contemplado com incredulidad~, indiferença, curiosidaàe ou ~sperança 

pelos individuos em geral. 

Como jã foi dito, já antes da República apontavam-se os 
problemas acarretados pela centralização, ligada ao processo mediante 
o qual o estamento aristocrãtico se assentou no poder. Sobre isto, 
Faoro 9 dã minuciosa explicação G torna-se desnecessãrio, portanto, en 
trar na análise desse process0. 

Para estabelecer o elo entre o discurso pr~-republicano e 
o atual sobre burocratização (entendida como centralização), vale a 
pena reportar-se a Paulino José Soares, Visconde de Uruguai. Em 1862 
argumentava em seu "Ensaio sobre Direito Administrativo"10 que a des
centralização era a unica forma de acabar com a balbúrdia reinante nos 
serviços publicos da êpOC3. Segundo Soares, a centralização multipll 
ca as rodas e as ~eças da mãquinJ administrativa, os empregados, as 
comunicações hierãrquicas, a papelada, as dúvidas e as formalidades 
pueris e de mero aparato. Aumentam as despesas em empregados assala
ri&dos e criam-se con~ições para a concessão de favores particulares. 
Na medida em que fortalGce demais o Poder Executivo, põe os cidadãos 
na dependência do Poder Central, desfavorecendo a liberdade individual. 

Sugare aquele autor qu: o governo deve ser bem organizado 
e permitir as ações de livre iniciativa particular, quando elas sao 
mais eficazes e eC0n~micas do que as do ~overno. Os regulamentos, n e! 
pecialmente os modernos", regulam minGcias insignificantes e f~teis e 
na"c;a'deixam ao executor".ll 

9 - FAORO, op. cit., vol. 1 e 2 

10 - SOp.RES, Paulino José, "Ensaio sobre Direito :"-dministrativo" ~pUd - Ministerio 
dI) Pl anej~mento e Coordenação Geral lER!." Reforma (~dmi ni stra 1 va em marcha -
Relat5rio de ~tividades 2m 1967 e 1968, po. LXXX - LxxxII. 

11 - Idem, p. LXXXII. 
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Propõe ainda o Viscon~e que se removam ou atenuem os in
convenientes possTveis e "esperar do tempo, do desenvolvimento do es
pirito pUblico, e do senso orãtico da população j aquele maior grau de 

melhoramento, que podem atingir as sociedades humanas".12 

o espirito liberal~refQrmistõ que inspirou a aguda criti
ca ~o Visconde de Uruguai seria tomado na República Nova. No periodo 
30-45, deflagrou-se a campanha pGlas Reformas de Base da Administra
ção Pública que, contradizendo o discurso populista, levaram ã conce~ 
tração e ao fortalecimento do poder central, ajustando-o aos interes
ses dos revolucionãrios de 30. Colocam-se os primeiros quadros em C! 
na, tQndo o DPSP o comando do movimento de tecnificação e reforma do 
setor p~blico. O DASP continuou e~ Di mas foi derrotado politicamen
te, caindo num desprestigio do qual s5 se recobraria quando nos anos 
46-53 ajudou miss0Gs americanas a formular o Plano SALTE. Tentou revi 
ver as Reformas de Base para remover os obstãculos burocráticos ã im
plantação do plano. Porem, fracassa novamente e se retrai, junto com 
o Plano. 

r definitivamente apos a 2a. Guerra Mundial, com a expan
sao do capitalismo industrial e sob os ventos do desenvolvimentismo, 
que aparece o inicio da desburocratiz~ção como um ritual, como cruza
da empreendida por valentes cavaleiros contra cs males d~ centraliza
ção e da burocracia que inviabilizavam o novo papel empresari~l do Es 
tado Brasileiro. 

Em julho de 1956~ Juscelino "Kubtischek forma a Comissão 
de Simplificação Burocr~tica - COSB, ligada ao DASP. Seu lem~ era a 
cabar com os entraves burocráticos e melhorar o atendimento ao públi
co. Propõe-se a eliminar õ centralização, simplificar rotinas, suprl 
mir órgãos inoperantes, etc. 

12 - Ibidem 
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r~o sao conheci~as exatamente as verdadeiras razoes, mas 
o caso ~ que a estr~t~gia da COSB parece ter falhado porque utilizava 
tãt1cas unilaterais para atac~r ~ inefici~nc1a.13 Anarentemente, o f! 
to de el~ estar ligada ao D~SP, 0ncarregado de penetrar no funciona
lismo público mediante treinam2nto, criava atritos no poder. 

Assim, paralelamente criou-se um novo quadro hierarquica
mente superior: ~ Comissão de Estudos e Projetos Administrativos 
CEPA, "para descer a fundo nos problemas da mãquina administrativa, e 

- 1 1 - "14 qUJciona- os e propor so uçoes. A campGnhz da CEPA perdura quatro 
anos, apõs 0S quais se desvanece, deixando no campo de batalha monta
nhas da estudos t projetos e minuciosos re1atõrios. 

Chega a vez do PresidêntQ João Goulart. Havia que ser e~ 
preG~1ida novamente uma reforma que eliminasse o mais depressa possl
ve1 as ceficiências da 3dministr~ç~o federal. Era urgente tecr.ificar 
e modernizar o Poder [xecutivo para transformá-lo em poderoso propul
sor do desenvolvimento econ6mico. Havia que se desencadear aôpla de! 
centralização at5 o nfv21 de guich~. Precisava-se uniformizar, padrQ 
nizar 2 integrar 5rgãos, intelectualizar o processo decis5rio(f~z~~10 
consciente) e homogeneizar os objetivos dentro dos Minist~rios. 

