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RESUMO 

 

O estudo objetivou explicar, a partir de um ponto de vista histórico, a forma como as práticas 

patrimonialistas se instalaram na Administração Pública brasileira e analisar os aspectos que 

colidem com a essência do accountability. Considera-se que abrangem um sistema de valores 

sobrepostos na Administração Pública, ou seja, existe, no mesmo plano social, um discurso 

que compatibiliza o sistema burocrático e suas características de modernização do Estado com 

um conjunto de valores de relações pessoais, familiares e de poder, construídos 

historicamente, dificultando o próprio accountability. O estudo incluiu pesquisa sobre a 

formação do Estado brasileiro, descrição da burocracia nos períodos colonial, imperial e 

republicano, identificação das reformas administrativas de 1936 e 1995, que, de certa forma, 

tentaram eliminar o patrimonialismo e implantar uma nova cultura na condução dos negócios 

públicos no Brasil, e análise do discurso de autoridades do Poder Judiciário e Poder Executivo 

Municipal, a fim de verificar a contemporaneidade do patrimonialismo. Com base nas 

reflexões, conclui-se que a solidificação do accountability não se coaduna com uma 

burocracia auto-referenciada e patrimonial-burocrática e que não interessa à própria elite 

política. 

 

 

PEDRO, Ricardo Coelho. Das caravelas ao Accountability: a Odisséia da Administração 

Pública Brasileira. Rio de Janeiro: 2008. 191 f. Dissertação (Mestrado em Administração 

Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Rio de Janeiro: 

Fundação Getulio Vargas, 2008. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Burocracia. Patrimonialismo. Neopatrimonialismo. História da 

Administração Pública. Accountability. 
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ABSTRACT 

 

Considering a historical point of view, the study aimed to explain how patrimonialism  

practices are installed in the Brazilian Public Administration, analyzing aspects which collide 

with the essence of accountability. Such practices are considered to embrace a system of 

values which overlaps with Public Administration, that is, they exist at the same social plan, a 

discourse which makes the bureaucratic system and its State-modernization characteristics 

compatible with a set values which relate at personal, family and power levels. These values 

have been built over a long historical period, which hinders accountability. The study included 

several aspects such as the formation of the Brazilian State, the description of bureaucracy in 

the colonial, imperial and republican periods, the identification of the administrative reforms 

of 1936 and 1995, which somehow attempted to eliminate patrimonialism and implement a 

new culture to conduct the public business in Brazil. The study also included speech analysis 

of officials working for the Executive and Judicial Branches the municipal level, so as to 

verify the contemporaneity of patrimonialism. Based on the reflections made, besides the fact 

that the solidification of accountability is not of interest to politics, it was possible to conclude 

that it is also not consistent with self-referred patrimonial bureaucracy.  

 

KEY-WORDS: Bureaucracy. Patrimonialism. Neo-patrimonialism. History of Brazilian 

Public Administration.  Accountability. 
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“A burocracia não tem natureza. Tem história.” 
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1 O PROBLEMA 

 

Este capítulo aborda a questão da burocracia, entendida como fenômeno social e fator de 

modernização da Administração Pública. O tema é abrangente, pois, a partir de 1936, com a 

primeira Reforma Administrativa de cunho tipicamente weberiano, sucederam-se várias 

tentativas para reformar o Estado brasileiro. Tais propostas não representavam, contudo, um 

fenômeno tipicamente nacional, e sim uma tendência que se manifestava em outros países, 

gerando ações, nem sempre bem-sucedidas, como as que surgiram a contar da década de 80 do 

século XX. As análises do fracasso das reformas no cenário nacional parecem considerar o 

fenômeno do ponto de vista apenas funcionalista, sem verificar questões históricas, culturais e 

institucionais que podem ter sido determinantes para caracterizar a burocracia brasileira. O 

ponto principal deste trabalho consiste em entender, histórica e institucionalmente, o 

fenômeno da burocracia brasileira, e, de acordo com essa visão, identificar e caracterizar sua 

permanência, suas implicações e o comportamento dos administradores no contexto público. 

 

No final deste capítulo, define-se o problema, cuja resposta se apresenta na conclusão da 

pesquisa, identificam-se o objetivo final e os objetivos intermediários, delimitam-se o estudo e 

a relevância desta pesquisa no âmbito acadêmico e social. 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A burocracia constitui assunto bastante complexo, permitindo abordagens tanto positivas 

quanto negativas. Do ponto de vista positivo, considera-se que a burocracia é capaz de 

promover mudanças sociais, relacionando-se, portanto, aos valores democráticos de nações 

desenvolvidas: a competição livre, a pluralidade política e a diferenciação institucional 

existente entre várias esferas da sociedade, como a política, a religiosa e a econômica 

(GUERREIRO RAMOS, 1983:192). Ainda positivamente, pelo menos em tese, a burocracia 

proporciona não só a eficiência econômica num dado sistema organizacional, como também a 

mobilidade social com base no mérito. Do ponto de vista negativo, identificam-se, sobretudo, 

a rigidez do comportamento e o culto às normas abstratas.  



 10 

Não se trata de fenômeno recente. Manifestou-se, ao longo da História, em vários 

empreendimentos humanos, nos quais, de alguma forma, ocorreu a divisão do trabalho 

(TENÓRIO, 1981), identificada desde as construções egípcias até as organizações dos antigos 

impérios.  

 

A expressão “burocracia” (bureaucratie no original francês) deriva-se de 

bureau e este de bure (em latim, pano de lã). Este pano de toalha cobria a 

mesa na qual se despachavam os negócios oficiais, passando-se a utilizar 

mais tarde a mesma raiz para designar qualquer móvel sobre o qual se 

escrevia de forma habitual; o passo seguinte foi designar com o mesmo nome 

o local onde se encontrava a mesa que se utilizava para escrever. Bureau deu 

origem a outro neologismo que foi buraliste, utilizado já no século XVII e 

passando a significar no século XVIII certas categorias concretas de 

empregados que atuavam tanto a nível de governo quanto a nível de empresa 

privada. (TENÓRIO, 1981:79-88). 

 

No século 6 a.C., grandes impérios, como os  de Micenas e Esparta, ambos na Grécia, e o 

Egípcio, já utilizavam funcionários, os escribas, que se eram responsáveis por decifrar as 

diversas comunicações entre os reinos, redigir acordos, controlar a contabilidade e as 

transações comerciais.  

 

A obediência desses funcionários ao poder legitimado, ao sistema, dava-se meramente por 

costume ou por motivos ideais (WEBER,1999:139), diferindo, portanto, do sistema de 

dominação racional, legal, sistematizado por Weber. A casta de escribas pertencia ao quadro 

administrativo que garantia a legitimidade da vontade do soberano numa ordem de dominação 

tradicional, já que o poder político se fundamentava por meio do poder arbitrário e político do 

“príncipe”, legitimado pela tradição. Trata-se, como afirmou Weber, de um poder tradicional 

patrimonialista, estabelecido na figura pessoal de um indivíduo. Esse modelo se contrapõe às 

idéias de Weber para a existência de um Estado e uma organização social moderna: o quadro 

administrativo de uma burocracia racional-legal deve obedecer às regras e aos regulamentos 

estabelecidos de forma impessoal, respeitando o critério da racionalidade.  

 

Nesse contexto, a racionalidade na organização burocrática está intimamente relacionada ao 

uso do conhecimento científico, a razão, em vez do amadorismo. Segundo Weber, a 
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racionalidade se opõe às explicações dogmáticas ou de valor. O burocrata deve abster-se de 

qualquer valor de ordem pessoal, pois, caso contrário, cessa a plena compreensão dos fatos.  

 
[....] pode-se dizer, porém, e com acerto, que o católico devoto jamais 

aceitará a opinião sobre os fatores que provocaram o aparecimento do 

Cristianismo que um professor livre de seus pressupostos dogmáticos lhe 

apresenta. Certamente! A diferença, porém, está no seguinte: a ciência “livre 

de pressuposições”, no sentido de uma rejeição dos laços religiosos, não 

conhece o “milagre” e a “revelação”. Se o fizesse, a ciência seria infiel às 

suas próprias “pressuposições” [....]. (WEBER, 1963:173). 

 

A divisão do trabalho, a especialização, o treinamento, a submissão a uma estrutura 

hierárquica de obediência e controle são os pilares da engrenagem burocrática, com o objetivo 

de gerar eficiência econômica e uma rede de controles que possa ser facilmente administrada. 

 

Weber não somente solidifica o caráter impessoal do trabalho burocrático, como também 

desenvolve a idéia de divisão do trabalho no âmbito da personalidade do funcionário, ao 

incutir a idéia de que a esfera privada não se confunde com a esfera oficial do cargo. O 

funcionário segue a regra, as suas atividades, desprovido de quaisquer convicções de valores, 

de necessidades pessoais e de criatividade. O trabalho torna-se um dever, e o controle sobre as 

atividades do burocrata torna-se externo à sua vontade. O compromisso e a lealdade do 

funcionário obtêm-se pelo pagamento justo, partindo-se da idéia de que o funcionário é 

unicamente motivado por recompensas materiais. 

 

Motta e Vasconcelos (2006) salientam que Weber verificou que o processo de modernização 

da sociedade – de estruturas baseadas na autoridade tradicional – migrou de uma sociedade 

tradicional para uma estrutura baseada na autoridade racional-legal, surgindo, então, a lógica 

de mercado. O fundamento do Estado moderno consiste, portanto, na autoridade racional-

legal. Trata-se de um tipo de autoridade não-patrimonialista. O subordinado não presta 

lealdade a um indivíduo específico ou a um grupo, como ocorre na sociedade tradicional. Com 

o surgimento da sociedade burocrática, o caráter pessoal das relações foi sendo substituído por 

uma crescente impessoalidade das relações de trabalho. As regras e normas que predominam 

têm a essência de regular a vida social. 
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A lógica da burocracia, segundo Guerreiro Ramos (1983), estaria relacionada, nesse âmbito, a 

sistemas sociais avançados, no tocante ao desenvolvimento capitalista. Como se trata de um 

sistema em que predomina o princípio da competência, de regras impessoais, da hierarquia 

funcional, da permanência obrigatória, ela seria um mecanismo que pode caracterizar o grau 

de desenvolvimento social.  

 

Apesar de existir uma corrente intelectual que defende a burocracia como um sistema ideal, a 

Administração Pública Brasileira jamais absorveu essa linha de pensamento, embora seja 

possível identificar, em pelo menos duas reformas administrativas –  a da Era Vargas e a do 

governo Cardoso (1995-2002) –,  o conceito de burocracia como forma de mudança social. 

 

Pode-se afirmar que a primeira reforma a estabelecer as bases e os fundamentos da atual 

burocracia brasileira foi iniciada na era Vargas. O País, à época, solicitava uma nova ordem 

que pudesse resolver seus problemas no plano político, econômico e social. Os moldes 

antiquados e as velhas fórmulas institucionais não assegurariam o progresso. Havia a 

necessidade de intervenção do poder público em todos os setores da atividade nacional, o que 

só poderia ocorrer mediante o “reaparelhamento” da Administração Pública 

(SCHWARTZMAN, 1983:50). 

 

As lógicas clientelista e patrimonialista levavam a Administração Pública a se tornar um 

espaço apenas para a troca de cargos por votos (REZENDE, 2004:48). O servidor público era 

encarado como um “voto”. O ingresso no Serviço Público acontecia pela influência do 

político. A carreira pelos vários postos da Administração Pública se dava de acordo com as 

“qualidades” do servidor sob a tutela do político ao qual estava vinculado. 

 

Esse cenário, no entanto, foi influenciado tanto por forças internas quanto externas. No 

ambiente internacional, destacou-se o movimento racionalizador, que já havia marcado a 
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iniciativa privada nos Estados Unidos e na Alemanha, que passou para a esfera econômica 

(racionalismo econômico) e política (estrutura dos Estados). Para Getúlio Vargas, na época, 

“[....] o aparelhamento administrativo social, nos moldes em que possuímos não corresponde 

às necessidades e exigência da vida do País” (SCHWARTZMAN,1983:47-48). 

 

A racionalização, a busca pela eficiência, a aplicação de normas e métodos científicos e a 

eliminação do patrimonialismo tornaram-se, então, elementos fundamentais para a 

reorganização da Administração Pública na década de 30. 

 

[....] de modo que os seus componentes pudessem compreender os complexos 

problemas do Estado e executar as tarefas administrativas com o máximo de 

eficiência. Impunha-se, em última análise, racionalizar os serviços públicos, 

mas racionalizá-los no mais amplo sentido, desde a aplicação de normas e 

métodos científicos. [....] a racionalização possui uma diretiva eminentemente 

social, considerada fora dos interesses de grupos ou castas 

SCHWARTZMAN,1983:46). 

 

A partir da década de 80, entretanto, impulsionado pelos EUA e pela Inglaterra, surge um 

novo movimento de reformas administrativas, originado pela insatisfação com o estado de 

bem-estar social (Welfare State), produzido pelo modelo Keynesiano de desenvolvimento e 

pela emergência das ideologias pró-mercado (REZENDE, 2004:224). 

 

No governo Cardoso (1995-2002), surge um movimento de reforma do Estado brasileiro, cujas 

diretrizes consistiam na aplicação de padrões de gerenciamento da iniciativa privada para a 

esfera pública, prevendo, ainda, a implantação de um núcleo burocrático em moldes 

Weberianos. Essa foi a tentativa mais recente da aplicação do modelo no Estado brasileiro. A 

existência, entretanto, de uma forma de organização burocrática diferente da proposta 

weberiana parece ser algo patente na condução dos negócios públicos. Além disso, o modelo, 

denominado por Weber de patrimonialismo, parece co-existir com as propostas 

modernizadoras do Estado. 
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1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Pretende-se investigar e explicar como as práticas patrimonialistas se instalaram na 

Administração Pública, procurando-se evidenciá-las do ponto de vista histórico, o que, de 

certa forma, acaba por colidir com a essência de práticas de accountability, a partir, sobretudo, 

do seguinte questionamento:  

 

 Como o Patrimonialismo se apresenta na Administração Pública e se 

constitui uma prática institucional, dificultando o accountability? 

 

1.3 OBJETIVO FINAL E OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

O objetivo final deste estudo consiste em compreender as razões e as formas pelas quais o 

Patrimonialismo representa uma prática institucional na Administração Pública brasileira, 

dificultando o accontability. 

 

Para a concretização da pesquisa, traçaram-se os seguintes objetivos intermediários: 

 

a) analisar a teoria sobre burocracia e patrimonialismo; 

b) investigar, ao longo da formação do Estado brasileiro, a forma como ocorreram o 

desenvolvimento da burocracia e a sustentação do patrimonialismo; 

c) analisar as reformas administrativas de 1936 e 1995, especialmente quanto a seus 

principais focos de mudança; 

d) identificar as práticas administrativas, lastreadas por relações históricas 

institucionais, que permanecem mesmo diante da complexidade da sociedade 

brasileira; e 

e) identificar a essência das práticas de accountability que colidem com a realidade 

organizacional brasileira.  
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1.4 SUPOSIÇÃO 

 

Embora os estudos sobre Patrimonialismo partam da dimensão da ciência política, supõe-se 

que tais práticas compõem um sistema de valores sobrepostos dentro da Administração 

Pública, ou seja, existe, no mesmo plano social, um discurso que compatibiliza o sistema 

burocrático e as suas características com um de relações pessoais, familiares e de poder 

construído historicamente, que acabam se sobrepondo e se imbricando. Esse contexto acaba 

por reforçar uma realidade administrativa que consegue conviver com uma dimensão de 

modernização do Estado, no sentido de valorizar o modelo ideal burocrático, sem abrir mão, 

contudo, da preservação de práticas construídas historicamente. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Torna-se difícil para um projeto englobar a totalidade de aspectos e elementos de determinado 

assunto, por si só abrangente, já que é possível considerá-lo por diversos ângulos, dentre os 

quais o da ciência política. Cabe frisar que este trabalho não se propõe a analisar a reforma 

política como um meio de mudança social, embora exista uma linha tênue entre a ciência 

política e o objeto desta pesquisa. Em um Estado Patrimonialista, a administração pública não 

é vista unicamente como um bem, mas, sim, como um patrimônio a ser explorado pelos seus 

dirigentes, e um estudo sobre reforma política poderia, em tese, romper com esse legado, à 

medida que permitiria abrir o Estado à manifestação de vários segmentos da sociedade, 

solidificando um sistema de representação. 

 

Não constituem, portanto, objeto da pesquisa os aspectos que envolvem a cooptação do Estado 

a grupos de interesses específicos, segundo uma visão patrimonialista, ainda que, em diversas 

situações, o texto apresente essa relação em virtude do contexto histórico. 
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1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Em 1993, foi editado, pela Escola Nacional de Administração Pública, o estudo Estrutura e 

organização do Poder Executivo, realizado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 

(CEDEC),
1
 segundo o qual, a crise da Administração Pública brasileira manifesta-se pela 

baixa capacidade de formulação, informação, planejamento, implementação e controle de 

políticas públicas. Salienta não só que os servidores estão desmotivados, sem perspectivas de 

carreiras, mas também que os quadros superiores não têm estabilidade funcional. 

 

O documento aponta a necessidade de se estabelecer uma administração pública burocrática, 

ou seja, descontaminada de patrimonialismo, em que os servidores se conduzam segundo 

critérios de ética pública, de profissionalismo e eficácia. 

 

Setenta e dois anos após a reforma promovida na Era Vargas, o assunto volta a ser discutido 

no âmbito da Administração Pública. Questiona-se, no entanto, se representa, de fato, um 

valor característico da forma de condução dos negócios públicos no Brasil. Bresser Pereira 

(2006) afirma que a cultura patrimonialista no Brasil existe como prática, e não como valor. A 

reforma da cultura, proposta pelo autor na última reforma administrativa, previa eliminar essa 

prática.  

 

“[....] sepultar de vez o patrimonialismo. [....] presente sobre a forma 

de clientelismo ou de fisiologismo [....] para completar a erradicação 

desse tipo de cultura pré-capitalista [....] (BRESSER PEREIRA, 2006: 

265). 

 

Constata-se que determinados aspectos de modernização na Administração Pública convivem 

com uma cultura administrativa bem característica da realidade organizacional brasileira. 

Quando evidenciadas, são vistas puramente como práticas que precisam ser erradicadas, sem 

que se possam entender, contudo, os aspectos históricos e institucionais que permeiam tais 

                                                 
1
 Citado em Bresser Pereira e Spink (2004). 
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práticas. A lógica da reforma por “decreto” ignora os valores impressos nas instituições 

públicas que permeiam a prática e uma realidade organizacional bem delineada. 

 

Além disso, a questão que envolve o patrimonialismo tem sido, constantemente, criticada pela 

imprensa ao divulgar os seguintes fatos e situações, que justificam ser obscura a relação entre 

público e privado na Administração Pública:  

 

a) reportagem editada pela Carta Capital, em 2.5.2007, revelando os bastidores de 

uma reunião do Ministério Público Militar, cujos funcionários graduados 

utilizavam, sem restrições, carros oficiais, para levar parentes à escola e ao médico; 

b) matéria editada pela Carta Capital, em 11.7.2007, questionando a forma como ex-

presidentes e diretores do Banco Central do Brasil tornaram-se milionários ao sair 

do Banco; 

c) artigo publicado pelo jornal O Globo, em 15.3.2007, apresentando suspeitas de 

quebra de sigilo e fraude para beneficiar filhos, noras, genros e sobrinhos de 

desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no concurso público 

realizado para o cargo de Juiz, em dezembro de 2006;  

d) veiculação do fato de a  ex-vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de 

Santa Catarina ter sido condenada por tentar falsificar a relação de aprovados em 

concurso para juiz do trabalho, em 1996, beneficiando “certos” candidatos, na 

maioria servidores do TRT. 

 

No âmbito acadêmico, é fundamental aprofundar o estudo sobre a realidade administrativa do 

Brasil, a fim de entender se, de fato, o patrimonialismo ainda se faz presente nas instituições 

públicas brasileiras, cabendo, nesse caso, não só identificar a forma como se manifesta nas 

atitudes dos administradores públicos brasileiros, como também apresentar o entendimento 

histórico da maneira como tais práticas se perpetuaram nas instituições. 
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Neste capítulo, primeiramente, abordaram-se o fenômeno da burocracia, situado no quadro das 

reformas administrativas, e o conceito de patrimonialismo, como alvo de tentativas de 

erradicação segundo a referência Weberiana, que envolve a forma de condução dos negócios 

públicos numa relação obscura entre o que é público e privado. Posteriormente, identificaram-

se o problema a ser respondido por esta pesquisa, assim como os objetivos final e 

intermediários a serem alcançados, a suposição sobre a possível resposta ao questionamento 

levantado por este trabalho, a delimitação do estudo a ser desenvolvido e, por último, a 

relevância para a sociedade de estudos que possam compreender melhor o fenômeno na 

sociedade brasileira. 

 

Neste capítulo, abordou-se, primeiramente, o fenômeno da burocracia, situado no quadro das 

reformas administrativas, e do patrimonialismo, alvo de erradicação numa perspectiva 

weberiana, para, em seguida, identificar-se o problema, foco da pesquisa, os objetivos final e 

intermediários, a possível resposta ao questionamento, a delimitação do trabalho e a relevância 

de estudos que possam compreender melhor o fenômeno na sociedade brasileira. 
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2 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa, 

caracterizando o tipo e a amostra, a coleta de dados, a definição do seu universo, o tratamento 

dos dados e as limitações do método adotado. 

 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a taxinomia proposta por Vergara 

(2004), que se baseia em dois critérios: 

 

a) quanto aos fins; e 

b) quantos aos meios. 

 

Quanto aos fins, esta pesquisa pode ser classificada como explicativa, pois visa a esclarecer os 

fatores e motivos que caracterizam a realidade administrativa brasileira e contribuem para a 

prática do patrimonialismo na Administração Pública. 

 

Quanto aos meios de investigação, pode ser classificada como pesquisa de campo, já que será 

desenvolvida em local da vida cotidiana, em que o fenômeno está presente, e como pesquisa 

bibliográfica, visto que, para a fundamentação do trabalho, realizou-se investigação sobre o 

patrimonialismo e a formação da burocracia brasileira em livros e artigos. 