Visto que não adinntara no passado incumbir dessas tare
fas pequenos grupos sem poder, ~ alternativ3 foi subir ao topo da hie 
rarquia governamental, ampli:'l.r os quadros, desenhar novas estrat~gias~ 

consubstanciã-l~s 2m planos de execução que, na forma de Projetos de 
Lei, o Congresso deveria aprovar, institucionalizando uma nova ordem 
administrativa. 

13 - ~HNISTt:RIO DO PLANEJI~~IENTO E COOROCH\Çl\O GERAL DO BR;~S{L/SH10R-FGV /EIrIP, Mo
dernização e Refoma P.dministrativa do Governo Federal Brasileiro: Quatro c.1êCã" 
das de experlência, I Seminario Interamericano de Reforma Administrativa (1ª 
~tapa) s/d, p. 57. . 

14 - Ibidem. 
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Para tanto, foi designado um Ministro Extraordinário para 
a Reforma Administrativa. Integram seu Estado-Maior militares, civis 
e tecnicos dos altos escalões e são formados 23 esquadrões (grupos de 
trabalho) compreendendo mais de 200 "soldados" imbuldos do esplrito 
patriõtico j~ reforma. Por~m, a situaç~o polltica não permite aos 
congressistas conceder atenção aos problemas administrativos. E assim 
a nova cruzada contra a burocracia c derrotada mesmo antes de ser ini 
ciaéa. 

o advento d9s governos militares em 1964 seria novamente 
consagradô pelo ritual das reformas administrativas, so que desta vez 
o c~ntexto pOlltico e conteudo ideologico são bem diferentes e as es
trat~gias, opostas ~quelas at~ ~nt~o desenhadas. r um perlodo extre
m~ment9 inter2ssante e cheio de contradições. 

Parte-se da premissa de que n~o se tr3ta de reformar es
truturas deficientes (efeitos) mas sim a filosofia do governo(causas). 
N~o e uma questão tecnic~, ~as eminentemente polltica. N~o há de s~ 

confundir planejamento com desburocratização, embora se precise da s! 
gun~a para viabilizar o primeiro. ~ssim, o Planejamento e a Coorden! 
ção, ;;rioritãrios para os planos econômicos do governo~ ficam a cargo 
de um Ministro Extraor~inãric que, ~o mesmo tempo, defl~~ra a guerra 
contra a burocracia por outros novos canais. 

A encenação desburocratizante e outra vez montada. Consti 
tui-se a Comissão Especial de Estudos de Reforma Administrativa 
COMESTRA e a Assessori~ Especial de Estudos de Reforma Administrati
va - ASEST~A, ambas sob 0 comando de Hélio Beltrão. 

A campanha ~pontaria Guas direções opostas,contraditõrias: 
uma, a portas fechadas. destinada a conscientizar o governo militar 
da necessidade de centralizar a direção econômica mediante o aciona
mento dos ritos Institucionais que a situação de exceção lhe provê. P~ 

los mesmos meios, deve também reforçar o Poder do Executivo conferin
do-lhe as prerrogativas de autoorganizar-se e regular todo o funcio 
namento da adMinistração federal, direta e indireta (ate então atri
buição do Congresso). 
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A segunda face da campanha e aberta e estã destinada a 
"restituir vitalidade e dinamismo ao enorme e inerte organismo buro
crãtico nacional" 15 mediante a descentralização e supressão de pap~ 
lõrio. Trata-ge de empreender a "Operação Desemperramento", sob o 
comando do Assessor Especial (Helio Beltrão) do Ministro Extraordi
nãrio de Planejamento, mobilizando para tanto a COMESTRA, a ASESTRA 
e todos os recem-criados quadros a elas subordinados. 

A ~icoto~ia centralização/descentralização fica plasmada 
no Decreto-lei 200/67, dando-se assim Dor encerrado oficialmente um 
periodo de reformós que ate então tinha sido considerado como episõ
dico e que exigia "muito él.poio politico e extenso aparato, mas com 

- 11 lF. estareis resultados • ~ 

Todavia, a "Operação Desemperramento" não morre ai. Mui 
to pelo contrãrio, recobra vida prõpria no periodo 66-72, quando o 
ex-Assessor Especial (Helio Beltrão) transforma-se em Ministro Extr~ 
ordinãrio de Planejamento. Entrincheirado nos poderes que o Oecreto
lei 200 então lhe confere, forma seus próprios quadros: á Comissão 
Central da Reforma Federal - CERAF e o Escritório da Reforma Adminis 
trativa - ERA. 

Lança-se o Ministro na promoçao de sua nOper~ção" e ex
plica que se trata de remov~r o "entulho grosso" acumulado durante 
quase dois s~culos. Deve-se remover os "gargalos" identificados pe
los "cozinheiros" da administração publica. r preciso convocar os 

15 - BELTRAO, Helio, Contribui ões ao estudo de 
rações greliminares, ocumento entregue ao 
20. 1 O. 6 , p. L 

16 - MPCG/SEMOR-FGV/EIAP, Modernização, op. cit., p. 65. 