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Este estudo não está restrito a um determinado Poder do Estado em que há notícias efetivas 

sobre a prática de patrimonialismo. Por isso, o universo compreenderá a esfera política do 

Poder Executivo Municipal e do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. É importante 

salientar que os depoimentos aqui coletados foram realizados não no intuito de se criar 

generalizações, mas, sim, de exemplificar situações já constatadas pela bibliografia disponível 

e amplamente debatida e estudada no meio acadêmico. 
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2.3 SELEÇÃO DO SUJEITO 

 

Os sujeitos da pesquisa foram autoridades governamentais (Secretário Municipal do 

Município de Duque de Caxias), Juiz, Desembargador e funcionário do Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados e a metodologia devem estar relacionadas com as questões, cujas respostas 

estão apresentadas no final do estudo. Nesse sentido, os objetivos devem estar adequados aos 

meios para alcançá-los. No estudo, busca-se compreender a origem da cultura burocrática 

brasileira e a forma como as práticas patrimonialistas se instituíram nas instituições públicas 

brasileiras. 

 

Dessa forma, os dados são obtidos pelos seguintes meios: 

 

a) pesquisa bibliográfica e historiográfica, que buscou recuperar a bibliografia 

existente sobre a burocracia e a formação do Estado brasileiro a ser utilizada para 

consolidar o referencial deste trabalho; 

 

b) pesquisa de campo, que buscou, a partir de uma entrevista semi-estruturada, 

discutir o tema e coletar dados a partir da seguinte amostra: três sujeitos 

pertencentes ao Poder Judiciário e um sujeito pertencente ao Poder Executivo 

Municipal. 
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2.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Neste trabalho, pretende-se compreender melhor a institucionalização do patrimonialismo na 

Administração Pública brasileira. O método utilizado para o tratamento dos dados permitiu a 

compreensão do fenômeno a partir dos argumentos e reflexões dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. Para tanto, foi utilizado o método de análise do discurso, a fim de extrair o implícito 

e o explícito nas relações sociais que culminam com as práticas patrimonialistas ou que 

revelem uma realidade organizacional peculiar, mas não generalizável para as demais esferas 

da organização governamental brasileira. 

 

Para Vergara (2005), a análise do discurso capta a mensagem transmitida e explora também o 

seu sentido, considerando não só o emissor quanto o receptor, mas também o contexto que em 

a fala é produzida. A autora destaca que, por esse método, é possível verificar como ocorre a 

interação entre os membros de uma organização, o que inclui, dentre outros aspectos, as 

manifestações de poder. 

 

Segundo Iniguez (2004), a análise do discurso parte do princípio de que a fala, considerada 

como ação, coloca em prática a idéia, que, por sua vez, não é representativa da realidade, e sim 

produz essa realidade. 

 

Para Gill (2002), a análise do discurso possui quatro temas principais: a) uma preocupação 

com o discurso em si mesmo; b) uma visão da linguagem como construtiva (criadora) e 

construída; c) uma ênfase no discurso como uma forma de ação; e d) uma convicção na 

organização retórica do discurso.  

 

No método da análise do discurso, não é possível traçar uma receita para investigação (GILL, 

In: BAUER e GASKELL, 2002:259), porque depende da habilidade do pesquisador em 

identificar e classificar os dados e sobre eles inferir com base nas referências sobre o assunto. 

Podemos dizer, entretanto, que, na fase de coleta de dados, seguindo as orientações de Gill 

(BAUER e GASKELL, 2002: 260), as informações serão gravadas e analisadas nesta 

seqüência: 
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a) transcrição: etapa que deverá ser tão detalhada quanto possível; 

b) leitura cética: etapa cujo objetivo é descobrir as nuanças, as passagens 

fragmentadas e contraditórias, o que é realmente dito; 

c) codificação:  etapa  em  que serão categorizados os tópicos de interesse para 

estudo; e 

d) análise e interpretação do discurso: etapa em que ocorrerá a procura de padrões e 

funções do discurso de acordo com o objetivo da pesquisa.  

 

Na análise e na interpretação do discurso, os dados foram confrontados com a base teórica 

que, em fase anterior, permitiram a elaboração e a confirmação de proposições que auxiliaram 

a compreensão do fenômeno. 

 

2.6 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método escolhido para o estudo apresenta algumas limitações: 

 

a) coleta dos dados: os grupos selecionados talvez não constituam uma amostra 

representativa do universo, e os sujeitos podem fornecer respostas falsas, que não 

correspondam às suas opiniões reais;  

b) interpretação e categorização dos dados: a categorização dos dados depende da 

habilidade e da experiência do pesquisador em captar a complexidade dos diálogos 

durante a discussão do tema em grupo; 

c) limitação do próprio método: como nos ensina Gill (BAUER, 2002:264), o método 

de análise do discurso não é generalizável, pois o discurso é sempre circunstancial 

e construído a partir de interpretações particulares, com base em contextos 

específicos; e 

d) parcialidade do pesquisador:  o conhecimento, a experiência profissional e a visão 

de mundo do pesquisador podem influenciar as conclusões da pesquisa.  
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Neste capítulo, abordou-se a metodologia utilizada na pesquisa, classificando-a quanto aos 

fins e quantos aos meios. Identificaram-se o universo e a amostra aos quais o estudo está 

restrito, assim como os sujeitos nele envolvidos. Por fim, descreveram-se a forma como os 

dados foram coletados e tratados e as limitações que o método possa apresentar. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 
 

“Essa paixão pela burocracia [...] é o bastante para nos levar ao desespero. 

E como se, em política, [...] nos tornássemos pessoas que precisam da 

‘ordem’ pela ordem e entram em pânico se essa ordem é ameaçada. E dizer 

que o mundo conhecerá apenas esse tipo de homem! Estamos presos numa 

situação que caminha para isso, de modo que a questão não é como 

promover e apressar esse processo, mas ao contrário, como lhe opor 

resistência para preservar a humanidade desse amesquinhamento da alma, 

dessa dominação do modo de vida burocrático.” 

 

Max Weber 
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A primeira etapa desta dissertação consiste em situar o problema dentro de um referencial 

teórico que dê sustentação ao entendimento da burocracia brasileira. Pretende-se obter uma 

compreensão mais estruturada sobre os esquemas de poder e o comportamento do quadro 

administrativo em um contexto de relações sociais a partir de uma construção teórica, sem, 

contudo, dispensar o seu viés ideológico. 

 

Torna-se evidente que tal propósito requer uma breve sistematização do tema, situando o 

principal autor e seus antecessores na análise da questão. Não se pretende, contudo, esgotar a 

literatura disponível sobre o assunto.  

 

3. 1 A BUROCRACIA COMO FENÔMENO ADMINISTRATIVO 

 

É inegável a influência da obra do sociólogo Max Weber (1864-1920) em várias áreas do 

conhecimento, como Direito, Economia e, sobretudo, Administração.  

 

Martins Falcão (1997) sustenta que Max Weber tem sido um eterno incompreendido, em 

função da complexidade de sua sociologia, muitas vezes contraditória. Para o autor, a questão 

que envolve a obra de Weber e a Administração decorre de sua natureza epistemológica: a 

sociologia de Weber raramente conta com uma análise organizacional que considere esse fato. 

 

Para chegar a essa conclusão, o autor situa a obra weberiana a partir de duas perspectivas: a da 

sociologia das organizações e a da administração. A primeira trata efetivamente de uma leitura 

e uma análise tipicamente organizacionais da relação de disfuncionalidade entre a organização 

burocrática e o próprio fenômeno burocrático. Encontram-se nessa perspectiva diversos 

autores: os que exploram a forma da burocracia típica em relação à tendência ao deslocamento 

de objetivos em direção a regras e interesses próprios, como Merton (1959); os que 

identificam a tendência de um pequeno grupo de pessoas exercer o poder intraburocrático, 

como Michels (1949); os que denunciam o paradoxo da organização burocrática, o que inclui 

as influências da organização informal em torno de seus objetivos próprios, como Selznick 

(1964); os que identificam uma tendência à acomodação em torno de padrões mínimos, como 
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Gouldner (1954); e os que desmarcaram o círculo vicioso da burocracia, sua incapacidade 

estrutural em se corrigir de forma sistêmica, fixando-se em estratégias conservadoras e 

formalistas de proteção, como Crozier (1979). 

 

Na segunda perspectiva, a da administração em si, encontram-se os autores que delimitam 

uma escola weberiana no pensamento administrativo, advindo daí uma inferência em 

prescrições administrativas, como Etzioni (1976) e March & Simon (1967), que consideram a 

escola weberiana como o terceiro pilar da escola clássica, o precursor da escola estruturalista e 

um dos arquitetos da organização formal.  

 

Os estudiosos que se têm utilizado do modelo teórico da burocracia com base para pesquisas 

empíricas pressupõem que os atributos, de maneira típica, estejam presentes ou estariam 

presentes nas organizações em estudo. Essas suposições foram observadas por Gouldner 

(1950).  

 

[....] Ele é, ao invés disso, um tipo ideal no qual certas tendências de estruturas 

concretas são postas em evidência pelo fato de serem enfatizadas. Nem toda 

associação formal possuirá o conjunto das características incorporadas no tipo 

ideal de burocracia. O tipo ideal pode ser usado como uma medida que nos 

possibilita determinar em que aspecto particular uma organização é 

burocratizada. O tipo ideal de burocracia pode ser usado da mesma forma 

como o é uma régua de doze polegadas. Não se pode esperar, por exemplo, que 

todos os objetos medidos pela régua tenham exatamente doze polegadas – 

alguns terão mais e outros menos (GOULDNER, 1950:53-54, apud, HALL, 

1978). 

 

A indagação do autor consiste em verificar, nas organizações concretas, a existência de alguns 

atributos da burocracia e em que grau eles ocorrem. Nesse sentido, a teoria weberiana da 

burocracia é considerada como ponto de partida útil para a análise organizacional. O próprio 

Weber não forneceu, entretanto, elementos de análise suficientemente gerais para tal fim 

(GOULDNER, 1950:65). 

 

Segundo Martins Falcão (1997), o primeiro problema comum dessas perspectivas consiste no 

pressuposto de que existe um modelo típico de organização burocrática. Dessa forma, aceitam-
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se como válido o modelo proposto por Weber, que passa a ser tomado como uma proposição 

normativa. Assim, acredita-se que o problema da burocracia é essencialmente organizacional e 

restrito aos limites internos da própria organização burocrática. O segundo apóia-se na 

confusão entre organização burocrática e tipo ideal descrito por Weber, que representa 

essencialmente um recurso metodológico, no qual não cabe identificação com a realidade. 

Ocorre, efetivamente, segundo o autor, que tal modelo se transforma em modelo prescritivo 

quando aplicado à administração. 

 

A essência da burocracia não está na sistematização de uma forma organizativa típica, que 

obedece a um sistema formal-impessoal, já presente na ciência da administração por ocasião 

do desenvolvimento do trabalho de Weber. O aspecto central está em compreendê-la como 

fenômeno de poder. Nesse sentido, o ineditismo da obra de Weber está em demonstrar a 

desintegração entre política e administração na formação do Estado moderno (MARTINS 

FALCÃO, 1997: 42-78). 

 

Simon (1987) já se manifestara no mesmo sentido em relação ao modelo de burocracia 

weberiano ser visto como uma receita, e não como uma característica de um dado sistema 

político: 

 

[...] a má leitura de Weber consiste em considerar que seu “modelo” de 

burocracia é uma receita para a organização da máquina burocrática; uma 

receita que, bem aplicada, geraria a administração científica e técnica que 

tantos buscam. Na realidade, o que Weber faz é dar as características “ideais” 

de uma administração pública que existiria em um contexto social e político 

bem determinado” (SIMON,1987). 

 

A sociologia de Weber e seu impacto nos estudos das organizações públicas e privadas 

implicam entendê-la como um instrumento que pode ser utilizado na própria organização da 

sociedade, pois, sem a burocracia, a vida social seria inorgânica em uma sociedade que impõe 

a organização de um considerável número de serviços públicos.
2
  Nesse sentido, a dimensão 

de uma organização e a complexidade de suas responsabilidades produzem a burocratização. 

                                                 
2
 Guerreiro Ramos (1983). O autor sustenta, entretanto, que a qualidade dos serviços públicos “será tanto mais 

alta quanto menos alienado for o caráter geral das relações entre autoridade e subordinados, entre os serviços e 

sua clientela” (p. 201).  
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A idéia de tipos ideais presentes na obra de Max Weber, cuja burocracia, em especial, tem 

servido para análises de organizações públicas e privadas, não se traduz como elemento 

normativo. O ineditismo de Weber em relação às ciências sociais, que tornou o seu 

pensamento distinto, em seus aspectos metodológicos, das ciências naturais, está exatamente 

no desenvolvimento de modelos interpretativos, com os quais o cientista ordena aspectos 

recorrentes da realidade.  

 

[....] nunca se poderá encontrar na realidade uma forma histórica que seja uma 

ilustração pura de um tipo ideal. De fato, na vida social o que existem são 

formas hibridas com uma aproximação maior ou menor de determinado 

conceito puro. Mas disto não se conclui que os tipos ideais sejam elaborações 

ociosas, de nenhuma importância prática. Ao contrário, na base da crítica 

típico-ideal das instituições, é que podemos intervir na organização da 

sociedade, enquanto esta organização significa desembaraçar a sociedade dos 

obstáculos que a impedem de atingir a plenitude de sua forma (GUERREIRO 

RAMOS, 1946: 136). 

 

Dessa forma, os trabalhos sobre a organização burocrática no âmbito da Administração devem 

considerar a especificidade desse sistema, sem ignorar que o fenômeno está inserido em um 

determinado contexto político-social. 

 

A questão levantada nas linhas precedentes apresenta complexidade quanto à epistemologia da 

ciência da Administração. É preciso compreender que o objeto de conhecimento da 

administração – a sua “episteme” – é de difícil apreensão e entendimento e, nisso, reside a sua 

riqueza cognitiva. É preciso identificar, contudo, o motivo que tornou esse modelo elemento 

preponderantemente descrito na análise das organizações.  

 

Cabe analisar esse ponto segundo dois aspectos. O primeiro, diz respeito à utilização do 

modelo weberiano como algo prescritivo, dentro da perspectiva funcionalista. Assim, a 

indagação pertinente consiste em identificar os elementos que fornecem auto-sustentação a 

uma organização. A organização burocrática tem, no elemento técnico, a superioridade sobre 

qualquer outra forma de organização. Precisão, velocidade, clareza, continuidade, discrição, 

unidade, subordinação rigorosa, redução do atrito e dos custos de material e pessoal são 

levados ao ponto ótimo na administração rigorosamente burocrática, especialmente em sua 
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forma monocrática. A empresa exige que as tarefas sejam feitas com precisão e sem 

ambigüidades e, como as empresas são grandes, elas, por si só, tornam-se modelos de 

organização burocrática (WEBER, 1963:249). A idéia de utilizá-la como elemento prescritivo 

dá-se, implicitamente, a partir de uma análise funcional tomando como critérios de função a 

eficiência e a tomada racional de decisões.  

 

Efetivamente, não se trata da única interpretação. Como Weber não deu uma definição clara 

de racionalidade e seus seguidores e críticos não definiram claramente o significado da 

eficiência, a releitura de seus trabalhos tem sido feita com o intuito de entender a racionalidade 

da organização burocrática, cujo poder não está na eficiência, mas no processo de redução de 

incerteza. Aplicada ao Estado, promove a certeza do quanto se deve pagar de imposto, diante 

de uma quantidade de renda, e identifica os tipos de condições que podem ser exigidas para a 

prestação de determinado serviço público (GADJUSCHEK, 2003: 700-723). 

 

Por outro lado, nunca existiu uma sociedade em que o critério econômico se tornasse padrão 

da existência humana. Weber não estava interessado somente na própria burocracia, mas 

também no processo histórico da racionalidade que emergiu apenas na cultura ocidental 

(GUERREIRO RAMOS, 1981:127).  

 

Como afirma Guerreiro Ramos (1981), o contexto histórico em que viveu Max Weber foi 

marcado pela racionalidade formal, ou funcional, como principal critério para a ordenação dos 

negócios políticos e sociais. Nesse sentido, pode-se afirmar que a teoria da organização é de 

cunho normativo ao estabelecer a configuração implícita da racionalidade funcional, 

constituindo, sobretudo, uma expressão da ideologia de mercado, cuja natureza costuma 

negligenciar aspectos que revelem as relações de poder e dominação nas quais se baseia. 

 

Trata-se, portanto, de uma perspectiva funcionalista que esconde as relações de dominação 

intraburocrática e extraburocrática, sendo a última uma forma de dominação dos técnicos e 

crescente poder de “estamento” ligado ao Estado. 
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O segundo aspecto consiste em entender a burocracia como um modelo intimamente ligado ao 

sistema capitalista. Para Weber (1963), a autoridade burocrática é característica de governos 

públicos e legais. No domínio econômico, ela se reveste como “administração” burocrática, 

cujo desenvolvimento ocorre plenamente em comunidades políticas e eclesiásticas apenas no 

Estado moderno, e, na economia privada, apenas nas mais avançadas instituições do 

capitalismo. Para Weber, a racionalidade formal é inerente à concepção do Capitalismo como 

sistema racional, surgindo a burocracia como expressão dessa racionalidade e caracterizando-

se pelo predomínio do racionalismo. 

 

Nessa linha, Guerreiro Ramos (1983) salienta que a burocracia caracteriza sistemas sociais 

relativamente avançados quanto ao desenvolvimento capitalista. Sua presença num dado 

sistema social qualifica-o como historicamente mais evoluído do que os demais.  

 

Eisenstadt (1978), por sua vez, desenvolve as características da sociedade avançada, na qual as 

organizações burocráticas tendem a se desenvolver com as seguintes características: 

diferenciação entre os tipos de papéis e esferas institucionais; distribuição de papéis sociais 

mais importantes segundo critérios de pertencimento a grupos constituídos de maneira mais 

flexível (como categorias profissionais, grupos religiosos e vocacionais); desenvolvimento de 

grupos funcionalmente específicos (como econômico e cultural) sem pertencer a grupos 

particularistas básicos; definição da sociedade global não identificada com qualquer grupo 

específico; cumprimento de objetivos específicos (políticos, econômicos e assistenciais) pelos 

principais grupos; e diferenciação cada vez maior na estrutura social, promovendo a 

complexidade em muitas esferas da vida e estimulando a interdependência entre grupos. Como 

conseqüência, esses processos implicam compromissos políticos, que não estão assegurados 

para quaisquer grupos primários específicos. 

 

Nesse sentido, a burocracia, entendida como sistema de representação, é necessária em 

contextos que apresentem tais condições, caracterizando um grau relativamente alto de 

desenvolvimento econômico, social e atendimento ao interesse público. É importante ressaltar, 

no entanto, a existência de pressões externas de várias ordens, que podem comprometer as 
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condições descritas, desvirtuando o interesse público para interesses particularistas, seja da 

própria burocracia, seja de grupos específicos (GUERREIRO RAMOS, 1981: 191). 

 

Segundo esse raciocínio, um dos fatores que determinam o desenvolvimento de uma sociedade 

é a capacidade administrativa ou organizacional. Isso significa que a administração privada e a 

pública podem conduzir os seus negócios com precisão, rigor e eficiência, coordenando as 

complexas atividades modernas, sem corrupção, opressão ou desordem. Tal capacidade 

administrativa não apresenta, contudo, um fim em si mesma. Problemas culturais, políticos e 

econômicos podem se sobrepor e degenerar a capacidade administrativa ou caracterizar um 

ambiente específico (CROZIER, 1963: 118-134).  

 

Assim, a burocracia não atinge um padrão preciso, já que pode variar diante de determinados 

comportamentos, resultantes das relações de interdependência que apresenta e do ambiente 

social no qual se insere. 

 

Nesse aspecto, a burocracia é vista a partir de uma dinâmica social de representação inerente 

ao sistema capitalista, em que a racionalidade calculista passou a ser o padrão dominante. Não 

se pode ignorar, no entanto, o seu caráter ideológico em relação a esse mesmo sistema. Nisso 

reside a relação totalizadora da burocracia considerada como fenômeno administrativo. Sua 

análise é acima de tudo política, pois permite caracterizar a realidade social do Capitalismo, 

sem, contudo, explicá-la (COVRE, 1980: 43).  

 

Certamente, os aspectos discutidos desintegram a idéia da dominação burocrática como 

mecanismo de poder. Não se pode ignorar, contudo, que administração é poder.  

 

[...] a “dominação” nos interessa aqui, em primeiro lugar, sob o aspecto de sua 

vinculação à “administração”. Toda dominação manifesta-se e funciona como 

administração. Toda administração precisa, de alguma forma, da dominação, 

pois para dirigi-la, é mister que certos poderes de mando se encontrem nas 

mãos de alguém [...] (WEBER, 1999:193). 

 

Numa abordagem empírica, vale a pena assinalar o seguinte depoimento, que corrobora a idéia 

da administração como mecanismo de poder: 
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[...] Qual é o grande mérito da burocracia? A burocracia existe para organizar e 

controlar e para não deixar que a coisa fuja daquilo que você está querendo [...] 

(Depoimento do Secretário Municipal).  

 

A análise de Weber sobre a burocracia é parte de sua teoria sobre os tipos de ordem e 

autoridade políticas. Eisenstadt (1978) salienta que a organização “burocrática” pode auxiliar 

no controle de conflitos e das várias relações intergrupais. São criadas, nesse sentido, por 

certas elites (governantes, empresários) para tratar com os problemas já sumariados e para 

assegurar-lhes tanto a provisão de serviços como as posições estratégicas de poder na 

sociedade. Dessa forma, muitas sociedades históricas que se utilizaram da burocracia foram 

criadas por reis que desejavam estabelecer seu governo sobre forças feudais aristrocráticas e, 

por meio de sua administração, não só controlar os recursos econômicos e sociais, mas 

também prover esses grupos com serviços políticos, econômicos e administrativos que os 

tornassem dependentes dos governantes. 

 

3.2 FORMAS DE DOMINAÇÃO  

 

Constitui uma constante no pensamento de Max Weber a inquietação por explicar o exercício 

de poder na dominação social e os processos que sustentam as diversas formas de autoridade.  

 

Efetivamente, tais formas de autoridades representam tipos ideais de dominação. É importante 

salientar que, para Weber, o poder é uma forma de imposição da própria vontade numa relação 

social, mesmo contra resistências. A dominação, no caso, diz respeito à “probabilidade de 

encontrar obediência a uma ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas” 

(WEBER, 2000: 33). 

 

Para Weber, o Estado é uma associação política de dominação, na medida em que a 

subsistência de sua ordem é garantida mediante ameaça e aplicação de coação física por parte 

de um quadro administrativo.
3
 

 

                                                 
3
 Cf. WEBER, Max (2000), op.cit., p.33. 
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O conceito de poder, do ponto de vista sociológico, é amorfo, pois não está relacionado a 

nenhum contexto social específico, já que uma determinada pessoa pode impor sua vontade a 

alguém em inúmeras situações. A relação social de poder e que dá sentido ao seu conteúdo 

está no fato da existência de obediência a uma determinada ordem. 

 

A abordagem da análise sociológica que Max Weber faz sobre os tipos e as formas de 

dominação recai na possibilidade de se encontrar legitimidade por meio daqueles que 

obedecem a uma determinada ordem. Nesse sentido, sua análise recai sobre a obediência que 

certo quadro efetua em relação a um determinado mandado. Em uma determinada ação social 

que considera dois sujeitos (A e B), a legitimidade de uma ordem dada por A ocorre quando se 

tem a obediência de B, que, em sentido último, dá legitimidade a autoridade de A. Assim, os 

tipos de dominação relacionados à burocracia estão eminentemente vinculados a exercício de 

poder. 

 

[...] para o exame sociológico, o decisivo não é, decerto, a existência ideal de 

tal poder (poder de mando de um juiz), deduzível de uma norma mediante 

conclusão dogmático-jurídicas, mas sim a sua existência efetiva, isto é, que 

uma autoridade que pretende para si o direito de emitir determinados 

mandados encontra, num determinado grau socialmente relevante, 

efetivamente obediência[...] (WEBER, 1999:192-193). 
 

Ressalte-se que o fato de existir quadro administrativo não é condição sine qua non para a 

existência da dominação. O que a caracteriza é a presença efetiva de alguém dando ordens a 

outros. Assim, para Weber, guardadas as devidas proporções históricas da análise, acontece 

com a dominação exercida pelo pai de família, que independe de vínculo a quadro 

administrativo. A dominação exercida a partir de uma pluralidade de pessoas requer a 

existência de um quadro administrativo, no qual se estabelece uma relação de obediência a 

ordens concretas emanadas de quem dirige as ações. Ocorre, entretanto, que a associação 

sempre se reveste de algum tipo de dominação, em função da existência de um quadro 

administrativo (WEBER, 2000:33).  

 

Os motivos de submissão variam desde os hábitos inconscientes, que podem estar 

relacionados aos costumes, até pretensões racionais que se referem a determinados fins, 
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passando por considerações utilitárias de vantagens e inconvenientes por parte daquele que 

obedece, por questões de costume, “hábito cego” a um comportamento inveterado, afeto ou 

pela própria inclinação pessoal de quem obedece. A relação autêntica de dominação está 

intimamente ligada à vontade de obedecer, que, por sua vez, esconde o interesse na 

obediência.  

 

Apesar de a análise de Weber partir de uma dimensão a respeito da compreensão do 

desenvolvimento ocidental, em especial do desenvolvimento do Capitalismo, salienta-se que 

nem todo processo de obediência está necessariamente ligado a fins econômicos. A obediência 

do quadro administrativo pode estar vinculada a questões de costume ou simplesmente a 

relações de afeto, por motivos ideais ou por motivos materiais, que, normalmente, não 

ocorrem de forma simples e isolada. Apesar de estarem imbricados com outros motivos 

afetivos ou racionais referentes a valores, acabam por adotar categorias preponderantes num 

dado sistema social. Esses motivos, no entanto, não são suficientemente sólidos para 

fundamentar a relação de dominação, cuja essência reside na crença da sua legitimidade. Toda 

dominação que persista deve “cultivar a crença em sua legitimidade. Dependendo da natureza 

da legitimidade pretendida diferem o tipo de obediência e do quadro administrativo disposto a 

garanti-la, bem como o caráter da dominação.” (WEBER, 2000:139). 

 

A dominação legítima, considerando os tipos puros, pode ser revestida, em sua natureza, de 

três dimensões (WEBER, 2000:141): 

 

a) caráter racional, cuja característica baseia-se na crença na legitimidade de ordens 

estatuídas daqueles que foram nomeados ou eleitos para exercer a dominação legal; 

a ordem é revestida de impessoalidade, mas legalmente estatuída aos superiores 

determinados; 

 

b) caráter tradicional, cuja característica baseia-se na crença na legitimidade de 

acordo com as tradições e os costumes, que representam a autoridade de 

dominação tradicional; a obediência aqui estabelecida diz respeito ao “senhor” 

nomeado pela tradição, em virtude da devoção aos hábitos costumeiros; ou 
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c) caráter carismático, cuja característica de obediência baseia-se na veneração da 

santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma pessoa, cujas ordens 

são reveladas ou criadas por ela. 

 

Weber ressalta que, historicamente, os três tipos não existem em forma realmente “pura”. A 

própria dominação carismática pode ser transformada ao ser absorvida pelo cotidiano. O seu 

caráter representa uma relação social restrita, vinculada à validade de determinadas qualidades 

pessoais. Quando esse tipo de dominação abrange uma comunidade, uma associação ou um 

partido político, pode se transformar em uma forma de dominação tradicional, legal, ou 

ambas. O determinante dessa transformação será o interesse ideal ou material daqueles que 

integram a comunidade, a associação ou o partido, ou seja, dos membros, do quadro 

administrativo ou dos homens de confiança de um determinado partido político (WEBER, 

2000:162). 

 

Nesse sentido, e dentro de uma perspectiva dinâmica, os três tipos fundamentais da estrutura 

de dominação não ficam simplesmente dentro de um modo sucessivo a partir de uma linha 

evolutiva – podem surgir, simultaneamente, em múltiplas combinações. É assim que Weber 

concebe o desenvolvimento do ocidente não de forma evolucionária. A função da tipologia das 

formas de dominação permite, assim, a integração, no plano conceitual, das distintas áreas da 

vida social, servindo para explicar e definir, ao mesmo tempo, as diferenças dos processos de 

mudança que Weber (2000) considera mais significativos do ponto de vista da evolução 

histórica da sociedade. 

 

Em essência, a análise de Weber a respeito da realidade social e das formas de dominação é de 

natureza política (poder). O agente ou os agentes lutam por seus interesses no mercado para 

participar no poder ou influir na sua distribuição, seja no âmbito do Estado seja entre grupos 

dentro de um Estado, a fim de desfrutar a sensação de prestígio produzida pelo poder. O 

acesso ao poder não está somente relacionado a aspectos econômicos e materiais, mas também 

às honras sociais deles decorrentes. Os indivíduos estabelecem, selecionam, organizam, 
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impedem e favorecem relações sociais num certo padrão a fim de atender aos valores e 

interesses daqueles que os impõem. 

 

Embora se trate de um processo social complexo, pode ser definido pelo que Weber denomina 

de ação social, cujo curso pode ser observado pela sua regularidade, à medida que se repete 

com o mesmo agente ou entre muitos agentes de forma homogênea. Essa regularidade da ação 

social dá-se a partir do costume, quando o exercício se baseia no hábito, ou pela regularidade, 

quando é condicionada pela situação de interesses, referindo-se a uma ação puramente 

racional (WEBER, 2000:18). 

 

Com efeito, para Weber a “ação” é entendida como “uma conduta humana em que o sujeito ou 

os sujeitos da ação lhe atribuem um sentido subjetivo. A ação social refere-se a uma ação na 

qual o sentido visado pelo sujeito ou pelos sujeitos se refere à conduta dos outros, orientando-

se por esta em seu desenvolvimento”(WEBER, 2000:14).  

 

A ação social passa a ser compreensível a partir do momento em que se reveste de conteúdos 

significativos para um determinado grupo social, configurando uma prática na qual está 

presente um universo simbólico complexo, isto é, um conjunto de significados que reconhece 

e representa o poder legitimado. Trata-se de representações com as quais a sociedade se 

identifica, distribui os papéis entre os indivíduos e torna concretos os objetivos ou fins a serem 

alcançados. 

 

Quando uma ação social de certa dominação se baseia numa relação associativa racional, 

encontra seu tipo específico na “burocracia”. A ação social, numa situação vinculada a 

relações de autoridade tradicionais, está tipicamente representada pelo “patriarcalismo” 

(WEBER, 1999:198). Por sua vez, a dominação carismática apóia-se na autoridade não 

racionalmente nem tradicionalmente fundamentada de personalidades concretas, mas, sim, em 

características simbólicas que podem ser construídas por meio de um mito de herói. 
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3.3 A BUROCRACIA COMO FORMA DE DOMINAÇÃO 

 

3.3.1 O SURGIMENTO DA BUROCRACIA 

 

A existência de um quadro administrativo formado exclusivamente com “funcionários” para 

lidar com os negócios do Estado –  que deu origem à burocracia na forma como a conhecemos 

hoje –  teve origem nos últimos tempos do feudalismo. Coube a Max Weber, no entanto, o 

trabalho de sistematizar o conceito na atualidade, isto é, na forma positiva, como designação 

de um quadro de profissionais especializados. 

 

A “burocracia” em sua forma negativa, concebida como lentidão e excesso de papelório, já era 

característica da França do século XVIII (PENNA, 1988: 222). As queixas contra a 

incompetência, a desídia, a corrupção e a displicência da administração no antigo regime 

podem ter contribuído, inclusive, com o protesto que desencadeou a Revolução Francesa. 

 

[...] o despacho dos negócios públicos é atrasado, em medida quase 

inacreditável, pelas formalidades administrativas, e o público freqüentemente 

tem justa causa de queixa. No entanto todas essas formalidades são 

indispensáveis [...] (TOCQUEVILLE, 1773, apud PENNA, 1988: 222). 

 

A centralização política, entretanto, por que passaram as monarquias na Idade Média fez 

surgir, perante os soberanos, uma concentração de letrados, que, paulatinamente, passaram a 

ser designados para funções administrativas. As reformas, então de caráter jurídico-

administrativa, exigiram um grau maior de observância das questões que envolviam a 

administração geral, financeira e judicial do Estado (MOTTA, 1986:21). 

 

Nos primórdios, tais funcionários eram serviçais do rei e, portanto, não representavam um 

grupo diverso da massa de servidores domésticos utilizados pelas cortes. Em função do seu 

nível de instrução, entretanto, suas qualificações especiais os tornavam mais adequados à 

importância de suas funções, qualificando-os como especiais (MOTTA, 1986:21). 
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Somente a partir do absolutismo, no entanto, surgem os profissionais administradores que 

começaram a substituir esse quadro na gestão dos negócios do Estado. 

 

A burocracia no Estado absolutista adotava uma postura bem característica e peculiar à época. 

Efetivamente, não se tratava de uma administração pública nos moldes weberianos. Os 

funcionários públicos na Idade Média eram, em grande parte, pertencentes à burocracia 

clerical. O governo real obteve considerável vantagem ao prescindir de tais funcionários, uma 

vez que eles podiam se dedicar à administração civil sem encargo financeiro para o Estado, 

pois já recebiam do aparelho eclesiástico. 

 

Anderson (2004) atribui a esse fato os precários impostos cobrados pelo monarca, já que 

inexistia uma burocracia extensa e profissional que não havia ainda se interposto entre a 

monarquia e a nobreza, a fim de cuidar da receita do Estado.  

 

O caráter informal de uma administração parcialmente mantida pela Igreja começa a mudar 

quando a aristocracia, no final do período feudal, foi obrigada a abandonar antigas tradições (o 

caráter belicoso no processo de conquista da riqueza) e aprender novas ocupações de um 

oficial disciplinado, um funcionário letrado, dentre outras. As aristocracias tinham começado a 

adquirir educação universitária e capacidade cultural até então reservadas ao clero. Com a 

expansão do século XVI, entretanto, verificou-se um crescimento constante da administração 

burocrática, vítima da colonização das famílias da nobreza, que disputavam tanto privilégios 

políticos como benefícios econômicos do cargo, comandavam clientelas de nobres infiltrados 

no aparelho do Estado e ali formavam redes de apadrinhamento que mantinham a tradição 

feudal (ANDERSON, 2004:45). 

 

A burocracia e os cargos eram tratados como objetos negociáveis que podiam ser vendidos
4
 

aos indivíduos de forma privada, gerando a confusão entre a ordem privada e a pública. O 

                                                 
4
 Como lembra Faoro (1958, pp. 105-106), no período da colonização, os cargos públicos, no Brasil, distribuíam-

se para compensar serviços prestados ao Rei. Era um prêmio e um favor, usando-se doá-los para amparar viúvas 

que os alugavam ou vendiam, ou para dotar órfãs, que os levavam como dotes aos maridos. Rodolfo Garcia refere 

casos em que se doavam empregos públicos às pessoas que casassem com as órfãs mandadas ao Brasil pela 

rainha D. Catarina de Áustria. O sistema traía a origem O governo propôs, em 1758, vender os cargos 
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nobre se integrava ao Estado absolutista por meio da aquisição de cargos. Os que comprassem, 

por via privada, um posto no aparelho do Estado podiam, posteriormente, ressarcir-se do 

“gasto” por meio de privilégios e da própria corrupção, que funcionava como um sistema de 

gratificações. Tais funcionários poderiam contar com uma lucratividade da ordem de trezentos 

a quatrocentos por cento sobre o gasto inicial. Tratava-se, de certa forma, da própria 

reprodução do sistema feudal no seio do Estado absolutista (ANDERSON, 2004:33). Tal 

relação, com efeito, provocava algo peculiar: um alto funcionário do Estado poderia solicitar 

aos ocupantes de determinados cargos que pusessem suas fortunas à disposição do soberano 

caso fosse necessário. Isso acontecia, por exemplo, em situações de crise causada por 

atividades belicosas. É preciso ressaltar que os cargos, ao se tornarem privados, eram mantidos 

por herança. 

 

Esse sistema nasceu no século XVI, tornando-se uma grande fonte de financiamento do Estado 

absolutista.
5
 Por outro lado, proporcionou o financiamento das economias modernas e da 

ascensão da burguesia, que já se utilizava desse mecanismo como meio de integração ao 

aparelho do Estado, não obstante a sua subordinação a uma organização política feudal, em 

que a nobreza constituía o topo da hierarquia (ANDERSON, 2004:34). 

 

Esse processo permitiu que um número crescente de burgueses profissionalizados passasse a 

integrar o aparelho do Estado, que, por sua vez, reorganizou os vínculos com a nobreza.  

Surgiram novos tipos de administradores, em geral recrutados na nobreza e interessados pelos 

benefícios convencionais do cargo, ainda que estivessem imbuídos de um rigoroso respeito 

pelo Estado e determinados a sustentar seus interesses de longo prazo contra a alta nobreza.
6
  

 

                                                                                                                                                         
incorporando a renda à receita geral da Colônia. Leiloou empregos de justiça, fazenda e administração, mediante 

pagamento à vista e em prestações. Os cargos passariam aos compradores e seriam sucedidos por herança, de 

forma a remediar a penúria do Tesouro. Os resultados foram pequenos. Contudo, a Secretaria Geral do Brasil 

conseguiu ser vendida por mais de trinta e dois contos de réis. 
5
 Anderson (2004) sustenta que se tratava de um sistema parasitário, pois podia custar ao sistema real, em 

desembolsos, o mesmo que em remunerações, considerando que a classe senhorial estava, em toda a parte, 

efetivamente isenta de impostos. 
6
 A esse respeito, o autor exemplifica os grandes ministros reformadores do século XVII, incluindo o Marquês de 

Pombal em Portugal. (ANDERSON, 2004:50-52). 
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Tais “burocratas” passaram a ganhar autoridade, riqueza e posição social, constituindo-se, 

então, uma nova elite. Embora a forma de “burocracia” não se assemelhasse com a da 

atualidade, já estavam definidos os antecedentes da prática no contexto contemporâneo. Por 

outro lado, a administração era vista como atividade inerente à política, não havendo a 

necessidade de serviço à sociedade. Somente nos dias atuais, política e administração, 

consideradas como instituições de poder, apresentam-se separadas, ainda que haja uma 

subordinação da segunda à primeira. No período absolutista a separação entre política e 

administração, no entanto, ainda estava longe de ser clara (MOTTA, 1986: 20).  

 

É importante salientar que a produção intelectual de Max Weber pode ser contemporizada 

com o surgimento de uma burocracia racional ainda na França. Após a Revolução Francesa, 

identifica-se a formação de instituições administrativas, baseadas em um fundamento racional-

legal mais claro. Napoleão implantou um sistema burocrático altamente absolutista. Já na 

Alemanha, o que se verificava era a existência de uma burocracia forte em contrapartida a uma 

burguesia e um proletariado bastante fracos. 

 

[...] na China, a avaliação da posição na hierarquia, segundo o número de 

exames feitos e a qualificação daí resultante para o cargo, constituía um 

procedimento semelhante (rumo à burocratização), porém, pelo menos 

teoricamente mais conseqüente. Na França, a Revolução e, de modo decisivo, 

o bonapartismo fizeram a burocracia todo-poderosa [...] (WEBER, 1999:221). 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DA BUROCRACIA 

 

A abordagem da burocracia como forma de dominação pode ser vista segundo dois aspectos. 

O primeiro a compreende como forma de coordenação autoritária e como agente da própria 

repressão, a partir da existência de um quadro baseado no “saber” e na técnica, que se 

sobrepõe à coletividade da qual se afastou, utilizando um pretenso discurso de serviço a esse 

grupo. O segundo pressupõe a existência de um quadro de funcionários que, organizados de 

forma específica e submetidos a normas próprias, exercem a autoridade legal, a partir de um 

tipo puro.  
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A questão central da burocracia ou do modelo racional-legal consiste na inexistência de uma 

clara relação de mando, o que já não ocorre com os outros tipos ideais. Nesse sentido, a 

administração moderna se manifesta da seguinte forma (WEBER, 1999:198-200): 

 

a) regula-se pelo princípio das competências oficiais fixas, ordenadas, de forma geral, 

mediante regras, como leis ou regulamentos administrativos, com estas finalidades: 

 

o distribuir atividades metódicas, consideradas como deveres oficiais, necessárias 

para cumprir os fins da organização burocrática; 

o estabelecer que os poderes de mando, necessários ao cumprimento desses 

deveres, sejam determinados e delimitados, mediante normas e meios de 

coação (física, religiosa ou de qualquer outra natureza); e 

o determinar que haja o cumprimento regular e contínuo dos deveres e o 

exercício dos direitos correspondentes, tomando-se medidas necessárias, com 

vista à nomeação de pessoas com atitudes definidas (WEBER, 1999:199).
7
 

 

b) conduz-se pelo princípio da hierarquia funcional e da tramitação, em organizações 

estatais, eclesiásticas e em todas as organizações burocráticas – organizações 

partidárias e empresas privadas –, com um sistema de mando e subordinação mútua 

das autoridades, mediante o controle das inferiores pelas superiores e a 

possibilidade de uma autoridade inferior apelar a uma instância superior, adotando 

uma hierarquia monocrática de cargos quando o sistema está plenamente 

desenvolvido; no caso dos funcionários públicos, a subordinação hierárquica não se 

prende à autorização da instância superior para encarregar-se simplesmente dos 

afazeres das inferiores, o contrário constitui a regra e, por isso, no caso de ficar 

vago um cargo estabelecido, seu preenchimento é inevitável;  

 

                                                 
7
 Weber esclarece que os três fatores configuram, na dominação baseada no Direito Público, a existência de uma 

autoridade burocrática, e, na dominação da economia privada, a de uma empresa burocrática. É, assim, que essa 

instituição, dentro de comunidades políticas e eclesiásticas, somente chega a estar plenamente desenvolvida no 

Estado moderno e dentro de uma forma avançada do Capitalismo. 
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c) baseia-se em documentos conservados em atas e em um corpo de funcionários 

subalternos de toda classe, trabalhando sob a ordem de um chefe em uma 

instituição administrativa pública ou privada, distinta do ambiente familiar e dos 

interesses particulares – assim como o “empresário” atua como “primeiro 

empregado” de sua empresa, o chefe de um Estado moderno, especificamente 

burocrático, é designado como seu “primeiro servidor” – e, embora as origens 

desse processo se encontrem na Idade Média, a idéia de considerar a atividade de 

escritório estatal e a da economia privada como algo diferente em sua essência é 

própria da Europa continental e, em contraste, totalmente alheia aos americanos; 

  

d) pressupõe  formação e  aprendizagem profissional, princípio válido tanto para os 

chefes e empregados de uma empresa privada quanto para os funcionários 

públicos; 

 

e) exige do funcionário todo o rendimento possível para a plena força de trabalho, 

independentemente da delimitação do tempo obrigatório, representando  uma 

evolução tanto nos empregos privados quanto nos públicos, ao contrário do que 

ocorria antigamente, quando o normal era a realização “acessória” dessas 

atividades; e 

 

f) condiciona o desempenho do cargo, por parte dos funcionários, a normas gerais 

mais ou menos fixas e suscetíveis de aprendizagem, cujo conhecimento constitui a 

introdução de uma tecnologia especial, que é, segundo o caso, a jurisprudência, a 

administração e as ciências comerciais, em cujo domínio se encontram os 

empregados. 
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3.3.3 IMPLICAÇÕES PARA A CONDUTA PROFISSIONAL DO BUROCRATA 

 

Segundo a burocracia descrita, os funcionários apresentam comportamentos peculiares. O 

cargo passa a ser a profissão a serviço de uma finalidade objetiva e impessoal com a empresa, 

o Estado, o Partido e a Igreja. Além disso, manifesta-se, no funcionário, o caráter de dever do 

cargo que acaba por definir a estrutura interna de suas relações: a ocupação de um cargo, 

juridicamente e de fato, não é considerada equivalente à posse de uma fonte de rendas ou 

emolumentos, explorável em troca do cumprimento de determinados deveres, como era o 

caso, em regra, na Idade Média, nem uma troca normal, remunerada, de determinados 

serviços, como ocorre no livre contrato de trabalho. 