Conside
em 
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"mecinicos" da m~quina administrativa, pois são os funcionãrios "ta-
. b d" b 1· - 1 . - 1 17 rlm a os que sa em porque e a engu1ça, como conserta- a e azelta- a. 

A máquina estã empr.rrada porque existe concentração de 
autoridade e centralização excessiva na Unidade Federada; o governo 
tem mania de execução direta; intromete-se em problemas miúdos e o. 

faz com "patas de elefante"; h~ inadequada fiscalização financeira e 

instabilidade in~titucional. Empr2guismo, pistolã~, bic0 1 falta de 
d - b- d d b . 18 qua ros sao tam em causas o emperramento a urocraCla. 

o brasileiros por formação, nao gosta de delegar poderes, 
nao confia ~m terceiros, acha que fica diminuído. O Brasil e o país 
do fcrma1ismo, tudo vira prccesso. Trata-se de um vício hist5rico que 
vãrios gavBrncs demorarEc ainda a corrigir. 19 

Temos assim que a "Operação Desem~erramento" traduz-se em 
apelo despido do tecnocratismos. Fala do 5bvio, na linguagem do DOVO, 

em ~eu nome e para ele, mas ainda colocada acim~ dele. O púlpito per 
tence~·rnais do que nunce, ao esta~ento burocr~tico-mi1itar instalado 
no poder. O público, a massa, os indivíduos, contemplam de fora e de 

baixo o cerimonial da batalh~ contra os moin~0s de vento, sem ser,mais 
um8 vez, convidado a participar. 

No interregno 72-79~ processa-se a institucion)lização da re
forma administrativa com a criação da Secretaria de Mndernizaç~o e Re 
forma Administrativa - SEMOR, novo 5rgãn que substituiu os existentes 
ate então e abs~rveu a "Operação Desemperramento", silenciando-a. 

17 - Declarações de Helio Beltrão extraídas de diversos discursos pronunciados no 
períod061-66. Veja-se especialmente "Operação Desemoerramento", 0ut/60 no do 
cumento Contribúi ões ~o Estudo da Reforma Administrativa, op. cit., e entre 
vista -

18 - Idem. 

19 - Idem. 

---.;.. 
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Trata-se agora cc um órgão poderoso (presidido por H. Bel 
trã0), dentro da estrutura do Ministeri0 do Planejamento, tendo como 
principal objetivo a im~lant~ç~o e normatização de um sistema efetivo 
de planejamento que viesse atender ~s prioridades dos Planos Nacionais 
de Desenv~lvimento. 

A estrategia da SEMOR rGvel~-se extremamente elitizante 
desde que unidirecionad~ com exclusividade para a ~lta administração~ 
consideraca como a unica capaz de sancionar e legitimar as mudanças 
propiciadas. Reproduz assim a hierarquização da sociedade maior no 
interior cas instituições estatais e, mais ainda as decisões (que se 
busca descentralizar) ficam restritas aos "donos do pOder".20 

4 - O Programa Nacional de Deshurocratização e Suas Representações 

A explanação feita na seçao anterior procurou levar a um 
~elhor entendimento da dramatizaç~o do ritual guerreiro da desburocr! 
tização, tal como hoje o estamos ~resenciando e que, pelo visto, jã 
faz ~3rte do dilema brasileiro. 

Tentaremos abordar o fenômeno a rartir de dois ângulos: o 
das representações populares e o do Ministro Extraordin~rio para a 
Desbur0cratizaç~o a respeito do seu Programa Nacional. Assim, ser~ 

mostr3do como o fen6meno se apresenta atrev~s do seu discurso ideo15-
gico e pelês representações que o publico oferece atraves ce cartas 
e depoimentos aos jornais. 

20 - Com o intuito de sintetizar, não fizemos menção ao fato dea descentralização, 
imposslvel de atingir pGlos meios propostos, vir sendo crescentemente alcança
da pela formaçãJ de um vasto setor de empresas públicas, que aos poucos foram 
escapémdo ã égide dos Ministros setoriais, formando assim um "poder paralelo" 
que hoje se busca nOV1mente controlar. 
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4.1 - O Cenê.rio 

A guerra decl~rada ã burocracia em julho de 1979 mudou de 
quartel, de tãtica e de logistica. O quartel-geral, situado na Espl~ 

nada dos Ministirios, reduz-se a quatro pequenas salas, atulhadas de 
móveis velhos, arquives, pacotes de papeis, nas quais se amontoam os 
poucos funcionãrios que constituem as personagens secundãrias deste 
--I 21 
'J rama. 

A aus~ncia de "guardas", vestibulos e antec~maras permite 
o acesso .direto ao General-em-Chefe ("Ah, - diz o Ministro Beltrão 
mas tuda isso ~ porque eu não tenho organograma. Assim, estou livre 
desta seqO~ncia je chefes a ser precorrida antes do meu gabinete".)22 

Desta vez não hã um poderoso Estado-Maior, nem ap~ratos, 

n~m grandes bases de nrereção. r um~ guerra sem ex~rcito; as hnstes 
sao a pr5pria ~opulaçã0 e os servidores pGblicos. 

tem 0S 

nais e 

O sistema (~e comunicações 6 tambem incomum: quase inexis
escritos e os pcucos despachos são feitos mediante o US0 de si 
. . .• 23 
lnlCla1S. 