 

A fidelidade ao cargo, em seu tipo puro, não estabelece, como ocorre na dominação 

patrimonial, uma relação com uma pessoa, à maneira de um “discípulo”. Prende-se, na 

verdade, a uma finalidade impessoal, objetiva, que sucede o “senhor pessoal” e considera os 

valores culturais, pertencentes a uma determinada comunidade, como o Estado, a Igreja, o 

partido ou a empresa. O funcionário do Estado serve-o a partir de uma transfiguração do 

“senhor”, que se reveste, então, de uma forma de obediência objetiva, com base em valores 

institucionalizados universalmente ou, especificamente, dentro de uma determinada sociedade. 

 

Outra implicação que determina o caráter do funcionário, como conseqüência da sua 

fidelidade e sua obediência a normas institucionalizadas, diz respeito à posição pessoal de 

busca e o desfrute de estima social estamental,
8
 garantida por disposições especiais relativas a 

“ofensas a funcionários”, à ordem hierárquica e a determinados privilégios que os fazem 

diferir dos demais trabalhadores (WEBER, 1999:201).  

 

Weber (1999) destaca que a posição social dos funcionários é mais alta em países de cultura 

antiga, nos quais deve haver uma administração e convenções estamentais. Além disso, nesses 

países, a diferenciação social condiciona o recrutamento dos servidores nas classes mais 

                                                 
8
 Na concepção weberiana, o estamento se expressa por um modo de vida determinado para todos os que queiram 

pertencer ao seu círculo. O conteúdo de suas relações sociais baseia-se em regras de pertença a esses grupos, que 

expressam sua honra dentro de certos limites de prestígio e modo de expressão, cujas condutas desejáveis são 

institucionalizadas por meio de convenções. 
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privilegiadas, nas quais o poder social está solidamente constituído. Por outro lado, a pouca 

estima social ocorre onde há forte instabilidade nas camadas sociais e maior possibilidade 

aquisitiva de bens. Nesse contexto, estão pouco desenvolvidas tanto a necessidade de uma 

administração instruída quanto a dominação de convenções estamentais (WEBER, 1999:202).
9
 

 

Uma das regras da burocracia em seu tipo puro requer a estabilidade do cargo, que representa 

uma proteção contra a arbitrariedade, como afastamento ou transferência para outro cargo. 

Essa característica visa oferecer uma garantia do cumprimento do dever rigorosamente 

objetivo, isenta de considerações pessoais. Tal caráter de independência assegurada 

juridicamente, principalmente considerando-se os funcionários judiciais, é também uma fonte 

de aumento de estima convencional. Os funcionários, por si só, aspiram a direitos que lhes 

sejam próprios, tanto no sentido de lhes garantir segurança material na velhice, como também 

contra a demissão arbitrária do cargo (WEBER, 1999:210). 

 

De acordo com a hierarquia das autoridades, os funcionários percorrem uma “carreira”, dos 

cargos inferiores, menos importantes e bem menos pagos, até os superiores, e aspiram a uma 

condição automática de ascensão, com base no tempo de serviço, muito embora, o sistema de 

mérito baseado em exames constitua uma realidade no quadro. A relação de fortalecimento do 

direito ao cargo e, paralelamente, a tendência crescente de organização estamental e segurança 

econômica dos funcionários tendem a tratar os cargos públicos como rendimento dos 

qualificados por diplomas.  

 

Se considerarmos todos os meios que as organizações humanas utilizaram, no decorrer dos 

séculos, para obter a necessária conformidade de seus membros, veremos que a ascensão da 

burocracia e sua forma de conformidade trouxeram profundas transformações. Há apenas dois 

séculos, a conformidade era obtida por meios violentos, comportando uma grande parte de 

opressão aberta. É verdade que as ideologias, principalmente as de tipo religioso, ajudavam os 

subordinados a interiorizar os objetivos das organizações às quais pertenciam, embora a boa 

                                                 
9
 Weber exemplifica os Estados Unidos da América como expressão do pouco desenvolvimento de uma base 

estamental sólida. Tal argumento corrobora a idéia de que a sociedade norte-americana foi precedida da criação 

do Estado. 
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vontade obtida dessa maneira não fosse desprovida de certa dose de terror, já que, muitas 

vezes, se apoiavam no fanatismo e na ignorância. Nesse contexto, era impossível obter uma 

conformidade especializada e temporária, unicamente através de um engajamento para toda a 

vida, sem garantir a fidelidade dos subordinados. Os funcionários deviam dedicar-se, 

literalmente, à sua função, e um abandono era considerado como uma traição. Nenhuma 

organização podia funcionar de forma eficiente sem impor condições tão austeras (CROZIER, 

1981:269).  

 

Com efeito, a burocracia atual se utiliza de uma série de pressões que, por contraste, aparecem 

extraordinariamente leves e respeitosas da liberdade de outrem. Essas organizações contam 

com um pessoal que, graças à sua educação, já assimilou uma quantidade de normas que 

tornam mais fáceis a cooperação e o respeito da conveniência alheia que ela implica. O 

cidadão e o produtor moderno têm adquirido, ao longo de um aprendizado muito mais externo 

da vida social, uma capacidade para adaptar-se e “conformar-se” com as regras que impõe a 

participação nas organizações (CROZIER, 1981:268). 

 

O ponto mais importante, no entanto, em relação ao comportamento da burocracia e que lhe 

criou a noção de dever, concerne, em grande parte, à técnica e à própria racionalidade da 

organização burocrática.  

 

A burocratização possibilita a divisão do trabalho em tarefas específicas e objetivas para 

funcionários especializados, o que implica, em primeiro lugar, a resolução sem considerações 

pessoais, mas, sim, segundo regras calculáveis. Esse é o mote também do “mercado” e de toda 

perseguição de interesses puramente econômicos (WEBER, 1999:213). 

 

A honra de pertencer a um determinado quadro e desfrutar benesses sociais e estamentais 

parece, no entanto, definir o caráter do funcionário burocrático. Assim, “a realização 

conseqüente da dominação burocrática significa o nivelamento da ‘honra’ estamental” 

(WEBER, 1999: 213), paralelamente à predominância de regras calculáveis. 
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Apesar dessas considerações, não se pode deixar de assinalar o caráter desumanizador da 

burocracia. Nesse sentido, Weber (1999) aponta a exigência da cultura moderna, 

especialmente a de sua base técnico-econômica, da “calculabilidade” do resultado. Essa 

peculiaridade, que é bem-vinda ao Capitalismo, acaba por “desumanizar” as relações, ou seja, 

quanto mais precisamente se consegue realizar a contento uma das virtudes da burocracia, 

eliminam-se todos os elementos sentimentais, irracionais, que se subtraem ao cálculo. A 

burocracia, sobretudo, fornece uma combinação especial a partir do fundamento do Direito 

sistematizado e racional, com base em leis com alta perfeição técnica. 

 

O caráter de objetividade deve ser, no entanto, ainda ponderado. Efetivamente, não se deve 

conceber a idéia de um burocrata como um agente autômato, sem considerar a existência de 

lacunas no Direito. Em tal situação, exige-se do burocrata uma liberdade criativa, que acaba, 

contudo, tendo um papel negativo diante das normas existentes que funcionam como 

limitadoras dessa criatividade. De certo, impõe-se, no caso, a decisão criativa do funcionário a 

partir da “razão de Estado”, “objetivamente” fundada, que pressupõe o interesse coletivo, 

como última diretriz do comportamento do burocrata. 

 

O reconhecimento dessa idéia abstrata e “objetiva”, no entanto, torna-se elemento 

preponderante e infalível da burocracia para a conservação de seu poder dentro do próprio 

Estado, o que acaba fornecendo àquele ideal um conteúdo aplicável para decisão em casos 

duvidosos. Por trás de uma autêntica administração burocrática, encontra-se um sistema de 

“razões” discutíveis (WEBER, 1999: 216). 

 

O principal impacto à questão da burocracia reside, com base no que foi comentado, no fato de 

procurarem explicar o desenvolvimento e a persistência dos processos “burocráticos”, sem 

considerar os problemas de governo, os quais implicam o funcionamento de uma organização 

Estatal, cujos processos burocráticos são uma resposta. 

 

Não há dúvida de que, no Estado moderno, o domínio efetivo encontra-se nas mãos do 

funcionalismo, seja militar ou civil. Assim como o Capitalismo tornou-se, desde a Idade 

Média, o caminho unívoco da modernização da economia, o progresso em relação ao 
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funcionalismo burocrático parece também unívoco em relação ao Estado, tanto monárquico 

quanto democrático, decidindo os funcionários sobre todas as necessidades da vida cotidiana. 

 

3.4 O PATRIARCALISMO E O PATRIMONIALISMO 

 

A construção e a tipologia da dominação weberiana foi realizada por meio de análises 

institucionais e históricas de forma comparativa. É pela comparação que se identificam tanto 

os elementos constitutivos de uma configuração histórica quanto os tipos ideais puros. Nesse 

contexto, Weber classifica o patrimonialismo e o feudalismo dentro da perspectiva de 

dominação tradicional. 

 

Dessa forma, algumas modalidades de dominação racional, por exemplo, podem pertencer 

formalmente a tipos diferentes: carismático-hereditários, como a monarquia, e carismático-

plebiscitários, como o caso do presidencialismo. Outros podem constituir-se segundo uma 

forma intermediária entre a burocracia e o carisma. A análise de Weber a respeito do 

patrimonialismo se faz pela comparação com o sistema burocrático e com uma outra 

modalidade de dominação tradicional, além do feudalismo. Nesse sentido, Weber parte de 

formas de administração mais modernas para, então, contrastar com as outras.  

 

As raízes históricas do patrimonialismo estão relacionadas com o modo de produção asiático, 

cujas características não poderiam ser associadas ao feudalismo europeu, principalmente, pela 

inexistência de uma nobreza, pela forma despótica de condução de sua política e pela 

inexistência de códigos legais, que eram substituídos pelas regras de religião (ANDERSON, 

2004:462).  

 

Weber (1999) adjudica, no entanto, a origem patrimonial a três possíveis origens: o 

patriarcalismo, a rotinização do carisma e a economia doméstica (oikos). 

 

O interesse fundamental de Weber no seu estudo sobre patrimonialismo está na análise das 

relações de dominação que se estabelecem como fundamento de organizações políticas, 

requerendo um aparato militar e um quadro administrativo que as sustente. 
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3.4.1 O PATRIARCALISMO 

 

No patriarcalismo, a autoridade é exercida pelos mais velhos, já que são os melhores 

conhecedores da tradição. A dominação patriarcal cabe a determinada pessoa, com base no 

respeito de certas regras hereditárias fixas. 

 

Os dominados não são membros da associação por alguma disposição legal, e sim 

companheiros da tradição: devem obediência ao senhor e não há existência de normas 

estatuídas. 

 

O patriarcalismo pode encontrar-se subsistindo abaixo de condições similares de igualdade 

entre os participantes da dominação. São sociedades políticas, nas quais o exercício de poder 

se sustenta por linha familiar e econômica. Seu ponto de referência é a relação de parentesco, e 

seus problemas de organização têm a ver com a continuidade da ação patriarcalmente 

orientada, e não com a centralização política. 

 

O patrimonialismo, que se deriva do patriarcalismo puro, ocorre pela dissolução da atividade 

rigorosa do chefe patriarcal. A diferença básica entre os tipos originários de dominação 

tradicional e o patrimonialismo consiste em que, nos primeiros, não existe um quadro 

administrativo pessoal de quem impera (WEBER, 2000: 152). 

 

A dimensão organizativa que diferencia a autoridade patrimonial da patriarcal está relacionada 

a uma sociedade mais completa que, para persistir politicamente, requer novos sustentos de 

legitimidade. Apesar de os sentimentos de piedade e fidelidade pessoais serem critérios de 

legitimação tanto no patriarcalismo como no patrimonialismo, as relações patrimoniais se 

voltam cada vez mais para a dependência das exigências de reciprocidade por parte dos 

súditos. O senhor também deve alguma coisa ao submetido de acordo com o costume: 

proteção contra perigos externos e ajuda em caso de necessidade, além de um tratamento 

“humano” no sentido de limitar a exploração de sua capacidade ao trabalho (WEBER, 

1999:237). 
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3.4.2 O PATRIMONIALISMO 

 

O patrimonialismo se caracteriza por uma ampla esfera de arbitrariedade e por uma 

conseqüente instabilidade. Na dominação tradicional, que inclui o patrimonialismo e o 

feudalismo, os dirigentes outorgam direitos aos dirigidos em troca de serviços militares e 

administrativos. Não obstante, quando o patrimonialismo é uma extensão da autoridade 

patriarcal, a origem do feudalismo se encontra no contrato entre os cavaleiros independentes e 

o senhor. O cavaleiro incorpora o serviço de um dirigente, mas conserva sua liberdade sem 

tornar-se um dependente total, como é o caso do servidor patrimonial.  

 

Nesse contexto, tem-se a organização estatal patrimonial, que é a extensão do poder doméstico 

ao poder político. Historicamente, isso ocorreu quando os grandes domínios patrimoniais se 

agruparam em torno de um núcleo de poder. Neles, as posses do soberano eram administradas 

diretamente em forma de “senhorio territorial”, constituindo uma parte regular de sua 

jurisdição. Agregam-se, ainda, outros territórios não considerados diretamente como 

pertencentes do senhor. Surge, daí, o domínio do soberano do ponto de vista político 

(KUPPER, 1993:50) 

 

Isso deu lugar à existência de dois tipos de dominados (WEBER, 2000:150):  

 

a) os dominados patrimoniais são os submetidos: escravos e servos; e 

b) os dominados extrapatrimoniais que são súditos: homens livres politicamente 

dominados. 

 

Os súditos se diferenciam dos submetidos por disporem de sua própria posse, incluindo a 

territorial, como é permitida pela ordem jurídica existente. Normalmente, podem herdar bens e 

casar-se sem consentimento do senhor. Vão a diferentes cortes de justiça, e não ao tribunal de 

funcionários domésticos do senhor.  
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Os dominados extrapatrimoniais se vinculam à tradição por meio de uma comunidade 

consensual que existe independentemente de um poder militar patrimonial autônomo. 

Consideram que o poder senhorial exercido tradicionalmente constitui o direito do senhor. O 

homem dominado nesse sentido por um príncipe patrimonial deve chamar-se de súdito 

político.  

 

Para garantir a prestação de seus súditos, o príncipe patrimonial se utiliza de alguns 

mecanismos que possam assegurar-lhe as prestações obrigatórias. Trata-se da criação de 

associações heterônomas e heterocéfalas. Da mesma forma que o clã se responsabiliza pelos 

delitos de seus membros, essas associações respondem perante o príncipe pelas obrigações de 

todos os indivíduos, vinculando o indivíduo à gleba, à profissão, à corporação, à associação 

forçada, no intuito de manter permanentemente sua capacidade de prestação às exigências do 

senhor (WEBER, 1999:248). 

 

Os grandes domínios do principesco, que abrange a fazenda senhorial num complexo de 

propriedades, exigem uma administração organizada. A extensão condiciona a diferenciação 

de funções, surgindo, então, os cargos patrimoniais (WEBER, 1999:250). 

 

O recrutamento de funcionários para tais cargos poderia ser feito a partir do círculo dos 

pessoalmente submetidos, isto é, os escravos ou aqueles dependentes do senhor, em virtude da 

obediência deles. Outra forma seria o recrutamento de funcionários extrapatrimoniais, já que 

seria impossível a administração somente a partir dos submetidos. As vantagens obtidas pelo 

serviço prestado ao senhor faziam com que esses homens livres se conformassem com a 

submissão (WEBER, 1999:251).
10

 

 

Tal fato poderia, no entanto, trazer uma diluição do poder do senhor, em virtude de esses 

funcionários representarem um estamento, significando, na prática, a existência de uma massa 

de pessoas livres com um modo de viver cavaleiroso, o que ocorreu, por exemplo, com os 

membros das comunidades jurídicas na Idade Média.  

                                                 
10

 Weber (1999) destaca que o homem livre na Alemanha que se tornou ministerial entrega seus bens de raiz ao 

senhor e recebe-os de volta em tamanho aumentado, como terras de serviço.  
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Ao monopolizarem os cargos, impunham princípios fixos, que consistiam no seu 

consentimento para a admissão de estranhos. Trata-se de uma associação estamental isolada, 

com a qual o senhor tinha que pactuar. Para evitar os monopólios estamentais, o senhor, 

sempre que possível, nomeava dependentes de seu senhorio corporal ou estrangeiros, cuja 

existência se baseava exclusivamente nessa relação (WEBER, 1999:252).  

 

O funcionário poderia, entretanto, alcançar autoridade pessoal no cargo patrimonial, 

principalmente pela experiência e pelas habilidades (letrados) concretas, mas esse saber não 

era especializado no modo racional burocrático. Essa autoridade era alcançada muito mais por 

pertencer a uma camada privilegiada com hábitos próprios de viver, fato que acabava por 

monopolizar os cargos. Dessa forma, a camada de notáveis proprietários de cargos criava um 

círculo de interesses absolutamente solidários, o que, a longo prazo, a tornava mais poderosa 

do que o senhor. Assim, os cargos eram apropriados de forma vitalícia e transmitidos de forma 

hereditária (WEBER,1999:262-263). 

 

Com a progressiva divisão das funções, a racionalização, decorrente, sobretudo, do aumento 

das tarefas escritas, e o desenvolvimento de uma hierarquia de instâncias, o funcionário 

patrimonial pode assumir traços burocráticos. Ocorre, no sentido sociológico, que o cargo 

genuinamente patrimonial irá distinguir-se do burocrático na medida em que cada um deles se 

apresentar como mais “puro”. 

 

Dessa forma, ao cargo patrimonial falta a distinção burocrática entre a esfera privada e a 

pública, oficial, pois a administração política é tratada como assunto puramente pessoal do 

senhor, e a propriedade e o exercício de seu poder político, como parte integrante de seu 

patrimônio pessoal, aproveitável em forma de tributos e emolumentos (WEBER, 1999:253). 

Nesse sentido, a forma como exerce o poder é objeto de seu livre-arbítrio, desde que a tradição 

não lhe imponha limites. 

 

Weber (1999) ressalta que, no caso de funcionários patrimoniais, o cargo é um direito pessoal 

do funcionário, e não uma conseqüência de interesses objetivos de especialização na área, 

como ocorre com o cargo burocrático. Nesse sentido, o estado inicial do funcionário 
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patrimonial é ocasional, pois sua incumbência é circunscrita pela finalidade objetiva e 

concreta da seleção segundo a confiança pessoal, e não segundo a qualificação objetiva. A 

posição do funcionário patrimonial é, portanto, produto de sua relação puramente pessoal de 

submissão ao senhor, e sua posição diante dos súditos nada mais é que o lado exterior dessa 

relação. 

 

Conseqüentemente, esse princípio estrutural era o ambiente perfeito para o desenvolvimento 

do favoritismo, os chamados cargos de confiança junto ao senhor. Essa característica não 

impedia, contudo, a possibilidade de queda repentina devido a motivos pessoais. 

 

No feudalismo, a virtude humana mais valorizada entre os vassalos era a honra social. Em 

contrapartida, a sustentação de todas as relações de subordinação do Estado patrimonial reside 

na mercê. Nela se sustentam as bases da opinião popular que garantem a “docilidade” das 

massas e limitam as críticas a um sistema que – por não ser do tipo carismático – pode estar 

sendo dirigido por governante pouco receptivo e agradável com o aparente perigo de ser 

deposto por funcionários considerados mais competentes. Por sua vez, a mercê assegura a 

disciplina incondicional, que é a obrigação de status mais importante de uma burocracia 

patrimonial. 

 

A legitimidade do patrimonialismo se mantém pela tradição e pela capacidade dos grupos 

dirigentes em aparecerem como portadores de uma ética de generosidade a partir de uma 

política de bem-estar do Estado. 

 

As áreas em que se desenvolveu a caridade clássica foram a Índia e Egito. Enquanto a 

caridade hindu se baseia na concepção de vida como uma unidade – seus melhores expoentes 

são as religiões jainista e budista, no Egito, a caridade está fortemente influenciada por uma 

estrutura burocrática do Estado na economia. Os reis se apresentam como os protetores dos 

dominados e são encarregados de defendê-los ante as injustiças dos oficiais no funcionamento 

do trabalho forçado. As fontes egípcias mostram o desenvolvimento de leis para proteger os 

pobres a partir de atitudes piedosas. As esperanças dos dominados se centram na pessoa do 

faraó, os êxitos econômicos e políticos se atribuem a suas virtudes. Em virtude das obras 
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centralizadas de irrigação que, por condições climáticas são comuns a vários impérios 

patrimoniais da Ásia, as possibilidades de irrigação para as colheitas também se relacionam 

com as capacidades administrativas e a “boa” disposição do dirigente e de seu corpo de 

funcionários (WEBER, 1999:27). 

 

No patrimonialismo puro, existe uma separação absoluta entre aqueles que administram e os 

meios administrativos. Já no patrimonialismo estamental, ocorre exatamente o contrário: o 

administrador tem a propriedade de todos os meios administrativos ou, pelo menos, uma parte 

essencial. Assim, o cavaleiro feudal possuía a propriedade dos meios administrativos à medida 

que se equipava; por outro lado, o faraó era o senhor absoluto dos meios administrativos. 

 

Nesse sentido, a dominação patrimonial estamental se caracteriza pela existência de 

determinados poderes de mando e pela apropriação de correspondentes oportunidades 

econômicas pelo quadro administrativo. O detentor estamental que se utilizou desses recursos 

paga os custos de administração a partir dos meios por ele apropriados (WEBER, 2000:252). 

 

A autoridade tradicional se mantém enquanto existe a tensão entre os ordenamentos existentes 

e a livre vontade do “príncipe”. Trata-se de um tipo de dominação que se exerce em virtude da 

santidade e da tradição dos poderes senhoriais de graça e arbítrio. O binômio tradição-arbítrio 

irá depender das variantes do patrimonialismo. Em um caso limite, teremos o subtipo 

patrimonial-feudal, com ênfase na tradição e, de outro, o sultanato, que exerce a sua 

dominação dentro da esfera do livre arbítrio, desvinculado da tradição (WEBER, 2000:39). 