Temos assim uma primeira oposição interessante ao forma
lismo dos rituais nnteriores. O cenário e uma ilha de antiformalismo 
~o solens Palãcio do Planalto. r a ~ntitese do cerimonial palacian0. 
r a oposição, ao mundo do nriviligio e do poder, ande os metros quadr! 
dos, à mobilia, o nGmerc de janelas, telefones e subordinados guardam 
relação direta com a imrort~ncia e hierarquia do cargo. t c primeiro. 
ato de subversão ã orcem estabelecida relos que mandam. 

21 - JB, 29.04.80 
22 - Ibid. 
23 - Ibid. 
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4.2 - O guerreiro 

t um homem cx;;eriente, afável, acess;ve1, de linguagem 
simples, dir~ta e clara, para quem não p3rece haver hierarquias 50-

ClalS. Embora colocado no cume do pnder, nrojeta uma imagem de pai 
protetor e prestativo daqueles a quem 8 poder oprime com sua onisc1ên 
cia. Identifica-se com o povo, as pequenos, os humildes. 

Acredita que o povo está certo e deve ser defendido con
tra as leis opressores. As leis estão erradas, pois com sua univers! 
1idade discriminam e côstigam as grandes maiorias sem padrinhos, a 
massa de anônimos indiv;juos mêrginaliza~os da rede de relações em 
torno dos "donos do poder". 

Seu instrumento de luta e a persuas~o, a paciente explic! 
çao para a conscientização em torno da necessidade de simplificar a 
vida do cidadão comum. 

S .. 't eu espln o liberal e democrático nao se condiz com o ri 
to autoritário e arrogante do "Voc~ sabe com quem está falando?", tal 
como analisado por Matta. 24 Seu destino 5 "personalizar" a so~iedade 
toda, mediante o tra~~mcnto difarencial que aos "individuas" vai dis 

" 1 - ~'-l-' t L.- j' h P e n s a r a u e que me, e e s o I 1 '..: a rl c e ~ a m LI em, p é\' rl n. I) • 

t um guerreiro e tam~~m um ao5stolo, com uma oregaçao re-
1 . -. 25 . . 1 t d' . .. l' .-V0 UC10narla, prlnclpa mon e lr191ca a revo UC10nar o servlço n~ 

blico. Para tant~, escolheu aguerridos revo1ucionãrios que não rece
bem remuneração para trabalhar nesta cruzada contra a burocracia. 

21 - ~~TTA, R. do, op. cit., Capo IV. 
25 - O GLOBO, 18.11.79. 
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Cabe a esta altura salientar um aspecto que mostra clar! 
mente a oposição entre o discurso e a realidade. Enquanto a imaqem 
a ncs apresentadõ e a do chefe cuja fonte de poder ê ° carisma, de 
fato essa autoridade, no contexto "racional-legal" em qua estã inse
rida, só se faz efetiva desde que seja tambem legitimada por novos 
editos supremos. 

Com efeito, se bem o Programa ce Deshurocratização nas
ceu de um decreto presidencial, não foi ror força dess~ instrumento 
que se efetivou nos termos apregoados pelo novel Ministro Extraordi
nário, quanto ao seu livre trânsito. pelas diversas repartições pÜbli 
caso 

Precisou-se de um novo decreto presidencial, em 23.3.80, 
para desburocratizar o Programa da Desburocratização e dar ao Minis
tro os poderes que de jure não detinha. 26 

o decreto, na sua sintese, determina que: (1) as solici
tações do Ministro, endereçadas ~s entidades da adMinistração direta, 
indireta e fundações do poder federal, "terão tratamento prioritário 
e serão atendidas em regime de uruência"; (2) as reclamações recehi
das de usuãrios do serviço pÚblico poderão ser dirigidas diretamente 
ao õrrão causante da reclamação e ser~o atendijas mediante resposta 
diret~ ao ~inistro, "dispensando o trãnsito intermedi~rio Delos or
gãos superiorês"~ (3) o õrgão reclamnco (~or ex: nos casos em que co~ 
tinua exigindo formalidades extintas) deve ajustar seus nrocedimen
tos ~s normas vigentes, "scb ~ena de responsabilidade".27 

Depreendemos do anotado acima que no interior do estame~ 
to burocrãtico, a sui-generis fi9ura do Ministro (nosso idealista e 
devotado çuerreiro) se npresenta como contestadora dos códigos e pr! 
xe estabelecidos. A infração ãs regras autoritãrias do jogo ê cast! 
gada com a indiferença e a omissão e, ~uem sabe, at~ com a ironia. 

26 - JORNJ\L DO BRASIL, Editorial "Inimiga do Regime", 28.03.80. 
27 - Ié., 25.03.80. 
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F I) i n e c e s s ã r i o, e n t ã 0, vo 1 t a r tu d o a o seu n o r mal . Ou s ej a , 

restabelecer por decreto ao Ministro a su~ autoridade ameaçada, a 
imposição definitiva do seu poder sobre os que ameaçam inferiorizar 
seu status hierãrquico; enfim, esclarecer aos outros qual a sua ver
dadeira posição em relação aos grupos no poder. V~le jizer,trata-se 
de deixar bem claro p~rante todos que o Ministro-sem-pasta faz parte 
inseparãvel do "staff" e ~oDro0rama do pr6orio Presidente da RepG
blica, Chefe Supremc da Naç~o. 

Dessa forma~ restitui-se e le~itima-se plenamente o ri
tual do "VQC~ sa~e cem quem estã fal~ndo" e ~ue se converte rã na cha 
ve-mestra ~a atuação do Ministro no interior da burocracia estatal, 
com repercussoes insuspeitadas, como se verã mais adiante. 

4.3 - A filosofia Ga missão 

I". m i s s ã c e uma o r e r u ç a o 1 u e r r e i 14 a: 9 u e r r a ã f i 1 a 3. o s a te! 
tad0s ridlculos, ~ lentij~o na tramitação de processos. Guerra ã re
dund~ncia administrativa. Guerra, em UMa ~alavra, ã burocracia. 28 

Desburocratizar e um desafio revolucionãrio. r subverter 
o regime de irresporsabilidade instalado no pals desde a C~15nia. r 
a extensão da abertura ~olltica ~o mundo burocrático, ~o cotidiano 
do homem comum. Trata-se de restaur~r a liherdade 901ltica entendi
da como a proteção dada ao cidadão contr1 o arbltrio do Estado. 

A guerra ~ burocracia.~ a luta rala democratização do 
-r ra, s . A centralização burocrática agrava a centralização polltica e 

autoritarismo. 29 Por issc, desburocratizar não e raciona-conduz ao 
lizar. r uma proDosição de naturez~ Dolltica, diretamente relaciona 

28 - O GLOBO, 05.11.79 
29 - JO~NAL DO BRASIL, 15.03.81 
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da com 0 exercicio do poder. D~i significar tambem compelir os de 
tentares do poder ~ecis5rio a abrir mão desse poder para abreviar a 
so1ução dos assuntos de interesse rú~lico. 

C01oca-se, deste mod0 5 o combate ~ centra11zaç~o e ao 

centra1ismc burocrãtico como a primeira prioridade. Mal de todos os 
males, deu lugar ã p~jronização, ao tratamento iqua1 para situações 
totalm8nte desiguais. Note-se que ao buscar o tratamento diforencial , 
o atual objetivo vai contra todos os princtnios ~as refermas admini! 
trativas anteriores a 1964, que preconizavam a padronização e a uni
formijade. 

No cotidiano, desburocratizar significa proteger o cida-
dão comum dos males da burocracia, do desrespeito aos direitos de 

usuário dos serviços púhlicos. 

H~ de ser restaurado o princfpio da veracidade, de se a 
creditar 'las pessoas, d,:lnào-lhes a sensaçã0 de c;ue elas passem a exi! 
tir cemo tal; a merecer fe. Isto se consegue atraves da persuasão e 
do despertar de inconformismo nos usuários e na mu1ança de mentalida 
de dos SGrvidores públicos ~~ra que, de fato, estes passem a servir 
ãqueies. 

o alvo saJ os pequenos (o indivtduo, o pequeno -empresa-
rio, c pequeno municfpio); pois são manos resistentes ao peso da bu
rocracia. as grandes convivem com o su~orno, a intermediação, a prQ 
pina. Os pequenos, ror não terem c0ndiçães, precisam submeter-se a 
tortura das filas, da demora, da frieza dos balcões, desmora1izêndo
se perante si pr5prios e deixando de exercer as prerrogativas da ci
dadania. 

A missão e, então, trabalhar no "varejo da liberdade",no 
pequeno direito humano negado diariamente. A essência da tese a ser 
definida i que toda s~ciedadú tem 2% de pilantras, que continuarão 
agindc, mas que hoje a vida dos outros 98% e perturbada ao exigir-se 
a todos os honestos que comprovem com documentos que não são desones 
tos. 
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~eutrJlizar e destruir os excessos burocr~ticos e tambem 
lutar contra a inflação, no 1~é0 econômico, e garantir a abertura, 
no lado pOlítico. 

0s mei0s de opress~~ devem ser mudados. Decretos, leis e 
tudo c que regs a relação serviço pGblico-usu~rio devem ser questiQ 
nados e simplificados. A legisl~ção, inspirada no passado colonial, 
faz com que o cidadão seja trnta:o como sGdito e, o que e pior, se 

-d' 30 comporte como su ,to. 

"Os pequenos e medios empresários nao agDentam mais o 
preço da legalidade •.• A capacidade de expansao do desenvolvimento 
empresarial está profundamente inibida, o que arrasta consigo a ca
pacidade de expansão do desenvolvimento do pais".3l 

o discurso que acabamos de recortar 1e numerosos depoi
mentos do Ministro Beltrão, alem de merecer um estudo mais aprofu~ 

dado pela sua riqueza, deixa-nos a sensação de que "tudo muda para 
ficar igual". Com efeito, temes a impressão de que fala-se para o 
povo, por ele e em seu nome, mas não vemos uma proposta de tambem 
esse povo participar do poder diretamente, seja pelo exercício real 
e concreto das prerrogativas de cidadãos, seja pelo controle dos 
serviços p~blicos por parte dos usu~rios. Trata-se, per isso mesmo, 
de um discurso pater,alist~ Que reproduz, sobretudo, a hierarquiza
ç~o social e a oposição "indivíduo"/"pessoa" que tenta suprimir ou 
negar. 

30 - Vej1-se ~ este respeito a referência a trechos do Ensaio do Visconde de Uru 
guai (1862), op. cito 

31 - JORNAL DO BRASIL, 15.03.81. 
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E trata-se, como e óbvio, de um discurso que vem legiti
mar (mais uma vez) outro discurso maior: o da prenunciada abertura 
ã democratização do pais. Atende assim aos fins e interesses con
cretos do blocc no poder e, a nivel ideo15gic0 5 os anseios da po~u

l~ç~o em rel~ção 3 mudanças ne burocracia estat~l, COMO estrutura 
de dominação e controle social. 