 

A prevalência da arbitrariedade ou da tradição dentro do patrimonialismo irá depender, em 

grande parte, das forças e do aparato administrativo que o monarca tem à sua disposição. A 

dominação tradicional que só conta com a força, como já foi dito, tende, entretanto, a ser 

instável, daí a necessidade da crença em um tipo de ordenamento, com o único objetivo de 

dispor de uma ordem jurídica que sirva à tradição. A necessidade desse ordenamento decorre 

do caráter complexo da propriedade do senhor, como os direitos da corte da Idade Média. 

Acontece, no entanto, que as leis, no contexto, têm a função de persuadir, e sua finalidade é 

que o príncipe seja “amado”. 
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Todos os elementos de continuidade e de limitação da arbitrariedade do senhor que se 

desenvolvem nas relações patrimoniais surgem pela influência inicial a que se vincula o poder 

da tradição na prática. 

 

Weber (1999) salienta que o patrimonialismo é compatível com a economia de subsistência e 

com a economia de troca, enquanto a constituição agrária pequeno-burguesa e a de senhorios 

territoriais são compatíveis com a ausência e a existência da economia capitalista. O 

capitalismo politicamente orientado, por sua vez, já é compatível com o patrimonialismo.
11

 

 

A forma de organização estatal patrimonial é, contudo, totalmente incompatível com o 

capitalismo industrial, já que ele significa uma forma típica do empreendimento produtivo 

com a venda em grande escala e depende da possibilidade de cálculos precisos. O capitalismo 

industrial precisa poder contar com a continuidade, segurança e objetividade do 

funcionamento da ordem jurídica, com o caráter racional da jurisdição e da administração, que 

existem em grau mínimo em Estados patrimoniais assim caracterizados, e em grau máximo, 

dentro da moderna burocracia. 

 

Assinala Weber (1999) que o espírito da administração da burocracia patrimonial, interessado 

na tranqüilidade, na conservação de seu “sustento” tradicional e do contentamento dos súditos, 

opõe-se com repulsa e desconfiança ao desenvolvimento capitalista que revoluciona as 

condições da vida de forma mais radical, por surgirem ciúmes dos nascentes poderes 

econômicos independentes. Essa reação, aliada à atitude tradicional, resultante da situação 

estamental da burocracia, diante do lucro econômico racional, motivou o apoio à moderna 

política social estatal, abrindo seu caminho nos Estados burocráticos e determinando seus 

limites e caráter peculiar. 

 

                                                 
11

 Para sustentar esta tese, o autor ressalta que o desenvolvimento de fortes burocracias patrimoniais centralizadas 

só foi possível pelo comércio. O tesouro do senhor sustentava todo o aparato burocrático, alimentado pela troca 

de presentes com outros príncipes. Tinha, muitas vezes, o caráter de um comércio de troca, pelo comércio 

particular regular com outros príncipes, o que conduzia à monopolização direta do tráfego exterior de bens. Esse 

aproveitamento realizava-se diretamente na forma de cobrança de direitos aduaneiros, taxas e tributos ou 

mediante concessões de mercado (WEBER,1999:308). 
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3.4.3 NEOPATRIMONIALISMO 

 

Para entender este conceito, cabe rever alguns pontos discutidos, principalmente, por 

representarem um aprofundamento da teoria weberiana, sem, contudo, dispensar o caráter das 

relações políticas inseridas no contexto. Como foi analisado, o termo patrimonialismo é usado 

para se referir à forma de dominação política em que não existem divisões nítidas entre as 

esferas de atividades pública e privada. O modo de produção asiático seria a expressão mais 

nítida do fenômeno, como forma pré-capitalista de organização econômica, caracterizada pela 

inexistência parcial ou total de propriedade privada ou, pelo menos, pela existência de um 

setor público predominante na economia.  

 

Tal tipo de organização econômica e política não se ajusta ao modelo evolutivo que vai da 

escravatura à servidão, tampouco pelo trabalho assalariado e pelo capitalismo, modelo ao qual 

pertence o conceito de política de grupos de interesse e que está mais ou menos implícito nas 

teorias de desenvolvimento social do Estado desestatizado. Os Estados ocidentais que 

atingiram altos níveis de desenvolvimento durante o século passado seguiram mais ou menos 

esse padrão, e há uma grande correlação entre um sistema descentralizado e de características 

feudais do passado e o grande desenvolvimento econômico. Assim, embora tivessem 

apresentado um nível superior ao da Europa medieval quanto à maioria dos padrões 

desenvolvimento, os antigos impérios burocráticos e centralizados, por sua vez, não puderam 

adaptar-se à moderna sociedade industrial. Por outro lado, países com passado feudal foram 

mais capazes de adotar formas modernas e eficientes de organização. Nesse contexto, o 

feudalismo não parece ter constituído historicamente um fator de subdesenvolvimento. Ao 

contrário, sua ausência e o predomínio no passado de um Estado burocratizado e 

excessivamente grande parecem ter sido determinantes para o atraso relativo de muitos países 

no presente (SCHWARTZMAN, 1982:44). 

 

O fundamental a ser discutido aqui é a forma pela qual o poder é exercido. No feudalismo, o 

senhor governa com a ajuda de uma “aristocracia” autônoma e compartilha sua administração 

com ela. Já o senhor que administra de forma patrimonial é ajudado por pessoas de sua 

unidade familiar ou mesmo por plebeus. Eles formam um estrato social sem propriedades, que 
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não tem honra social por mérito próprio. Do ponto de vista material, dependem integralmente 

do senhor e não possuem nenhuma forma própria de poder competitivo. Todas as formas de 

dominação patriarcal e patrimonial e os estados burocráticos pertencem ao último tipo. Em seu 

desenvolvimento mais racional, o estado burocrático, é característico do estado moderno 

SCHWARTZMAN, 1982: 45). 

 

Dessa forma, pode-se considerar que os estados modernos, formados à margem da revolução 

burguesa, podem ser identificados como “patrimoniais”. Schawartzaman (1982), ao 

aprofundar os conceitos de Weber, denomina esse patrimonialismo moderno como 

neopatrimonialismo,
12

 cuja dominação política ocorre por um estrato social sem propriedades, 

não tendo honra social por mérito próprio, ou seja, por uma burocracia e pela chamada classe 

política. 

 

Schawartzaman (1982) destaca que a dominação burocrática, racional e funcional não 

constituiu, no sentido weberiano, um processo de desenvolvimento da ciência administrativa, 

mas, sim, de uma dinâmica claramente política, pois chega ao poder por meio de uma 

diminuição das diferenças sociais e econômicas. A burocracia acompanha a democracia de 

massas moderna. Nesse contexto, as formas modernas de dominação burocráticas surgiram 

como resultado da centralização crescente do poder e do aumento crescente da participação 

política nas modernas sociedades de massa. A dominação política racional-legal decorre da 

associação entre o patrimonialismo dos regimes absolutistas e a burguesia emergente, sendo 

uma forma de dominação de base contratual, bastante eficiente e adequada às necessidades do 

capitalismo moderno. 

 

Já os países em que uma burguesia não ascendeu com a mesma força e importância que a 

burguesia da Europa Ocidental desenvolveram uma forma própria de dominação moderna e 

racional: o neopatrimonialismo. Esse sistema acaba por não ter o componente de base 

contratual consistente como descrito anteriormente. Caracteriza-se exatamente por uma 

dominação racional-legal que pode degenerar em totalitarismo burocrático, que pode ocorrer à 

                                                 
12

 Schawartzman salienta que o termo é utilizado por S. N. Esisenstadt para o estudo de Estados modernos fora 

do Ocidente, mas com forte sentido de sobrevivência de formas tradicionais, o que não é o caso aqui. 
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medida que emergem a opinião pública e a democracia de tipo plebiscitário, tendo em vista 

que o surgimento de massas despossuídas e politicamente ativas coloca em risco um conjunto 

de normas estritas e consensuais, que restringem a ação dos governantes aos termos do pacto 

político que os legitima. Governos centrais comandados por “razões de Estado” e massas 

passivas, destituídas e mobilizáveis, constituem os elementos centrais de regimes 

neopatrimoniais-patrimoniais burocráticos (SCHAWZARTMAN, 1982: 48). 

 

É importante frisar que esse tipo de burocracia subsiste somente com seu comportamento 

racional, exclusivamente técnico, em que o papel do contrato social e da legalidade jurídica, 

aqui compreendida como um conjunto de “leis” que definem o que deve ou não ser feito pelo 

administrador em todas as circunstâncias, seja mínimo ou inexistente. Em um sentido mais 

amplo, essas regras se propõem a implementar o “contrato” que limita o poder arbitrário de 

governantes e administradores. 

 

Na realidade, para Schwartzman (1982) o Estado brasileiro possui, como característica 

histórica predominante, a dimensão neopatrimonial, que é, como foi visto, um processo de 

transição para a modernidade com o passivo de uma burocracia administrativa, uma sociedade 

civil fraca e um contrato limitador da ação da classe política. Esse processo se traduz num 

sistema político de cooptação, em que o Estado trata de submeter à sua tutela formas 

autônomas de participação. Num sistema neopatrimonial, a relação Estado-sociedade é 

realizada mais pela cooptação que pela representação política.  

 

Tal sistema tem conseqüência básica em torno do tema políticas públicas e do próprio 

interesse público, pois se concentra na distribuição de recursos entre os setores cooptados – 

nos moldes patrimoniais – ao mesmo tempo em que exige um  sistema burocrático cada vez 

mais proeminente e crescente. Cabe, então, expandir a burocracia para realizar as 

acomodações necessárias, independentemente do interesse público. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 

A ORIGEM DO PATRIMONIALISMO NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo 

‘sentido’. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no 

conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constitui num 

largo período de tempo.” 

 

Caio Prado Jr. 
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A primeira etapa desta dissertação consistiu em situar o problema dentro de um referencial 

teórico. Este capítulo aborda o tema a partir de sua origem, tendo como referencial a história e 

formação do Brasil, tentando evidenciar, a partir de determinados traços, a constituição do 

Estado e da burocracia brasileira, assim como de suas características.  

 

Ao se discutir burocracia no âmbito desta dissertação, não se estabelece nenhuma distinção no 

tocante à esfera federal, estadual ou municipal. A abordagem está em descrevê-la do ponto de 

vista de evolução histórica, sem, contudo, fazer a separação do ponto de vista político, porque 

se considera que os traços burocráticos que caracterizam a nossa administração pública 

permeiam as três esferas políticas. Por outro lado, a utilização da divisão da burocracia no 

período colonial, imperial e republicano tem o caráter eminentemente político, que, em tese, 

deveria marcar formas distintas de administração.
13

  

 

4.1 FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO: A ORIGEM PORTUGUESA 

 

Não há que se falar de Estado brasileiro antes da sua Independência, em 1822, quando o Brasil 

se emancipa politicamente. O Brasil, desde 1500, tornara-se colônia de Portugal, vindo a 

obedecer às ordens emanadas pela Coroa metropolitana. 

 

É inegável, contudo, que foi, no passado colonial, que se constituiu o fundamento da 

nacionalidade brasileira: povoou-se um território ainda semideserto, organizou-se uma vida 

humana que, de certa forma, diverge tanto daquela que possuíam os indígenas e suas nações, 

como também, embora em menor escala, da dos portugueses que empreenderam a ocupação 

do território. 

 

No plano social, trata-se de algo eminentemente novo, no sentido de um organismo social que 

se caracteriza pela existência de uma população diferenciada, uma estrutura material própria, 

                                                 
13

 Diferentemente deste trabalho, Guerreiro Ramos (1983) distinguiu a evolução da administração pública no 

Brasil em três períodos: o 1.º, desde a Independência até 1930, o 2.º, desde 1930 até 1945, e o 3.º, a partir de 

1945. (GUERREIRO RAMOS, 1983: 344). 
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uma organização social definida por relações específicas e por certa atitude coletiva também 

particular. 

 

Comparando-se, no entanto, à colonização norte-americana, verifica-se que uma das 

características de nossa constituição, deve-se ao princípio de que o Estado, a partir de uma 

ordem jurídico-institucional, ter precedido a própria constituição da sociedade, considerando 

que o povoamento existente aqui em 1500 estava restrito aos indígenas. Portugal estendia sua 

rede de instituições às colônias ultramarinas, incluindo o Brasil. 

 

Faoro (1958) assim discorre sobre a colonização do Brasil: 

 

[...] a recomendação e o poder de criar vilas, atribuído e conferido ao 

governador, visava o interesse fiscal. Interesse a que se somava outro: agrupar 

a população contra os arremessos indígenas e a ousadia dos corsários. 

Tamanho era o empenho de obedecer às ordens metropolitanas que as vilas se 

criavam antes dos povoadores, a organização administrativa precedia à fixação 

das populações. Começava-se, com isso, uma prática que iria marcar a história 

da colônia: a criação da realidade pelas leis e ordens régias [...] (FAORO, 

1958:58).  
 

Esse aspecto marca profundamente a formação do Estado do Brasil, tendo o Estado absolutista 

português como precursor do centralismo, que acaba por submeter o seu corpo social, numa 

estrutura de dominação. 

 

[...] o traço fundamental do Absolutismo está em que o monarca não se sujeita 

a qualquer tipo de limitação, pois dele emana todo poder, inclusive o de 

promulgar o ordenamento jurídico que submete o corpo social, mas não a 

autoridade régia. Nessa estrutura de dominação prevalece, assim, uma 

soberania calcada na vontade suprema do rei, que anula os direitos individuais 

em troca de garantia de segurança e da ordem aos seus súditos [...] seu poder 

prolonga-se em delegações a agentes de confiança para gerirem, em seu nome, 

o funcionamento dos negócios do Estado [...] o fortalecimento do poder régio e 

a conseqüente centralização monárquica foram se ampliando à medida que o 

Estado lograva seus intentos em subordinar todos os setores da sociedade 

portuguesa.[...] (SALGADO, 1985:15) 
 

O que se contrapõe a esse modelo de colonização foi o ocorrido nos Estados Unidos. Lá, 

efervesceu a iniciativa particular, sem nenhuma sombra de agenciamento e regulamentação 
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estatais. De fato, a diferença de estrutura das duas colonizações decorria da diversa 

constituição do Estado, pois Portugal já havia consolidado um Estado absolutista, governado 

por um estamento burocrático, centralizador (FAORO, 1958:53). 

 

O processo embrionário dessa diferenciação está relacionado com a constituição e o processo 

de formação dos Estados modernos. Nesse sentido, as elites políticas européias formaram-se, 

ao longo de um processo político, em uma confrontação de forças, em que estavam, de um 

lado, o poder dos funcionários reais e, de outro, grupos sociais ávidos por uma representação 

política. O processo foi longo e assumiu feições específicas em vários países, dependendo da 

forma com que cada força oposta foi adquirindo espaço. A formação da burocracia central, 

civil e militar, e a criação dos parlamentos, nos quais se faziam representar interesses de 

classes, formavam esses dois extremos que, posteriormente, iriam caracterizar os novos 

Estados. A organização de classes fez pender a relação para um governo representativo-

parlamentar, como foi o caso da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por outro lado, onde esta 

capacidade era menor, tendeu-se para o poder da burocracia central, que se faria sentir no 

Estado absolutista, como foi o caso de Portugal. Efetivamente, tudo isso ocorreu, 

naturalmente, com o desenvolvimento da economia capitalista paralelamente ao da sociedade 

burguesa (CARVALHO, 2006:25). 

 

A formação dos Estados modernos está vinculada a esse desenvolvimento. No contexto em 

que a revolução burguesa obteve mais êxito, menos se verifica o papel do Estado como 

regulador da vida social e econômica, com um menor poder de influência do funcionalismo 

civil e militar; em contrapartida, verifica-se um poder maior de representação social por meio 

de uma elite política (CARVALHO,2006:28). O êxito da revolução burguesa na Inglaterra, 

posteriormente transferida aos Estados Unidos, exemplifica bem essa tese. 

 

Na Inglaterra, a política e a administração eram esferas distintas que não serviam ao sustento, 

porque os postos e os cargos ministeriais podiam ser vistos como uma “obrigação”, sendo 

monopolizados por nobres já enriquecidos com a transformação do capitalismo no campo. 

Tais aristocratas podiam dedicar-se ao serviço público e à política em função das rendas que 
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lhes proporcionavam investimentos, como terra. Na época, as atividades políticas não eram, 

portanto, resultado de vocação (CARVALHO, 2006: 29).  

 

Na formação dos Estados Unidos, desde a colonização, não havia uma classe de pessoas que 

vivessem de renda. Por conseqüência, a própria administração pública era vista como algo 

desaprovador. Para ocupar esse espaço, desenvolveu-se, na elite, uma classe de profissionais, 

constituída principalmente por advogados, que vieram, então, a representar os interesses 

políticos de uma classe de comerciantes e industriais. É importante distinguir que os 

advogados provêm da revolução burguesa e da política liberal,
 
enquanto os juristas foram 

fundamentais na formação do Estado Português como representantes do interesse do senhor e 

da Coroa (CARVALHO, 2006:30).  

 

Por outro lado, em Portugal, a formação do Estado moderno ocorreu de forma contrária. 

Predominou a burocracia, em função de uma revolução burguesa abortada. Em 1385, Portugal 

já se constituía como um Estado moderno (CARVALHO, 2006; FAORO, 1958 e SALGADO, 

1985), sob o governo de D. João I, o mestre de Avis, após a Revolução de mesmo nome, 

desencadeada em 1383, pela sucessão, com a morte de dom Fernando I. Há divergências 

quanto à natureza dessa revolução: questiona-se se, de fato, foi ou não burguesa. Carvalho 

(2006) sustenta que se trata de uma revolução burguesa abortada.  

 

Dois grupos opostos, sob o pretexto da sucessão real, formaram-se. De um lado, havia aqueles 

que, comandados, ideológica e diretamente, pelos ricos burgueses do comércio marítimo, 

arregimentaram os camponeses servidores da gleba insatisfeitos com os baixos soldos, e os 

pequenos comerciantes da cidade, sufocados com os preços altos, fruto de uma política para 

sustentar as guerras. De outro, perfilaram-se os aristocratas senhores de terras, os barões 

feudais, a fim de manter a situação e seu poder. Com a vitória do primeiro grupo, percebe-se 

uma contradição. Produto de uma burguesia comercial, o resultado deveria levar os senhores 

territoriais à destruição, apagando de vez o feudalismo (FAORO, 1958: 21).  

 

O que ocorreu foi exatamente o contrário. A situação econômica do Reino, após a vitória da 

Revolução, era bastante grave. A alta do custo de vida e a queda do valor da moeda colocaram 
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o Tesouro português numa situação difícil. A recompensa aos serviços prestados durante a 

guerra, com uma nova estratificação social subindo a cúpula, foi feita com a doação de terras 

confiscada dos adversários. Como afirma Faoro (1958), 
 
destruía-se de um lado e construía-se 

a mesma estrutura de outro. 

 

A vitória do Mestre de Avis, D. João I, foi um golpe decisivo para os barões feudais 

portugueses, já enfraquecidos nas lutas contra os mouros. Com a migração dos camponeses 

para as cidades, como trabalhadores das atividades mercantis, acentuou-se a perda de poder da 

nobreza rural. A alternativa para os nobres, agora empobrecidos, era o serviço ao rei e à 

empresa colonial, freqüentemente combinados. A aristocracia portuguesa, nesse sentido, 

dependia cada vez mais do emprego público para sobrevivência, daí sua dependência do 

Estado (CARVALHO, 2006; FAORO, 1958). 

 

[...] A vitória do novo estado de coisas – como o predomínio inconteste de uma 

orientação antiga, que vem desde o Império Romano – fez-se visível, patente, 

com a escolha de servidores do príncipe. Estava rompido o princípio feudal da 

hereditariedade; voltava-se à nobreza dos cargos, nobreza funcionária, 

burocrática [...] (FAORO, 1958: 22) 
 

Holanda (2006) apresenta a tese de que os novos valores da burguesia em ascensão em 

Portugal não prevaleceram devido às características de sua cultura. A nobreza portuguesa 

nunca chegou a ser rigorosa e impermeável, isto é, não se constituiu uma aristocracia fechada. 

Não é fato novo na sociedade portuguesa a troca constante de indivíduos, de uns que se 

ilustram de outros que voltam à massa popular da qual emergiram. Havia homens da linhagem 

dos “filhos d’algo” em todas as profissões, desde os oficiais industriais, até os arrendatários de 

bens rústicos, sendo-lhes negadas as honras enquanto viviam de trabalhos mecânicos. A 

comida do povo não se distinguia muito da dos cavalheiros nobres, pois uns e outros estavam 

em contínuas relações de intimidade; não só os nobres comiam com os populares, mas ainda 

lhes entregavam a criação dos filhos. Os nobres entregavam seus filhos aos vilãos, para que 

fossem educados. Em troca, concediam alguns privilégios e isenções. Isso demonstra uma 

surpreendente capacidade de adaptação a novas formas de existência, fazendo com que se 

adiantassem em relação aos demais Estados europeus, formando unidades políticas e 

econômicas de expressão moderna. É por isso que, com a ascensão, os mercadores e burgueses 
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puderam encontrar menos resistência em Portugal do que nos demais Estados da Europa, nos 

quais o feudalismo imperava. Nesse sentido, a burguesia mercantil não precisou adotar um 

modo de agir e pensar absolutamente novo, ou instituir uma nova escala de valores, sobre os 

quais firmasse permanentemente seu predomínio. Procurou associar-se às antigas classes 

dirigentes, assimilar seus princípios, guiar-se pela tradição, mais do que pela razão fria e 

calculista. Os elementos aristocráticos não foram completamente alijados, e as formas de vida 

herdadas da Idade Média conservaram, em parte, seu prestígio antigo. 

 

Outro aspecto que merece ser destacado e que, posteriormente, veio a influenciar a formação 

do Estado brasileiro, foi a capacidade do Estado português conformar grupos opostos. A 

expansão marítima portuguesa caracterizou-se por duas vertentes. A primeira visava à 

obtenção de riquezas acumuladas em algumas regiões por meio de prática de pilhagens – 

como ocorreu em Ceuta (1415), cuja natureza foi marcadamente feita pelo aspecto religioso. O 

objetivo dessas expedições responde aos interesses da nobreza. A segunda teve como objetivo 

o atendimento aos comerciantes lusos, com a conquista de pontos estratégicos das rotas 

comerciais com o Oriente, criando entrepostos comerciais. Isso permitiu a convergência de 

interesses, tendo o Estado o papel de controle e direção dos empreendimentos ultramarinos.
14

 

Trata-se, efetivamente, de uma acomodação de interesses, sob a tutela do Estado, que 

certamente influenciou a forma de condução dos negócios públicos no Brasil, a fim de 

harmonizar  opostos ideologicamente (SALGADO, 1985:28).  