4.4 - As representações populares 

As estatisticas do Ministro informam que ele recebe mais 
de mil cartas por mes. O Presi~ênte Figueiredo recebe 200, segundo 
o JB (26.04.81). 

Esse dado e a leitura de quase uma centena de cartas e 
depoimentos levam a acreditar que tenha sido assimilada pela popula 
çãc a imagem da "superpessoa" dotada de poderes sobrenaturais, a 
projeção do "pai nossa", do redentor dos pequenos e seus pequenos 
dramas. Mas esse nrocesso de internalização arresenta-se de manei
ra difusa, muito associa~o ao mãgico- religioso. Eis que o Minis 
trc e chamado de Bispo!32 

E não poucos v~am nele o futuro Presidente da RepGblica 
que darã o "jeito" definitivo no que se considera como DO caos imoe 
rant<; no pais". 

A fama do Ministro ultrapassa as fronteiras nacionais; o 
Miami Herald publicou reportagem intitulada "Hera Rescues Brazil 
from Avalanche of Paper".33 (Herói Salva o Brasil de uma Avalanche 
de Papel). 

32 - JORNAL DO BR;SIL, 29.04.80 
33 - Ibid. 
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A fama Jo Ministro criou-lhe um fardo incômodo. Tornou-
se o "D;r~-raio" de tudo de errado que acontece no pars. 34 J~ se 
tornJU ccrnU~ invocar nas repartições pGblicas o socorro do Ministro. 
As pessoas estão cada vez mais c0nfiantes nos poderes do Ministro, 
estão com ele, precisam denunci"r as arbitrariedades que continuam 
sendo praticadas ~elns funcion~rios pGblicos. A expressão "O H~lio 

Beltrão precisa saber disto" 35 denota familiaridade e solidarieda
de ~ara com o Ministro. "Sei que minha queixa não ser~ em v~o"3~ •• 
"Tenho f~ que isso vai acabar, pois o nosso Ministro ter~ iXito .•• "37 
"O Senhor é minha última es~erança para me ajudar a receber esta pen 
são"38 são todos deprimentos que reforçam a id~ia de os an~nimos i~ 
divíduos terem encontrado finalmente seu pai, padrinho e patrono. E! 
tabelecem C8m ele uma relação de carinho, respeito, de fê íntima de 

esperança. 

A admiração, a devoção e a finalidade igualmente estão 
sempre presentes: "Que Deus lhe abenç5e pelo muito que vem fazendo 
pela desburocratização em nesse país"39. "Nossa admiração pelo tra 
balhc tão precioso e votos de ~xitos profissionais"40, " .•• tudo ii 
so ~ inconcebrvel e ~em atesta o sofrimento do nosso prezado Minis
tro ... ,,41. 

Deus, o C~u e o Presidente Figueiredo sao motivo de re
conhecimento pela convocação do "Dr. H~lio Beltrão", sendo especial 
mente representativa dessa fato uma carta que diz: "Em boa hora o 
PrGsidente Figueireéc solicitou ns pr~stimos de 

nal, dotada de invulgar cultura, inteligência e 
na administração pGblica e privada, o Dr. Hélio 

34 - JORNAL DO BRASIL, 15.03.81. 
35 - O GLOBO, 18.11.80. 
36 - JORNAL DO BRASIL, 29.04.80. 
37 - Id., 04.08.80. 
38 - Id., 15.03.80. 
39 - Id., ibid. 
40 - O GLOBOs 23.08.79. 
41 - JORNAL DO BRASIL, 09.08.80. 
42 - O GLOBO, 30.07.79. 

uma figura excepciQ 
grande experiincia 

1 - "42 Be trao ... 



A imagem do Ministro projeta-se tambem nos chefes de re
partições, assim como seu discurso. r assim que surgem os funcioná 
rics que tentam emulá-lo. O Diretor do Departamento de Administra
ç~o Escolar da UERJ declara ser "um verdadeiro mini-Beltrão" e es~á 
empenhado na campanha "facilite a vida do pr5ximo"43 

A "guerra" do Ministro repercute nos 5rgãos ,Gblicos, cQ 

mo por exemplo, com a f0rmaç~o da Comissão de Planejamento e Coord! 
nação de Combate ao ContrGbandn da Secretaria da Receita Federal e, 
na Prefeitura do Rio ~e Janeiro. atraves do Projeto "Confiança". 

Os provérbios e ditados cunhados pelo Ministro tambem 
são continuamento invocados pelos reclamantes, como uma forma de i! 
vocá-18, com ele identificar-se e reforçar assim a exposição de fa
tos que contrariam as intenções, veja-se bem, de Helio Beltrão e 
não do Programa Nacional da Desburocratização: " ... Helio Beltrão , 
usanco imagem feliz e precisa, afirmou: A iniciativa privada e uma 
ilha cercada de governo por todos os lados", em reclamação' contra a 
atenção do serviço publico "onde os usuários são tão massacrados pe 
la enervante burocracia"44. Em vaz de desburocratizar, o na~e16ri; 
vai aumentar e infernar a vida do duplamente desgraçado em contraPQ 
sição ao que diz o Ministro Helio Beltrão: temos de confiar antes 
de desconfiar. liberdade com responsabilidade ... n45 .E ainda: " 
cada um e honesto ate prova em contrário, com0 afirma Helio Beltrão 
(e indaga) ..• ou "cada um e desonesto ate prova em contrário",como 

t j M"· t J" S ?"46 prcen'ec .lnlsro alr oares. 

43 - O GLOBO, 28.07.80 
44 - T r~ 

.J.v. s 05.08.79 
45 - Id., 20.08.79 
·16 - I d. , 21. 11.80 
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Há ainda os que manifestam uma confiança ilimitada nos 
superpoderes doextraordinirio Ministro e lhe atribuem o direito de 
invadir todas as áreas da FedGraç30, atraindo para ele mais poderes 
do que 0S que atu~lmente det~m, em nome de un~ antiga relação: "Su
giro ao Miristro Helio Beltrão, de quem tive a honra de ser colega 
no ex-IAPI, que nomeie comissões com amplos poderes para percorrer 
das diversas repartições (do INPS) e corrigir na hora as distor
ç5es ... "47 Ou ainda: "Va~os esperar que 0 Sr. Helio Beltrão, com 
rapidez s atinja todos cu quase todos os focos ~~ burocracia no Go
ver n o li F e d e r a 1, E s ta d u a 1 e ~~ uni c i o a 1 que ta n t o i n f e r n i z a m o c i da dão, 

. ~ t ... ~.. + t· b . l' "48 aVl I am e corrompsm o Sls~eme a~m,nls~ra lVO raSl e1ro •.• 

Ao Ministro Jair Soares - o mais atingido pelas reclama
ções - se aconselha não contrariar "a sábia orientação do Ministro 
Helio Beltrão .•• "49. Por outro lado, se conc1ama o Ministro Extra 
ordinário a interferir diretamente na solução dos emperramentos:"Um 
simples telefonema seu para outro ~1inistro, o do Interior... pode 

1 - ,,50 reso ver a quest~o 

Temos ainda os pragmáticos, que sugerem medidas concre
tas de intervenção mais profundas na área do Judiciário (nomear jui 
zados de instrução); na irea do legislativo (extinção do Senado Fe
dera1, redução em 50% dos "represent~ntes do povo"); na ~rea do eX2 

cutivo (deferir as solicitações legais na hora).5l 

47 - O GLOBO, 26.08.79 
48 - 10., 06.08.79 
49 - Id., 26.08.79 
50 - JORNAL DO BRASIL, 29.04.80 
51 - O GLOBO, 06.08.79 
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Porem, hi tambem aquel~s que desejam expressar seu pess! 
mismo a re~peito do "ideal desburocratizante" do Ministro. Quer di-
zer, reconhecem publicamente que estão com ele mas se acham 
de chamar a atenção para as suas limitações: "Bem sei que o 
Helio Beltrão leva com boa vontade o seu trabalho. Contudo 
pode intrometer-se onde não ê ch~mado, isto ê, em outros 
rics ••. n52 

no dever 
Ministro 
ele nao 
Ministe-

Finalmente, observamos os definitivamente desperançados 
e que em tom ir6nico apelam para a solução dos seus problemas: "O C! 
ra Dr. Beltrão, do alto do planalto central onde estãs, meio absorvi 
do, lança teu olhar desburocratizante aqui p~ra 

que ocorre na Universidade Federal do Par~"53. 
ma tinha a ver com dificuldade em obter diploma 

o Norte e vem ver o 
Nesse caso o proble
de conclus30 de cur 

so e que o Ministro prontamente respondeu, esclarecendo sobre a nova 
simplificação dos procedimentos. Aliis, e freqUente o Ministro res
pender a cartas, crônicas J denúncias que ap3recem nos meios de comu 
nicflç10, de forma rãpida, breve c clara. 

A ironia agressiva, fica definitivamente estampada na s! 
guinte transcrição de carta publicada no Jornal do Brasil de 22/9/80: 

"Devcto especial estima ao Ministro Helio Bel
trão, como tambem grande é a minha simoatia pe 
los audazes cavaleiros que na Idade Media pele 
javam por causas perdidas. O engenhoso e fi= 
d~lgo Ministrn ac~ba de sofrer contundente re 
ves na figura de uma circular emanada da Caixã 
de Assistencia do IBC, solicitando dos medicas 
credenciados (isto e, dignos de creditoJ da 
instituição a apresentarem cinco fotoc~pias de 
documentos diversos ••• Assim, num r peteleco, 
os magos da burocracia reduzem a Pô o lirico 
esforço daquele probo e tresloucado hom~m pú
blico ••• " 

52 - JORNAL DO BRASIL, 20.04.80 (grifo no original) 
52 - Id., 1.4.81 
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5 - As Possíveis Categorias de Análise 

Tenta-se aqui esbaçnr êlgumas ideias em torno de tipolo-
9i15 ou categorizaçães que poderiam ser eventualmente estudadas numa 
análise etnográfica real e am profundidade a respeit0 co fenômeno 
ora em observação. 

A mat~ria-prima que constitui a documentação coletada s! 
gere a priori que as representações da desburocratização podem ser 
agrupadas em torno de, pelo menos, três grandes categorias que' têm 
a ver com: (a) a disposição dos autores das comunicações; (b) a abran 
gência dos assuntos; (c) o conteuJo das missivas ou textos. 