 

Dessa forma, o Estado português acaba por conquistar preeminência entre grupos e 

comunidades nacionais. As estratificações sociais se subordinam a ele e, do alto, são 

estabelecidas as direções da economia, por uma política econômica diretiva, pelos estímulos 

comerciais e pela tributação. O Estado, nesse contexto, é transformado em soberano aliado do 

comércio, sem, contudo, deixar de ser uma empresa do príncipe, que intervém em todos os 

negócios particulares (FAORO, 1958:10). 

 

                                                 
14

 Após a vitória do Mestre de Avis e com a situação precária do Tesouro real, foi instituído um novo imposto, a 

sisa, a incidir sobre as trocas comerciais, que constituiu a principal fonte de recursos para o cofre real, daí a 

necessidade de uma política de incentivos às atividades mercantis, capaz de, naquele momento, propiciar o 

sustento do Estado e da nobreza, como estamento, nele presente. (SALGADO, 1985: 27). 
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4.2 A BUROCRACIA NO PERÍODO COLONIAL (1500 a 1822) 

 

Os primórdios da administração portuguesa no Brasil, compreendidos entre o descobrimento e 

a expedição de Martin Afonso de Souza, em 1530, não se caracterizaram exatamente por ser 

um processo colonizador, entendendo-se como tal a implantação de um sistema administrativo 

de certa complexidade, a organização de atividades produtivas voltadas para o mercado e o 

empenho mais sistemático no povoamento (SALGADO, 1985:48). 

 

As navegações portuguesas no século XVI, conseqüência maior do Estado comercial, exigiam 

um verdadeiro exército de funcionários civis e militares, todos empenhados em manter a 

enorme máquina mercantil, a despeito da pequena população portuguesa à época. A 

construção de diferentes tipos de embarcações, o adestramento das tripulações e seu 

abastecimento, o controle da carga e das preciosas especiarias das Índias – tudo isso impunha 

a contratação de servidores competentes. A falta deles obrigou a monarquia a arregimentá-los 

no estrangeiro, principalmente, os mais adestrados nas artes náuticas. 

 

Após o período áureo das navegações, importava manter o exército de funcionários na tarefa 

de preservar o Estado português nas províncias ultramarinas. Desde o descobrimento do 

Brasil, os colonizadores portugueses procuraram tomar a terra usando a violência e saqueá-la 

por meio do extrativismo. Para sustentar o controle da Colônia, tendo fracassado o sistema de 

expedições exploradoras, a coroa portuguesa começou a montar uma rede de funcionários, 

com graus confusos de autoridade e jurisdição, complicando a já deficitária vida da terra 

descoberta. 

 

Dessa forma, Portugal formou poderosa burocracia, na esteira da dominação colonial, 

instalando tal aparato também na colônia brasileira, como assinala Silva (1976): 

 

[...] uma rede movediça de funcionários metropolitanos cobria o território 

brasileiro, sem nunca se prender à terra nem aí possuir outros interesses além 

do soldo ou ordenado e do que pudessem amealhar para quando regressasse a 

Portugal. Aliás, a alta administração colonial gostava de poder contar, entre os 

seus auxiliares diretos, com indivíduos que, tal como os seus superiores, só 

pensavam no momento de voltar à metrópole [...] (SILVA, 1976:220). 
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Vale dizer que, no Brasil, apesar de cobrir todo o território sob controle português, tal 

burocracia jamais se prendeu à terra, só se interessando pelo que pudesse carregar “para fora”, 

no momento de retornar à metrópole, fato que era aguardado com enorme expectativa. 

 

Desde o início, pois, o Estado português instalou uma verdadeira rede burocrática, uma massa 

de funcionários monárquicos, justapondo autoridades e jurisdições e gerando enormes 

conflitos na Colônia, como bem observa Schwartz (1979): 

 

[...] com o tempo, o sistema de capitanias hereditárias empregado no Brasil 

provou ser tão ineficiente na administração de justiça, quanto na promoção de 

colonização. Geralmente, os donatários ou seus representantes investiam-se 

dos poderes de ouvidor, além de outros cargos que ocupavam como capitão ou 

governador. A maioria dos proprietários de capitanias pertencia à pequena 

nobreza e só possuíam experiência militar; por isso, faltava-lhes treino e 

vontade para desempenharem os deveres judiciais. Os resultados, 

aparentemente foram desastrosos. Embora existam muito poucas informações 

sobre o período anterior a 1550, relatórios retrospectivos indicam a freqüência 

dos abusos e a falta de respeito pela lei [...] (SCHWARTZ, 1979: 22). 

 

Não podendo se ocupar inicialmente do Brasil, em virtude do maior interesse pelo comércio 

marítimo com as Índias, Portugal mandou expedições de reconhecimento e policiamento, além 

de uma expedição colonizadora, sob a chefia de Martin Afonso de Souza. Os conflitos de 

gestão, no entanto, continuavam a se repetir, distribuindo-se a burocracia entre os funcionários 

régios, alfandegários, administrativos civis e militares a serviço da Corte, sobrepondo funções 

entre os servidores da Casa Real e dos órgãos da administração pública propriamente dita. 

 

Tais confusões levaram ao fracasso do regime das capitanias hereditárias no Brasil, por não 

conseguir a afetiva ocupação do território e sua defesa contra pilhagens, obrigando, mais uma 

vez, a Coroa portuguesa a transformar o sistema de colonização, adotando o regime de 

Governo-Geral. Nesse sentido, comenta Schwartz (1979): 

 

[...] D. João III, perturbado por essas condições – fracassos dos donatários e a 

constante pressão dos intrusos estrangeiros, resolveu centralizar o governo do 

Brasil, instituindo o cargo de governador-geral, e fornecer a esta nova forma de 

governo os oficiais de justiça necessários. Esta decisão alterou o sistema de 
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capitanias sem o abolir. Tomé de Sousa, primeiro governador-geral, foi 

enviado para a Bahia com grande expedição e instruções específicas para 

colonizar e estabelecer um governo central na Colônia. Trouxe consigo 

homens indicados para vários cargos administrativos, tais como capitão da 

guarda costeira, provedor-mor e, mais ainda, ouvidor geral. Nos sessenta anos 

que se seguiram, a justiça do Brasil seria administrada pelo ouvidor geral e 

pelos seus subordinados. Podemos ver, pelos problemas que esses homens 

confrontaram, não só as dificuldades da administração judicial, mas também 

como e por quê os encarregados da justiça eventualmente assumiam poderes 

administrativos e burocráticos [...] (SCHWARTZ, 1979:.23). 

 

A organização social da Colônia dividia-se muito claramente em classes: o clero, distribuído 

entre o secular e o regular, a nobreza, dividida entre os aristocratas e funcionários régios, e o 

povo, dividido entre vilões livres e servos semimilitares. Os tributos recaíam sobre o povo, 

uma vez que o clero e a nobreza gozavam de isenção. Ao ser nomeado, o governador 

administrava com o auxílio de um regimento, que designava seus funcionários públicos, os 

primeiros do Brasil: um capitão-mor, três escrivães, um tesoureiro, um almoxarife e dois 

mestres. Essas foram, por conseguinte, as primeiras funções públicas, no Brasil, visto que 

antes de Tomé de Sousa, as tentativas colonizadoras não apresentaram o êxito pretendido 

(GARCIA, 1975: 26). 

 

Na verdade, o viés mercantilista da Coroa portuguesa, que fazia da nobreza e dos funcionários 

verdadeiros mercadores, abriu caminho para o modus operandi do caráter administrativo da  

colônia, que, segundo Schwartz não era contestada de modo significativo pelos nativos: 

 

[...] os brasileiros se queixavam com freqüência dos abusos, mas raramente 

criticavam a natureza do governo ou o fato de que funcionários juntavam 

fortunas e se ligavam à sociedade local. Ao invés, os brasileiros tinham a 

aspiração de conseguir um lugar no funcionalismo real para seus filhos e de 

casar suas filhas com um funcionário do rei. Essas oportunidades podem ter 

sido mais efêmeras que reais, mas, enquanto a burocracia permanecesse 

teoricamente aberta para os nascidos na colônia e enquanto pudesse ser  

“abrasileirada”, a elite brasileira a aceitava como se fosse sua. O governo na 

Colônia era muitas vezes ineficiente, de vez em quando opressivo e 

normalmente corrupto; raramente, porém, era visto como um instrumento de 

dominação estrangeira [...] (SCHWARTZ, 1979:294). 

 

Tal era a herança administrativa legada pela metrópole à sua colônia: todos, desde o Vice-Rei 

até o mais humilde dos funcionários, visavam enriquecer no desempenho de suas funções. A 
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atividade mercantil diversa impôs diferentes atribuições funcionais, que causavam conflitos 

entre funções e jurisdições. Além da falta de preparo para o desempenho nos cargos, eles eram 

“presenteados” de acordo com critérios não-meritórios de apadrinhamento e filhotismo. 

 

De fato, o mérito, ou a excelência, constituía um princípio negativo; a promoção burocrática 

não dependia disso. Esperava-se que a burocracia, principalmente os magistrados, 

desempenhasse suas funções sem nenhuma divergência séria. Não havia lugar para inovações 

ou para administração criativa: o que se considerava ao término de um determinado mandato 

não eram as realizações, mas as infrações do regulamento. O magistrado modelo era aquele 

que desempenhava suas funções sem que houvesse nenhuma reclamação. O critério de 

antiguidade era, no entanto, muito comum para a promoção dentro da burocracia portuguesa 

(SCHWARTZ, 1979:246). 

 

Os cargos públicos, como herança medieval, podiam ser vendidos, concedidos por causa do 

status social ou doados como recompensa de préstimos prestados à Coroa. Trata-se, 

efetivamente, da instalação do clientelismo dentro do Estado e transferido à Colônia. A 

corrupção, entretanto, era vista como um mecanismo para desviar-se da lei e das normas 

burocráticas. A burocracia, representada especificamente pelos magistrados portugueses que 

prestaram seus serviços no Brasil colonial, era vista por observadores estrangeiros por sua 

natureza venal de subversão da justiça. 

 

[...] o comentário de Lord Tyrawley, enviado da Inglaterra a Lisboa na 

década de 1730, pode aqui servir de exemplo: “mais do que qualquer outro 

povo, os portugueses aderem à regra da escritura que diz que um presente 

consegue lugar para um homem e é incrível como um presente minora as 

dificuldades de um apelo; não somente isto, mas eles até o esperam e apesar 

dos presentes necessários não precisarem ser muito grandes, já que umas 

poucas dúzias de garrafas de vinho estrangeiro ou alguns metros de bom 

tecido são suficientes, a repetição freqüente disto equivale a dinheiro [...] 

(SCHWARTZ, 1979: 261). 

 

A crescente burocratização do império português e o contínuo aumento de deveres e poderes 

dos magistrados portugueses criaram oportunidades para a manifestação de sistemas de 

gratificações entre os desembargadores do período colonial, não obstante o sistema de 
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remuneração ser bastante vantajoso. Schwartz (1979) atribui tal prática a dois fatores. O 

primeiro, de ordem financeira, estava relacionado com as despesas de locomoção de Portugal 

para o Brasil, para si e para seus familiares. O segundo dizia respeito ao status que os 

desembargadores desejavam manter ante os demais conterrâneos residentes na Colônia.  

 

O processo de burocratização e a conseqüente criação de uma elite motivada e pautada na 

profissionalização foram uma tentativa da Cora para estimular servidores a atender aos 

interesses reais.  

 

A utilização do poder e da influência dos cargos para obter vantagens pessoais, conveniências 

ou mesmo para proteger suas famílias e dependentes era algo corriqueiro dentro da burocracia 

colonial e prática comum entre os magistrados. Efetivamente, não era algo isolado. A maioria 

dos colonizadores burocráticos vinha ao Brasil no intuito de fazer fortuna. Dessa forma, não se 

condenava que tal procedimento fosse também utilizado pelos magistrados (SCHWARTZ, 

1979:265).  

 

Freqüentemente, o abuso do cargo se dava para obtenção de vantagens pessoais diretas. Entre 

os magistrados, a venda de sentença era uma forma de subversão comum, embora difícil de ser 

comprovada. 

 

[...] dizia-se que Fernão de Maia Furtado aceitava suborno e dava 

aconselhamento legal às mesmas pessoas que ele iria julgar. A investigação 

feita em 1655 sobre suas atividades nada revelaram e ele permaneceu no cargo 

até se aposentar em 1663 [...] (SCHWARTZ, 1979: 267). 

 

A corrupção e principalmente o recebimento de presentes eram, entretanto, passíveis de 

punição e condenados pela Coroa. As Ordenações Filipinas, código português, promulgado 

por Filipe I, que vigorou, inclusive no Brasil, no período de 1603 a 1830, proibia tal prática. 

 

[....] Defendemos a todos os desembargadores e julgadores [...] e outros 

quaisquer que não recebam para si nem para filhos seus nem pessoas que 

debaixo de seu poder e governança estejam, dádivas algumas, nem presentes 

de pessoa alguma que seja, posto que com eles não traga requerimento ou 

despacho algum [...] (LARA, 1999:222) 
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O processo contra tais práticas nunca chegou a acontecer, pois os desembargadores e juízes 

formavam um grupo coeso. O padrão adotado entre eles era de amizade e cooperação, uma 

vez que tinham origem e interesses comuns. Assim, o casamento entre famílias era o 

mecanismo mais usual de incorporar o magistrado na sociedade de forma permanente 

(SCHWARTZ
 
, 1979:271). Tratava-se, de fato, de uma caricatura de manutenção da nobreza 

no período feudal ou, no sentido weberiano, a existência de um estamento burocrático. 

 

A influência “medieval” foi transferida aos brasileiros como herança portuguesa, criando uma 

conduta especial na Colônia, como observa Sérgio Buarque de Holanda (2006). 

 

[....] no fundo, o próprio princípio de hierarquia nunca chegou a importar de 

modo cabal entre nós. Toda hierarquia funda-se necessariamente em 

privilégios. E a verdade é que, bem antes de triunfarem no mundo as idéias 

revolucionárias, portugueses e espanhóis parecem ter sentido vivamente a 

irracionalidade específica, a injustiça social de certos privilégios, sobretudo 

dos privilégios hereditários. O prestígio pessoal, independente do nome 

herdado, manteve-se continuamente nas épocas mais gloriosas das nações 

ibéricas […] (HOLANDA, 2006: 24). 

 

O legado mais pungente da burocracia colonial foi, sem dúvida, a truculência, expressa nas 

atitudes cotidianas em razão da necessidade de se preservar, a qualquer custo, a autoridade do 

rei e os pressupostos do Estado absolutista. 

 

[....] até meado do século XVII, a Coroa não temia a autonomia dos colonos, 

seu ímpeto sertanista e seus excessos armados. A organização administrativa 

seria suficiente para conter os ânimos mais ardentes ou insubordinados. 

Preocupava-a, ao contrário, o estímulo, nos engenhos e latifúndios, do 

aparelhamento militar, com falcões, berços, arcabuzes e espingardas, como se 

lê no regimento de Tomé de Sousa. Os senhores de engenho e os moradores se 

entrosavam na rede de governo, como auxiliares e agentes. Limitava-lhes, 

astutamente, o espaço territorial, para que não fugissem do olho dos superiores. 

Integrava-os na administração municipal, com o acesso à vereança, num 

quadro de interesses comuns. Com a progressiva autonomia do poder 

doméstico, a outorga de autoridade se constituiu em ameaça às disciplinadas 

ordens superiores. Intervinha a camada governante, nessa emergência, pela 

repressão violenta e impiedosa ou pela transição conciliadora, com o 

amoldamento do rebelde em potencial à ordem política. Os dois processos 

serão uma constante da obra colonial, legada ao Império e à República, como 

mecanismo permanente de ajustamento das tensões. Nesta altura, a 

privatização dos latifundiários não constituía nenhuma ameaça de 
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independência da Colônia, senão que apenas apontava para o alheamento aos 

privilégios comerciais e tributários da Coroa e seus dependentes econômicos e 

burocráticos […] (FAORO, 2001:173-174). 

 

A administração colonial, dirigida pela metrópole, era caracterizada por relações impessoais, 

que seria de estrutura básica para um Estado patrimonialista, amarrando politicamente a 

Colônia à Coroa imperial. Entretanto, a estrutura formal, com seus regulamentos, poderia, de 

certa forma, ser levantada para revelar um complexo de sistema social criado pelos 

relacionamentos primários interpessoais, baseados em parentesco, amizade, apadrinhamento e 

suborno.  

 

Esse canal era bastante propício para as famílias e os grupos que não participavam das 

criações da lei, na hora de obter apoio nos assuntos que lhes interessavam. Embora a 

organização administrativa colonial pudesse se expandir e novos cargos pudessem ser criados, 

os seus princípios subjacentes permaneciam estáticos. A penetração das relações primárias na 

estrutura governamental emprestava certa flexibilidade que facilitava a acomodação de certas 

forças sociais e econômicas, que faziam com que os problemas fossem resolvidos localmente 

(SCHWARTZ
 
,1979: 262). 

 

4.3 A BUROCRACIA NO PERÍODO IMPERIAL (1822 a 1889) 

 

A emancipação do Brasil em relação a Portugal, em 1822, resultou da transferência da Corte 

portuguesa para o Brasil, em 1808, que, por sua vez, foi causa principal da germinação das 

idéias separatistas. O retorno de D. João VI a Portugal, deixando no Brasil seu filho D. Pedro, 

e a política das Cortes portugueses, que queriam a regressão do Brasil à condição de Colônia, 

serviram para reunir brasileiros influentes, o Regente e sua esposa, D. Maria Leopoldina, em 

torno da realização daquele ideal. 

 

A permanência da Corte em terras da Colônia operou, entretanto, uma transição pacífica entre 

a administração colonial e imperial. Com a abertura dos portos (1808) e a elevação do Brasil à 

categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves (1815), criaram-se as condições para instalar 

pequenas indústrias de apoio ao consumo Real e de sua comitiva. Essa pequena liberdade 
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econômica permitiu que, sete anos depois, fosse realizada a emancipação política do Brasil. 

Herdeiro do espírito e da ação da monarquia português, o Império brasileiro constituiu uma 

“elite” erguida sobre os alicerces de uma forte burocracia.  

 

Do ponto de vista administrativo, a vinda da família Real trouxe impacto significativo para a 

constituição da burocracia imperial. Além disso, provocou uma profunda transformação na 

vida social e política do então Brasil Colônia. Houve um expressivo aumento de funcionários 

públicos com a chegada de, pelo menos, 15.000 pessoas (GOUVÊA, 2005: 709). 

 

Um conjunto significativo de problemas passou a demandar soluções mais adequadas à 

administração portuguesa. Questões relacionadas à salubridade, à vadiagem, ao bem viver, ao 

abastecimento, à circulação de pessoas, de produtos e de informação eram alguns dos 

problemas que a ação governativa deveria enfrentar. Impunha-se transformar a capital do 

Brasil Colônia na nova Corte do Império lusitano, fato que implicava uma espécie de 

metropolização da antiga sede política (GOUVÊA, 2005: 716). 

 

As decisões administrativas tomadas de imediato para assentar o número de funcionários da 

Corte foram o estabelecimento de instituições em duplicata na nova sede da Corte portuguesa. 

O Rio de Janeiro ia, gradativamente, sendo transformado em uma espécie de corte 

miniaturizada. O Império português passou, então, a ter duas Casas de Suplicação, duas Mesas 

do Desembargo do Paço, por exemplo. Na realidade, na transmigração da Corte para o Brasil, 

houve a transferência de órgãos de gestão e fiscais, que, na prática, perderam, adquiriram ou 

transformaram suas atribuições. As instituições administrativas podiam ser divididas em dois 

grandes grupos. O primeiro, ligado à Casa do Paço, era formado por servidores que estavam a 

serviço do Paço, fossem em funções honoríficas, fossem no serviço propriamente doméstico 

ou nas tarefas mais gerenciais da Corte. O segundo abrangia os funcionários públicos que 

serviam a estrutura administrativa. No primeiro caso, trabalhava-se para a Corte, e, no 

segundo, para o Estado. 

 

Vários órgãos da administração central foram estabelecidos no Rio de Janeiro entre março e 

agosto de 1808. O primeiro passo a tomar foi o estabelecimento das Secretarias de Estados ou 



 74 

Ministérios. Em 11 de março de 1808, criava-se a Secretaria de Estado, juntamente com a da 

Marinha e Ultramar, e a Secretaria dos Negócios Estrangeiros e Guerra.  Ainda em 1808, 

foram criados por D. João VI, entre outros, o Conselho Supremo Militar e de Justiça, a 

Intendência Geral de Polícia, o Erário Régio, o Conselho de Fazenda e novos ofícios para o 

Desembargo do Paço do Rio de Janeiro. Em outubro de 1808, foi criado o Banco do Brasil. 

Composta a administração, nos anos seguintes, ela seria acrescentada e aperfeiçoada, através 

de decretos e decisões (GOUVÊA, 2005: 717). 

 

O Erário Régio, criado pelo Marquês de Pombal em 1761, era o responsável pela centralização 

da contabilidade, julgamento das contas, cobranças e pagamentos realizados em todo o 

Império Português. Por sua vez, a administração financeira era centralizada pelas Juntas da 

Fazenda, que apresentavam suas contas ao Erário Régio. Com a transferência para o Brasil, o 

Erário Régio mantém as mesmas competências em relação à fiscalização e à tomada de contas 

do tesouro real. Na realidade, esse sistema vigorava desde o Brasil Colônia, cabendo ao  

provedor-mor tomar as contas dos demais funcionários do Império. Esse controle atendia, 

entretanto, aos preceitos patrimonialistas do Império Português.  

 

A acomodação dos funcionários nos novos órgãos não foi um processo pacífico, pois passaram 

a compartilhar e disputar com as elites locais os cargos existentes, as quais já vinham se 

inserindo progressivamente nas estruturas de mando e governo da Colônia. 

 

Uma excelente visão do exercício das funções públicas no Brasil, durante a estada da Família 

Real no Rio de Janeiro, expressa a tradição patrimonialista: o conteúdo das “Cartas” de Luiz 

Joaquim dos Santos Marrocos (1939), funcionário da Corte, responsável pela Biblioteca 

Régia, que apresenta informações relevantes sobre os diferentes tipos de funcionários e suas 

pretensões quanto à nomeação para cargos importantes. Segundo as “Cartas”, a qualidade dos 

servidores públicos só importava desde que garantisse a sobrevivência do Estado. Além disso, 

havia dificuldades de acomodação entre funcionários reais e a burocracia instalada no País, 

conforme comprova Faoro: 
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[....] A perspectiva européia tornava mais clara a obscura realidade, mais 

percebida por brasileiros e portugueses, reunidos no Rio de Janeiro, sem 

intimamente se amalgamarem. O obstáculo à fusão vem da ordem política e 

administrativa tradicional, incapaz de se renovar e de ceder aos impulsos 

sociais nativos. Ao casamento preferiu a Coroa, vencida pelos seus 

preconceitos estamentais, a justaposição hierarquizadora, com a manutenção, 

nas captitanias, do sistema militar e burocrático […] (FAORO, 2001:299-300). 

 

O período imperial é marcado por um forte debate entre diferentes projetos e concepções em 

que se construiria o Estado Nacional, que, de certa forma, fez desse período um momento 

bastante singular da história política brasileira e da própria administração pública. 

 

Como resultado desse debate político, articulou-se o conceito segundo um desenho 

institucional determinado. O primeiro projeto foi aquele que saiu vitorioso com a abdicação de 

D. Pedro em 1831. Tinha com um dos seus elementos centrais a defesa da federação, de modo 

a acomodar as elites provinciais no interior do novo Estado, garantindo-lhes a iniciativa 

política e a participação efetiva no processo decisório. Em oposição, existia um outro projeto, 

de certa forma herdeiro da reforma pombalina, segundo o qual se priorizava a necessidade de 

reformas capazes de garantir a existência de uma nação dentro dos padrões, considerados pelo 

grupo como próprios do mundo civilizado. Nesse contexto, apenas um regime centralizado, 

conferindo ao governo central o monopólio da iniciativa política, seria capaz de empreender as 

reformas desejadas (DOLHNIKOFF, 2005: 26). O exemplo a seguir, proferido no plenário da 

Câmara em 1832 pelo deputado Francisco Ge Montezuma, revela o tom dessa proposta e a 

expectativa de seus defensores em relação à administração pública: 

 

[....] senhores, uma mudança total de princípios administrativos era requerida 

pela nação inteira. Todo o povo desejava ver seus direitos respeitados, os 

impostos bem arrecadados e economicamente dispendidos […] 

(DOLHNIKOFF, 2005: 26).  

 

A organização administrativa do Império deixava, portanto, muito a desejar, tanto em relação 

ao conceito de cidadão, quanto em relação à aplicação dos recursos provenientes de impostos 

e contribuições. De fato, a administração pública imperial se revestia de características que se 

distanciam daquelas de uma administração profissional, principalmente porque a mudança de 

regime não extirpou a tradição colonial. 
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A administração imperial consistia em um emaranhado de funções administrativas, sem que 

representasse, evidentemente, uma burocracia técnica e profissional. Não se pode, contudo, 

deixar de assinalar a existência e a preponderância de determinados setores da burocracia 

sobre outros. Isso ocorria estritamente por questões políticas, segundo as quais um 

determinado setor se destacava em relação aos demais. A burocracia fiscal, por exemplo, era a 

que merecia a melhor remuneração; conseqüentemente, sua projeção política era evidente 

(CARVALHO, 2006:145-146). 

 

Na ocasião, os setores mais expressivos da burocracia imperial foram, sem dúvida, o judiciário 

e o militar. Seus funcionários, juntamente com os do fisco, foram os primeiros a se 

profissionalizar nos moldes do Estado moderno, representando as burocracias mais 

desenvolvidas herdadas de Portugal. O clero, que já participava politicamente no Império 

também integrou a burocracia imperial, contribuindo com o recurso administrativo de pessoal 

no estabelecimento da “elite” política da época (CARVALHO, 2006:148). 

 

Formada por magistrados, a elite possuía grande peso desde a herança colonial e não perdeu 

seu poder no nascimento do Império. Certamente, já havia pressão política para que os 

magistrados, assim como os padres, não compusessem mais a elite política imperial. Em 1871, 

deu-se a última reforma do judiciário no Império, com o objetivo de separar as funções 

policiais e judiciárias, que se mesclavam nas atribuições dos delegados e subdelegados de 

polícia, e modificar a carreira judiciária. Apontava-se, assim, para a profissionalização dos 

magistrados e para maiores restrições ao exercício de cargos eletivos, como assinala Carvalho 

(2006): 

 

[....] já em 1833, por exemplo, O Sentinela da Liberdade transcrevia apelo à 

população no sentido de que não votasse em padres e médicos e “ainda mais se 

deve fugir de magistrados (mil vezes o recomendamos) porque estes querem 

dominar o Corpo Legislativo”. E prosseguia dizendo que os magistrados 

possuíam “espírito de classe e corporação” e queriam pôr tudo a fora de sua 

ordem [...] essa posição liberal [...] refletia a reação à magistratura tradicional 

vinculada ao antigo regime e preservada sob Pedro I [...] (CARVALHO, 

2006:175). 

 



 77 

Outro testemunho sobre o funcionamento de uma repartição na época do império pode ser 

encontrado nas cartas de um dos mais cultos e competentes funcionários públicos do Império, 

João Batista Calógeras. Tendo entrado para o serviço público em 1859 como primeiro oficial 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Calógeras terminou a carreira como chefe de seção 

do Ministério do Império, quinze anos depois. Seus depoimentos revelam as intricadas 

artimanhas para se conseguir nomeações, promoções, comissões e licenças envolvendo 

superiores hierárquicos, políticos amigos e até o Imperador. A bajulação dos superiores e os 

ciúmes dos colegas de trabalho eram traços constantes do comportamento nas repartições. As 

próprias relações com os ministros eram quase particulares. O próprio Calógeras costumava 

trabalhar na casa de um dos ministros (CARVALHO, 2006:160).  

 

Os trechos a seguir, retirados das cartas escritas por Calógeras em novembro e dezembro de 

1864, demonstram o emaranhado de relações primárias e de favoritismo no seio da 

administração pública imperial.  

 

[....] há três dias veio procurar-me, com uma recomendação do sr. Taunay, a 

Sra. Godofredo, filha do Sr. Senéchal, que o marido abandonou, depois de lhe 

ter dado uma vida de torturas e de brutalidades de toda sorte, deixando-lhe três 

filhos nos braços, sem nenhum recurso [...] ensina numa fazenda, mas queria 

conseguir a admissão gratuita de seu filho mais velho no Colégio D. Pedro II. 

Verei o que se pode fazer [...] ontem livrei-me de inúmeras recomendações, 

umas para lugares, outras para penas d’dágua ou para condecorações. Dirigi 

tudo para os departamentos respectivos, com toda sorte de pedidos [...] 

suponhamos que nosso Pampa (filho de Calógeras) não possa encontrar uma 

carreira na casa [...] vamos recomendar o nosso Pampa a outra Casa [...] a 

carreira de engenheiro bastante lucrativa no Brasil, e com nossas relações 

poderíamos esperar colocar bem nosso filho [...] (CARVALHO, 1959:143- 

147). 
 

A troca de favores não estava restrita somente a nomeações e promoções. Envolvia, também, o 

recebimento de comissões pelo agenciamento de compras do governo. O próprio Calógeras, 

em uma carta destinada a seu filho, conta que recebeu uma comissão do governo por ter 

agenciado a compra de algumas canhoneiras para o Ministério da Marinha, cujo ministro era 

seu amigo. 
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O que se percebe aqui são aspectos tipicamente patrimoniais, ou seja, a indiferença entre a 

administração e a política, entre o particular e o público. Segundo Carvalho (2006), no 

entanto, o Brasil não era exceção, à época. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, era 

comum não só a expropriação, a falta de qualificação e de virtudes como a honestidade, mas 

também a patronagem como método aceito dentro da administração pública. Nos Estados 

Unidos era comum a derrubada de funcionários após as mudanças de presidentes. Na 

Inglaterra, no começo do século XIX, a patronagem era um meio de brindar os amigos, 

correligionários e dependentes com um meio de vida ( CARVALHO, 2006:161).  

 

Ocorre, no entanto, que o ritmo de mudança e o peso político da patronagem eram distintos 

das formas existentes no Brasil. Em 1853, segundo Carvalho (2006) a Inglaterra já tinha feito 

um esforço de implantação de um sistema de mérito.  

 

O serviço público inglês, já no último cartel do século XIX, gozava de ótima reputação, sendo 

conduzido com base na eficiência, dentro de um notável espírito público de neutralidade 

política, e dirigido por um alto nível de competência técnica. Charles Trevelyan e Stafford 

Northcote foram os precursores da renovação administrativa e da proposição do sistema de 

mérito na Inglaterra. Nos Estados Unidos esse processo se dá a partir de 1883, com o Civil 

Service Act (SANTOS, 1943: 4). 

 

Em ambos os lugares, o esforço de reforma foi feito por pressão da sociedade e de grupos de 

cidadãos que se organizaram para tal fim. A Inglaterra já contava com uma orientação política 

galgada pelo liberalismo por ocasião das reformas no serviço público. Por outro lado, no 

Brasil, a existência de uma economia escravista fazia um estreitamento nas já limitadas 

oportunidades ocupacionais existentes na época. A opção de trabalho para muitos filhos da 

própria elite econômica brasileira era o serviço público, fazendo com que as queixas sobre 

parasitismo, custo exagerado e não-atendimento ao interesse público se tornassem um lugar 

comum. 
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A base para a existência de uma classe de profissionais públicos, com base na meritocracia, já 

estava presente, entretanto, na Constituição Imperial do Brasil de 1824, como lembra Barbosa 

(1999): 

 

[....] a primeira Constituição brasileira data de 25 de março de 1824. Nela se 

delineiam com clareza os fundamentos de uma sociedade igualitária e de uma 

ideologia meritocrática. O art. 179, item XIV, rezava: “todo cidadão pode ser 

admitido aos cargos públicos civis, políticos ou militares, sem outra diferença 

que não seja por seus talentos e virtudes” [...] (BARBOSA, 1999:49) 

 

Esse artigo tornava o acesso aos cargos públicos uma possibilidade para aqueles que tivessem 

talentos e virtudes. Tais cargos, portanto, não eram, do ponto de vista filosófico do sistema, 

bens exclusivos de nomeações nepóticas e fisiológicas. Não era isso, no entanto, que se 

percebia na burocracia imperial. 

 

Outra figura importante foi o Visconde do Uruguai, Ministro da Justiça do período de 1840 a 

1843. Feito Visconde em 1854, recebe a missão de negociar com o governo de Napoleão III os 

limites entre o Brasil e a Guiana Francesa. Permaneceu na Europa por dois anos, mas a missão 

não teve êxito. Apesar disso, sua estada no continente europeu e o contato que teve com 

intelectuais causaram-lhe grande impacto no modo de encarar a situação que o País vivia à 

época. Na França e na Inglaterra, a boa administração o impressionou, pois, nesses países, 

tudo se movia com ordem e regularidade, e a população civil tinha confiança na justiça civil, 

criminal e administrativa: 

 

[...] França e Inglaterra, quanto aos resultados práticos e palpáveis da sua 

administração [...] tudo ali se move, vem e chega a ponto com ordem e 

regularidade, quer na administração pública, quer nos estabelecimentos 

organizados e dirigidos por companhias particulares. Nem o público o toleraria 

o contrário [...] as relações entre a administração e os administrados são fáceis, 

simples, benévolas e sempre corteses [...] [...] (VISCONDE DO URUGUAI, 

in: CARVALHO, 2002: 67). 

 

Na sua obra, intitulada Ensaio sobre o Direito Administrativo, o Visconde do Uruguai defende 

a existência, no âmbito da ciência administrativa, de uma administração pública voltada para 

os interesses gerais, independente da política e de determinados ramos do direito, como o 
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civil. O poder administrativo é subordinado ao poder político, na medida em que organiza e 

utiliza o pensamento do último, por meios administrativos e da discricionaridade, 

concretizando-o. Para tanto, cabe criar uma administração pública profissionalizada, nos 

moldes da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, que, independentemente das mudanças 

políticas, mantém-se ideologicamente atrelada aos interesses públicos, como assinalou em 

1862: 

 

[...] quando uma nação não tem instituições administrativas conforme com os 

bons princípios, úteis, protetoras, arraigadas nos hábitos da população, os 

novos governos, dada uma mudança política, servem-se delas; apenas 

modificam uma ou outra base, um ou outro princípio, mas não as destroem, 

nem podem destruir. Servem contudo de garantias. Quando o país não tem 

essas instituições, ou as tem mal concebidas, mal assentadas, mal 

desenvolvidas, cada mudança política traz completa mudança administrativa, e 

o arbítrio revolucionário não encontra empecilho algum [...](VISCONDE DO 

URUGUAI, in: CARVALHO, org., 2002, p. 92). 

 

No Império, a falta de uma administração profissionalizada deixava a administração 

completamente confundida com a política, sendo mero instrumento nos cálculos de 

parcialidades políticas pessoais. 

 

[...] não há talvez país em que a administração esteja mais confundida com a 

política do que o Brasil [...] tudo é política, principalmente pessoal [...] as 

grandes questões administrativas e econômicas, que tanto importam ao futuro 

do Império, são postas de lado, exceto quando, acidental e ocasionalmente, se 

manifesta a urgência da solução de algum caso especial [...] a nomeação de 

funcionários administrativos, e o que é mais, dos juízes, é unicamente 

considerada pelo lado político [...] não há verdadeiro espírito público [...] 

preponderam-se as paixões e os interesses na maior parte dos lugares. Não se 

luta por princípios [...] luta-se por pessoas, por posições, influência e para 

granjear patronos que obtenham favores [...] (VISCONDE DO URUGUAI, in: 

CARVALHO, 2002: 95). 

 

Como se percebe, não obstante a existência institucional de regras que conduziriam ao 

desenvolvimento da administração numa base racional e a existência de defensores de um 

sistema burocrático racional ainda no Império, o Brasil manteve a tradição portuguesa. 

 

Não resta dúvida, contudo, de que foi principalmente a herança burocrática portuguesa que 

forneceu os alicerces para a manutenção da unidade e estabilidade de sua ex-Colônia. Por 
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outro lado, a permanência no Brasil da Corte portuguesa também fez transmigrar e solidificar 

a respectiva burocracia européia, com todo o seu detalhismo autárquico, e foi fator decisivo 

para o aprimoramento das funções administrativas, apesar de terem vindo, com ela, os velhos 

vícios de compadrio e nepotismo. Deve-se considerar, também, o aspecto de intervenção do 

Estado na economia, consubstanciado por sua tradição ibérica, que converge ao centralismo, 

mesmo diante de discursos de uma política liberal, o que só seria possível com uma forte 

burocracia manipulada pelo poder político. 

 

Percebe-se que, mesmo depois de terem sido cortados os laços políticos em 1822, persistiram 

as ligações dinásticas, comerciais, culturais e pessoais, características da burocracia colonial 

portuguesa. 

 

4.4 A BUROCRACIA NO PERÍODO REPUBLICANO: A PRIMEIRA REPÚBLICA 

 

A República foi implantada no Brasil faltando pouco mais de uma década para o século XX. 

Dentro dos dois primeiros decênios do novo século, o mundo assistiria à publicação das obras 

de Taylor (1911) e Fayol (1916), simultaneamente à invenção do modelo fordista de linha de 

montagem, que compuseram a trilogia de uma nova era para o capitalismo industrial. Tais 

obras tornaram-se marcos para a revolução industrial do início do século, renovando e 

aprofundando as pesquisas na área da Administração. 

 

A Alemanha passava por um desenvolvimento industrial, dirigido pela burocracia de Bismark 

(1815-1898), pela estruturação de um proletariado com consciência e de uma burguesia 

temerária desta estruturação. Nesse contexto, ocorre a produção intelectual de Max Weber, 

entre 1889 e 1920 (TRAGTENBERG
 
, 2006:134).  

 

Ainda no primeiro decênio do século XX, Weber viaja para a América, onde relaciona o papel 

da burocracia numa democracia. Percebeu que a política era indispensável na democracia de 

massas. Por outro lado, percebeu, também, que a democracia deve opor-se à burocracia como 

tendência para uma casta de “mandarins”. Opunha-se, claramente, ao sistema de despojos 



 82 

ocorridos naquele País, com seu desperdício público, irregularidades e falta de eficiência 

técnica (GERTH, 1963: 31).  

 

Há de se destacar que a organização do serviço público norte-americano foi implementada em 

1883, mas isso não significou, ainda em 1904, a extirpação por completo de um sistema que 

considera o cargo público como um despojo para o partido que sobe ao poder, de forma a 

distribuí-lo, bem como outros favores, a pessoas que tenham trabalhado para o partido. 

 

A monarquia no Brasil foi expulsa do poder não por um golpe de Estado, mas por um 

pronunciamento militar estruturado na indiferença do Imperador em relação ao Exército, uma 

espécie de preferência que Sua Majestade mantinha pelos civis e doutores e pela burocracia 

civil do Estado, o que irritava sobremaneira o poder armado. Desde o início da Regência, a 

burocracia militar não experimentava um poder dessa magnitude. A abolição da escravatura 

sem indenização aos senhores rurais e latifundiários foi, porém, um dos ingredientes 

fundamentais que levaram a burguesia cafeeira a não apoiar a monarquia, deixando-a isolada, 

sem o amparo de nenhum grupo político.  

 

A elite representada pelos militares que expulsaram a monarquia era, em sua maioria, ligada à 

família tradicional, tendo, inclusive, exercido funções administrativas e políticas no Império. 

O próprio Marechal Deodoro era ligado a uma família tradicional de Alagoas, tendo exercido 

a presidência de províncias no antigo regime. Nesse sentido, ao encampar e espelhar a 

inquietação da oficialidade, os militares fazem-no como sacerdotes de um culto que lhes era 

familiar: o Estado. Não revolucionaram, de fora, a partir de bases sociais. Propõem reformas 

de dentro do aparelho burocrático – berço no qual nasceram como força social ativa. 

 

Evidentemente, os aspectos conjunturais também foram preponderantes para o “radicalismo” 

da oficialidade. Eles não poderiam expressar-se e encontrar eco, se não houvesse a expansão 

do café, a urbanização, os surtos de expansão do mercado interno e a própria ideologia militar 

de participação ativa na vida pública. 
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Tal aspecto reforça a tese de que as práticas arraigadas no Império de se fazer política e 

administração não foram extirpadas com o advento de uma nova burocracia. O governo militar 

utilizou, para a manutenção de seu poder, os mesmos instrumentos até então existentes, como 

é assinalado a seguir, não apresentando, portanto, alterações substanciais na forma de 

condução da vida política e administrativa. 

 

[...] governo militar, temperado pelo nepotismo [...] mesmo na condução dos 

negócios do Estado [...] queria continuar com as práticas de favoritismo, como, 

por exemplo, no caso da concessão de uma garantia de juros [...] o misto de 

nepotismo, compadrio e, ao mesmo tempo, furor republicado, substituiu o 

antigo sistema do patronato imperial [...] (FAUSTO, 2006:29). 

 

Um aspecto importante que revela essa tese é a existência de diversas interpretações sobre o 

radicalismo político dos militares, inclusive o seu fortalecimento após a guerra do Paraguai. 

Esse movimento, entretanto, não representou inconformismo com os interesses oligárquico-

latifundiários. Atribui-se, com freqüência, aos militares a condição de representantes dos 

“setores médios”. Apesar de ser difícil definir a classe média da época, o que se verifica, 

entretanto, é que os militares constituíam um grupo educado tradicionalmente, que passara boa 

parte de sua formação nas cidades e que se define profissionalmente por sua relação com o 

Poder. (NAGLE, 1978: 267). 

 

Carvalho (1987) lembra que o movimento republicano, pelo seu aspecto liberal, trouxe para o 

centro político atores relevantes. Tratava-se de um movimento que visava conduzir o povo 

para o centro da atividade política, o qual, entretanto, assistiu “bestializado” a um movimento 

característico da herança portuguesa de intervenção ascendente na sociedade de um 

determinado setor da burocracia. O regime, que se estabeleceu de cima para baixo, era visto, 

entre os excluídos do sistema, como uma oportunidade de participação na esfera política. A 

cidadania era, assim, construída pelo Estado em vez de sê-lo pelos próprios cidadãos. 

 

A doutrina abraçada pela Velha República era o liberalismo político, que, segundo resume 

Faoro (2001), se casa harmoniosamente com a propriedade rural. A partir de padrões europeus 

e norte-americanos, constituía-se o liberalismo econômico, com a valorização da livre-
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concorrência, da oferta e da procura, das trocas internacionais sem impedimentos, artificiais e 

protecionistas. 

 

A aplicação do liberalismo ao interior do País e às nossas propriedades rurais corresponde a 

uma rarefação do poder público, que resulta na ascendência dos “coronéis”, que exercem 

extra-oficialmente as funções, normalmente conferidas ao Estado ausente. “Essa ausência do 

poder público tem como conseqüência necessária a efetiva atuação do poder privado em 

relação aos seus dependentes” (LEAL, 1997: 62). 

 

Esse aspecto foi relevante para a sociedade brasileira. A figura do “coronelismo”, criada no 

Império com o advento da Guarda Nacional,
15

 encontra, na República, terreno fértil para a sua 

multiplicidade. É justamente nesse período que atinge plena expansão e plenitude de suas 

características. 

 

O crescimento da influência política dos “coronéis” no âmbito municipal, estendido ao âmbito 

estadual e federal, decorre principalmente da estrutura socioeconômica tradicional do País, 

fundamentada em grupos de parentela, isto é, grupos de parentesco de sangue com suas 

alianças e grupos econômicos e políticos associados (FAUSTO, 2006:177).  