A continuaç~o, serão detalhados os resultados dessa pes
quisa em relação aos pontos ~ e~. Quanto an item ~, de certa forma 
algo adiantamcs na seção específica sobre representações. Não obstan 
te, ê aspecto que evidentemente merece maior e melhor atenção co que 
a dispensada neste trabGlh0. 

5.1 - A disposição dos autores das comunicações 

A partir da i~entificação do ton, da linguagem e do esti 
lo dos textos analisados, logra-se distinguir, cem alguma redundân
cia, as seguintes personagens: reformistas, confiantes,colaboradores, 
agradecidos, torcedores, ufanistas~ suplicantes, pedintes, denuncian 
tes, desiludidos) revoltados, irônicos e filõsofos. 

5.2 - A abrangência dos assuntos 

t impressionante a variedade de assuntos que sao comuni
cados ou cobrados ao Ministro. Por outra parte. constatamos que "t! 
do pode acontecer" nas relações serviço publico-usuário. Revela-se 
um Brasil fantástico (Que país e este?) onde o drama kafkiano cobre 
crua realiáade e tragicômica concretude. 
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Em prol da sintese e da objetividade, simplesmente lista 
remos subcategorias de assuntos, citando tão somente os casos mais 
relevantes. 

Os assuntos reclamados, apontados ou denunciados 
rem-se principalmente a: 

a) Excessos de documentos, muitos deles já extintos, para: 

refe-

- obter registro de profissionais, diplomas, certificados vários; 
credenciamentos; 

compra e registro e imóveis; 

- aposentadorias 9 pensões, auxilios diversos; 

~ constituição de sociedêdes anônimas; 

- recibo do depósito compulsório; 

- resgate do Fundo 157; 

- instalação de pequenas industrias. 

b) Supressão de documentos e ~tos inúteis, vários já extintos mas 
que continuam sendo exigid0S: 

- reconhecimento de firma e autenticação de xerox; 

- exigência apresentação titulo eleitor e CPF para tudo; 

- revalidação periõdica da carteira de esposa ou companheira de 
aposentado; 

- exigência de receita para cada remedio fornecido pela CEME; 

- atestado para receber auxilio-familia, na qual duas testemunhas 
declarem que o filho do requerente nasceu, e solteiro e não tem 
rendimentos próprios; 

- para importar bolas de golfe; 



.29. 

- atestados de vida, idade e residência, especialmente para id0S0S 

E indigentes; 

- foros e laudêmios. 

c) Restituição 

a qualquer medico ou od0ntõlogo (e nao somente aos do INAMPS) 
do direito de emitir atestados e licenças por doenças; 

~ do atestado dG bons anteced0ntes civis e cri~inais (UDepois do 
Ministr~ H~lia Baltrão, são admitidos .•• indiciados e r~us co 
mo empregados públicos e particulares ... na própria poi;cia 
transporte de valores, e fornecidas carteiras de motorista a 
reus de crimes culposos e mesmo dolosos."); 

d) Influência Jircta do Ministre sobre praticamente todos os Ministi 
rios e repartições públicas, seja a n;vel Federal, Estadual ou 
Municipal. 
r~dG-se ao Ministro Beltr~o, pnr exemplo, intervir junto a Mini! 
têrios para que revise processas~ ou nô Pr8feitura do Rio de Ja
neiro para que faça convênio com a FEEMA que permita acabar "com 
os mosquitos de Jacarep3gu~". Especialmente citado tem sido o 
Ministr~ da Previd3ncia Social, por exemplo, para que sejam con
cedidos sem demoras beneficio por temro de sErviço ("pe-na-cova), 
ou seja dado tratamento mais justo aos donos de hospitais; ou 
ainda, que reajuste as ~ensões semestralmente segundo a lei. 
Esses são apenas exemplos de uma lista de numerosos apelos. 

Outras poss;veis categorias de anãlise poderiam ser le
vantadas em relaçã0. por exen~10, aos órgãos rec1amJjos ou bem, aos 
as?ectos da vida em que mais fortem~nte se interpõe o Estado. Nesse 
sentido, imaginamos vãlido estudar os "acessos" aos serviços que o 
Esta~o oferece para chegar inclu*ive a medir o grau de conflito que 
gera a re1açã~ serviço-usuário, segundo o objetivo fim da institui
ção ce que se trate. 
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Praticamente todos os aspectos da vida humana sao regi
dos ou controlados pelo Estad0 atraves de sua máquina burocrática; 
mas a contradiç~o principal talvez resida no fato de ela não estar 
a serviço dos cidadãos senã0 a serviço de si mesma, fazendo de sua 
própria eficiência 0 fim última. Isso ocorre com o exerclcio dos di 
reitos ~ saúde, ao trabalho, ~ educação, ~ moradia, ~ justiça, ao 
descanso, ã participação sistematicamente obstaculizados por uma re
laçã0 cartorial de dominaç1o que oprime e eXêcerba os esplritos da 
maioria silenciosa e des~rovija de poder. 

o discurso oficial em torna do Programa Nacional da Des
burocratizaçéo capta muit0 bem esse quadro e oferece a esperança de 
modificã-lo. As respostas ã motivação cespertad~ por esses apelos 
são de uma riqueza que vai muito alem das possibilidades surgidas da 
pesquise precedente. Analisõr isso tUGO no contexto da conjuntura 
polltica atual e um~ cas provocações a que este trabalho se propoe. 



r 
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