 

A Constituição de 1891 outorgou direito de voto a todo cidadão alfabetizado, brasileiro ou 

naturalizado, extinguindo as barreiras econômicas e políticas ao voto e alargando a base antiga 

de eleitores. Conseqüentemente, ampliou-se o poder de mando dos chefes locais e manteve-se 

a velha tradição de eleger para as Câmaras, para as Presidências dos Estados, para o Senado e 

para cargos burocráticos, seus parentes, seus aliados e seus protegidos. Há nesse processo um 

intricado sistema de relações primárias e de prestígio que o próprio poder público lhes 

outorga, como assinala Leal (1987): 

 

                                                 
15

 A Guarda Nacional foi criada depois da Independência para defender a Constituição, auxiliar na manutenção da 

ordem prevenindo as revoltas. Seu oficialato era retirado das notabilidades locais, fazendeiros, comerciantes e 

capitalistas. Tinha a seu cargo todo o policiamento local, além de constituir poderoso instrumento de controle da 

população livre pelos chefes locais [CARVALHO, 2006; FAUSTO (org.), 2006]. 
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[....] muitos chefes municipais, mesmo quando participam da representação 

política estadual ou federal, costumam ser tributários de outros, que já 

galgaram, pelas relações de parentesco ou amizade, pelos dotes pessoais, pelos 

conchavos ou pelos simples acaso das circunstâncias, a posição de chefes de 

grupos ou correntes, no caminho da liderança estadual ou federal [...] os 

próprios funcionários estaduais, que servem no lugar, são escolhidos por sua 

indicação. Professoras primárias, coletor, serventuários da justiça, promotor 

público, etc. [...] a influência do chefe local nas nomeações atinge os próprios 

cargos federais, como coletor, agente do correio, inspetor de ensino secundário 

etc. e os cargos das autarquias – cujos quadros têm sido muito ampliados, 

porque é de praxe do governo da União, em sua política de compromisso com 

a situação estadual, aceitar indicações e pedidos dos chefes políticos nos 

Estados [...] (LEAL, 1997: 64-65). 

 

Apesar de a decadência da sociedade “coronelística” ter sido atribuída ao crescimento 

demográfico, à urbanização e à industrialização, as relações por eles estabelecidas de forma 

tradicional parecem não ter sido suprimidas da mesma forma. As relações típicas de poder, de 

parentesco e de mando até então existentes parecem não ter sido eliminadas, mas, sim, 

revestidas de novas características e novos atores, que permaneceram, no âmbito da política, a 

adotar os mesmos mecanismos já validados. 

 

O regime republicano reuniu, em abril de 1890, vários serviços públicos num mesmo órgão e, 

através de uma lei de outubro de 1891, retomou para o Ministério da Justiça e Negócios 

Interiores todos os serviços da administração federal até o fim da Primeira República (1889-

1930). Os serviços de treinamento da burocracia, inclusive, ficaram sob a responsabilidade 

desse ministério, apesar de seu viés político (NAGLE, 1978:267). 

 

A partir dos anos 20, porém, o descaso com a educação do povo despertou vivo interesse nas 

elites, que passaram a pugnar por uma política nacional que modificasse a velha tradição 

vigente. A ausência de órgãos administrativos superiores, de ministérios e secretarias que 

realmente ampliassem serviços para a população, comprova, entretanto, a extrema debilidade 

dos serviços públicos durante a República Velha (NAGLE, 1978: 269). 

 

Segundo Saravia (2003), teve relevância, no período, a reforma do Ministério das Relações 

Exteriores – Itamaraty, inspirada pelo Barão de Rio Branco (1902 a 1912). A idéia era a 

criação de um grupo profissional e coeso, com base técnica e preparo especializado nas 
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questões de diplomacia e relações internacionais. Até, então, eram o Itamaraty e o Banco do 

Brasil, as únicas instituições que tinham normas para o ingresso, concurso e promoção 

baseada no merecimento.  

 

A própria Constituição de 1891 já era constituída no critério de igualdade e merecimento, 

Nesse sentido, reafirmava a igualdade de todos perante a lei, o direito de livre acesso de todos 

brasileiros aos cargos públicos civis e militares, sendo observadas as condições de capacidade 

especial exigidas pela Lei (BARBOSA, 1999: 51). 

 

A prática da administração pública na época não refletia, entretanto, o que se vinha firmando 

nos debates e tratados administrativos existentes desde o Império. O conteúdo das cartas 

recebidas por Rui Barbosa no período que esteve à frente do Ministério da Fazenda 

(15.11.1889 a 21.1.1891) não são tão diferentes das recebidas por Calógeras no período 

imperial. Pedidos de promoção e transferência, dentre outros, eram baseados em amizade, 

parentesco e poder. Partiam de políticos, amigos de governo e colegas de faculdade 

(BARBOSA, 1999: 53). 

 

Apesar de a Constituição de 1891 representar o ideário liberal, baseado na Revolução 

Americana, da qual o Brasil seria uma democracia representativa, com governantes livremente 

escolhidos pelos governados, em que o Poder Legislativo exerceria a função soberana na 

criação do direito e nas decisões públicas mais relevantes, o que se vê é uma prática 

completamente diferente. Entre o real e o ideal, percebe-se uma grande distância. A 

prevalência de traços patrimoniais que caracterizaram a nossa formação social é marca 

característica desse período. O real sobre o legal era exatamente a perversão do aspecto 

racional-legal inaugurado com a República.  

 

No fundo, a mudança nos rumos da política, realizada por uma parcela da burocracia, a  

militar, não estava interessada em reconstruir um sistema político viável, mas, sim, em manter 

a tradição na condução dos negócios públicos, evidentemente, com novos atores. O próprio 

movimento de emancipação espelha a existência de uma burocracia auto-referenciada na 

tradição e nos costumes. 
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4.5 A BUROCRACIA NO PERÍODO VARGAS: INFLUÊNCIAS ECONÔMICAS E 

POLÍTICAS NA FORMAÇÃO DO BRASIL MODERNO (1930-1945) 

 

A década de vinte foi marcada por fortes transformações no Brasil e no mundo, dando-se o 

deslocamento definitivo do poder econômico da Europa para os Estados Unidos. A Europa 

enfrentava problemas internos graves, decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Do lado norte-

americano, a economia prosperava. A base de sua expansão concentrou-se na produção de 

bens de consumo duráveis e semiduráveis para o mercado interno. O que nem todos sabiam 

era que tal prosperidade escondia graves problemas estruturais, como a baixa taxa de lucros, o 

alto grau de concentração de renda e um significativo nível de desemprego. 

 

Nesse contexto mundial, o Brasil vivia sob um regime de Estado oligárquico e, do ponto vista 

econômico, sob um modelo primário-exportador de subdesenvolvimento. Tratava-se do 

período de monocultura do café, momento de inserção do país no processo de divisão 

internacional do trabalho, como exportador primário. Nesse sentido, a participação do Estado 

na economia brasileira foi bastante pequena. Após a Primeira Guerra Mundial, o País passou a 

conviver com o fantasma da superprodução, que se tornou crônica durante a década de 1920, 

atingindo índices alarmantes.  

 

A solução adotada para manter os preços do café brasileiro no mercado internacional foi a 

política de valorização. Através dela, os governos estaduais compravam os excedentes e os 

mantinham estocados até um período de escassez, para então comercializá-los. O que ocorreu 

foi o inverso do pretendido inicialmente, havendo, sim, o estímulo ao aumento da produção. 

Podendo especular com a oferta, uma vez em que os excedentes eram estocados sem ônus para 

o setor privado, os produtores de café reinvestiram seus ganhos em novos cafezais. Como fato 

típico da política econômica nacional, cria-se, em 1925, o Instituto de Defesa Permanente do 

Café, em São Paulo, com a finalidade de organizar a exportação do produto e a 

responsabilidade do controle de estoques e a sua comercialização – os recursos necessários 

para o financiamento de operações seriam obtidos por meio de empréstimos externos.  
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Como não se manteve o monopólio na produção mundial, esta política não funcionou, ao 

longo dos anos, e o Brasil foi perdendo sua posição de mercado.  

 

Paralelamente a isso, as cotações do café no mercado internacional foram desabando, em 

decorrência das medidas nacionalistas e das restrições ao crédito adotadas pelos Estados 

Unidos. Com a crise de 1929 (crack da Bolsa de Nova Iorque), as dificuldades internas da 

economia norte-americana fizeram com que economias como a nossa perdessem 

possibilidades de investimento em grande escala. No período de 1918 a 1929, cerca de 70% 

dos empréstimos externos brasileiros, que se mantiveram em média anual de 25,3 milhões de 

dólares, originaram-se de capitais norte-americanos, sendo mais da metade de nossas 

exportações (58%) destinadas ao mercado americano. Segundo Gabriel Cohn (1974): 

 

[...] Com efeito, por essa crise (de 1929), que afetou mais diretamente a 

cafeicultura de exportação, ficaram traçados os limites da expansão possível do 

esquema tradicional de organização da economia brasileira fundado no 

comércio exterior. Ao mesmo tempo, as medidas tomadas pelo governo de 

após-30 para amparar a cafeicultura (em especial através da compra de 

estoques, em 1931) evitaram o aprofundamento da crise no sistema econômico 

nacional, na medida em que se evitava o colapso do setor responsável pela 

parcela dominante da renda global [...] (COHN, 1974: 296). 

 

O Brasil dependia, em boa parte, da venda do café no exterior, responsável por quase toda a 

riqueza nacional. O País respondia sozinho por 60% da produção mundial, de forma que 

problemas com o café no mercado internacional tornavam-se, na época, prioritários dentre as 

preocupações do governo brasileiro. O mercado internacional em crise não conseguia absorver 

a produção. Os preços internacionais estavam em declínio. 

 

Por outro lado, no âmbito político, a centralização e o fortalecimento do Poder Nacional 

podem ser justificados de duas formas. A primeira se apóia na idéia de que foi uma condição 

básica para restaurar a autoridade nacional e garantir o poder de Estado contra a ação 

desagregadora de privatismo e do localismo, tendências típicas da política brasileira antes de 

1930. Essa tese é reforçada pelo pronunciamento de Getúlio Vargas, após o golpe de 1937, em 

que afirmava a necessidade de um governo forte, de forma a deter os efeitos dos 

particularismos de ordem local e as influências desagregadores internas ou externas que 
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ameaçam a soberania nacional. O Estado adota, então, uma estrutura corporativa, que significa 

uma forma de organização política em que, paralelamente à descentralização administrativo-

funcional, por meio da expansão e do aperfeiçoamento da burocracia estatal, mantém-se a 

unidade do poder central. Nessa abordagem, a supremacia do “interesse público” sobre o 

“interesse privado”, do “poder público” sobre “o poder privado”, se reduzira em parte a uma 

questão de eliminação do excesso de federalismo na Constituição de 1891, que conferiu 

amplos poderes aos Estados. A segunda considera que o significado da centralização diz 

respeito à incorporação à vida política das novas camadas sociais que acompanham o 

desenvolvimento e a diferenciação da economia brasileira, determinando a inviabilidade do 

sistema tradicional de dominação que refletia o predomínio da oligarquia agroexportadora no 

conjunto da sociedade (GOMES, 2007: 96). 

 

Nesse contexto histórico, pode-se afirmar, por conseguinte, que o governo iniciado com a 

“Revolução de 30”, que liquidou a República Velha através de outro pronunciamento militar, 

foi uma tentativa de levar o Brasil a superar o seu modelo agrário até então dominante e trazer, 

para o centro político, não só novos atores surgidos pelo crescimento demográfico, mas 

também o setor urbano-industrial. O poder executivo, organizado de maneira revolucionária 

para a época, deu ensejo a grandes transformações, sobretudo na área social, destacando-se a 

criação dos ministérios do Trabalho e da Educação e Saúde Pública, o que demonstrava nítida 

influência de novas idéias no domínio da Administração dos problemas brasileiros. Sobre esse 

momento especial, assim resume Cohn (1974): 

 

[...]A década de 30 é especialmente significativa para a definição do processo 

industrial no Brasil, por dois motivos básicos e de grande alcance. Ao nível 

político, é um período de redefinição profunda da ação do Estado, fruto da 

rearticulação dos grupos de poder efetuada pela revolução de 30 [...] ao nível 

econômico, é marcado pelos efeitos da grande crise internacional de 1929, que, 

nessa área, traduziram-se na plena expansão da “substituição de importações”, 

típico da industrialização brasileira [...] (COHN, 1974: 296). 

 

No ocaso da República Velha, o Brasil possuía sete ministérios e, após a instituição do 

Governo Provisório (que durou até 1934), acrescentaram-se dois: o Ministério da Educação e 

o Ministério da Saúde Pública, que incorporaram diversos órgãos e funções. Iniciava-se, 
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assim, conforme atesta Souza Wahrlick (1983), predominantemente pelo setor social, a 

reforma administrativa da Administração Federal: 

 

[...] ao findar-se o ano de 1930 estavam delineadas, portanto, as preocupações 

de Getúlio Vargas no tocante à reforma administrativa, nos primeiros anos de 

seu governo: de um lado, fortalecer a organização administrativa federal, 

partindo do setor social; de outro, introduzir medidas de racionalização 

administrativa, visando a obtenção de maior economia e eficiência [...] 

(WAHRLICH, 1983:11).  

 

Enquanto seu antecessor, Washington Luís, deposto por golpe militar, considerava a questão 

social como “mero caso de polícia”, Getúlio Vargas inaugurava novo estilo, afirmando que 

“antes de tudo, o problema brasileiro (era) um problema de administração” (WAHRLICH, 

1983:11).  

 

De acordo com a mesma autora, a criação, em 1934, do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, foi realmente o “Ministério da Revolução”.  

 

O Estado, embora não deixasse de ser paternalista, cercando as iniciativas empresariais e as 

atividades econômicas dentro de estreitos parâmetros, após 1930, transformou-se: de um 

modelo meramente policial e coercitivo passou a constituir um Estado administrativo.  

 

Segundo Marcelino (1987), a recomposição do Estado brasileiro, nas áreas econômica e 

social, foi a principal intenção de Getúlio Vargas.  

 

Nessa perspectiva, observa-se o surgimento de novas categorias profissionais, incentivada pela 

reforma geral do ensino projetada pelo ministro Francisco Campos. Ao organizar o ensino 

comercial, através do Decreto n.º  20.158, de 30 de junho de 1931, o Governo Provisório criou 

um curso superior de Administração e Finanças, desmembrando-o, pela primeira vez, das 

ciências jurídicas. Vários dispositivos do Decreto revelavam a intenção de formar nova 

burocracia, porque instituía vários cursos sob um modelo comum de ensino comercial, mas 

gerava novos perito-contadores, guarda-livros, administradores-vendedores, atuários, 

secretários e bacharéis em ciências econômicas. Aos que concluíssem o curso superior de 
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Administração seriam conferidos diplomas de bacharel em ciências econômicas e o título de 

doutor em ciências econômicas, no caso de defenderem tese perante a respectiva congregação. 

O mesmo Decreto demonstrava o propósito de dar preferência a certos grupos para 

ingressarem nos cargos públicos disponíveis, abrindo as portas do Serviço Público a egressos 

dos cursos organizados sob a designação genérica de ensino comercial. 

 

Como os discursos dos parlamentares e ministros, desde os tempos do Império, constatavam o 

despreparo dos servidores públicos, as diversas tentativas para a criação de cursos de 

Administração resultaram da conscientização, por parte dos legisladores, da imperiosa 

necessidade de melhorar a qualidade do Serviço Público e do perfil profissional dos 

servidores. 

 

A intervenção “administrativa” do presidente Vargas deu-se em três níveis, a saber: 

 

[...] as principais características do primeiro nível são a criação de órgãos 

formuladores de políticas públicas, órgãos muito mais de “staff” do que de 

linha. De acordo com a estratégia getulista, o governo tentou cooptar 

segmentos da sociedade através da integração de seus membros aos conselhos 

desses órgãos [...] (MARCELINO, 1987: 14-20) 

 

Efetivamente, a associação do governo com as classes dirigentes foi, portanto, o que iniciou 

um novo ciclo na Administração Pública. Esse processo inicia-se, exatamente, pela criação de 

uma burocracia especializada, conforme assinala Marcelino (1987): 

 

[...] recompondo, de certa forma, as estruturas abaladas não só pela decadência 

da Primeira República como pelas conseqüências da Revolução vitoriosa. Foi 

aí que se iniciou, na realidade, a luta entre a tecnocracia estatal e a burguesia 

nacional [...] (MARCELINO, 1987:14-20). 

 

O pacto entre o Estado e sociedade começava, de maneira embrionária, com a criação de 

órgãos como o Conselho Nacional de Petróleo, Conselho Nacional do Vale do Rio Doce, entre 

outros, de duração efêmera. Tal intervenção, num segundo nível, também se fez pela expansão 

de órgãos permanentes da administração direta. Foi o caso dos ministérios da Educação e 

Saúde Pública e do Trabalho, ou, ainda, de órgãos como o Instituto do Açúcar e do Álcool, 
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Instituto Nacional do Sal e de uma série de autarquias, que deram início ao processo de 

descentralização da Administração Pública Federal. Tratava-se, segundo o mesmo autor, de 

“órgãos executivos que regulamentavam, dirigiam, fiscalizavam e controlavam ações de 

outros órgãos e agências do governo federal” (MARCELINO,1990: 15). 

 

Em 1934, foi criado o Conselho Federal de Comércio Exterior, o primeiro órgão brasileiro 

voltado para o planejamento econômico, que, na ausência do Congresso, foi, na prática, o 

espaço em que os interesses industriais se fizeram representar. 

 

Observou-se, também, a criação de empresas de direito privado, especialmente sociedades 

anônimas, que intervinham na vida produtiva, consolidando a tendência do Estado à expansão 

empresarial, num terceiro nível. Essas empresas, oriundas da captação de recursos do 

orçamento fiscal, formaram o que hoje chamamos de “administração indireta”, tendo, de 

início, tímido crescimento, embora cumprindo missão estratégica, como nas áreas de petróleo, 

açúcar e café, produtos vitais para o Balanço de Pagamentos, consolidando o avanço do 

Estado no setor produtivo e econômico nacional.  

 

No Governo Vargas, foram criadas inúmeras empresas estatais e gerados muitos empregos e 

uma forte burocracia para administrar as iniciativas econômicas do Governo. O Estado cresceu 

em funções e responsabilidades, ocupando espaços de maneira pioneira, passando a regular, 

por exemplo, o que era prioritário produzir no País, os preços de certos produtos, a contratação 

de funcionários, os salários a serem pagos aos trabalhadores, as taxas de juros e, até, a maneira 

como os sindicatos deveriam funcionar. 

 

Esse período contraditório foi fértil em desdobramentos históricos no rumo da consolidação do 

Estado burocrático, como evidencia o historiador americano Thomas Skidmore (1982): 

 

[...] o Estado Novo trouxe mudanças irreversíveis às instituições da vida 

política e da administração pública. Mais importante ainda, Vargas 

transformou as relações entre o poder federal e estadual e, com isso, 

aproximou muito mais o Brasil de um governo verdadeiramente nacional [...] 

(SKIDMORE, 1982:55).  
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Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945), ergueu um modelo de gestão em que romperia 

com os postulados das teorias liberais da Primeira República e retomou a centralização 

política como forma de lançar o País a um novo patamar, apontando, nesse sentido, novos 

caminhos de tutela social e controle administrativo que compuseram uma real implantação de 

infra-estrutura de desenvolvimento. A política econômica foi marcada pela centralização, 

conforme observa Cohn (1974): 

 

[...] isso nos conduz diretamente ao problema da ação do Estado nesse período, 

naquilo que concerne mais diretamente à industrialização. Do ponto de vista 

dessa análise, o primeiro e mais importante aspecto dessa questão diz respeito 

ao impulso à centralização do aparelho de poder que caracterizou o Estado 

saído da revolução de 30. Este, com efeito, rompeu a organização política 

descentralizada da República Velha, fundada em alto grau de autonomia dos 

Estados Federados e fez valer com energia crescente o poder central [...] 

(COHN, 1974:299). 

 

O regime do Estado Novo, instaurado pela Constituição de 1937 em pleno clima de 

contestação da liberal democracia na Europa, trouxe, conseqüentemente, para a vida política e 

administrativa brasileira as marcas da centralização e da suspensão dos direitos políticos. 

Foram fechados o Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais. 

Os governadores que concordaram com o golpe do Estado Novo permaneceram, mas os que se 

opuseram foram substituídos por interventores diretamente nomeados por Vargas. Os militares 

tiveram grande importância no novo regime, definindo prioridades e formulando políticas de 

governo, em particular nos setores estratégicos, como siderurgia e petróleo. Em linhas gerais, 

o regime propunha a criação das condições consideradas necessárias para a modernização da 

Nação: um Estado forte, centralizador, interventor, agente fundamental da produção e do 

desenvolvimento econômico.  

 

A Era Vargas foi marcada por desenvolvimento econômico, inflação, controle sobre os 

trabalhadores e sindicatos através de uma política trabalhista que, enquanto beneficiava os 

trabalhadores com leis sociais avançadas, os impedia de abraçar teorias socialistas que 

assombrassem de algum modo a elite industrial. Em nenhum momento, a questão agrária foi 

focalizada, não tendo sido possível, portanto, derrubar as intransponíveis barreiras entre ricos 

e pobres.  
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O papel do gestor do Estado brasileiro foi consolidado quando as liberdades políticas estavam 

suspensas, quando não havia Congresso, partidos, sindicatos livres e quando a opinião pública 

estava cercada pela censura oficial. O Estado brasileiro se firmava com Vargas, a partir de 

uma forte ênfase na racionalidade administrativa e no sistema industrial que então surgia, 

conforme Cohn (1974) destaca: 

 

[...] já na sua fase inicial, que podemos demarcar pelo período que vai de 1930 

a 1937, quando se instalou a ditadura do Estado Novo, e cujo marco mais 

significativo encontraríamos na Constituição e nos Códigos de Águas e de 

Minas de 1934, uma característica desse Estado seria dada pela racionalização 

ao setor administrativo, através de medidas como a reforma no Ministério da 

Agricultura, a criação do Ministério da Indústria e Comércio e de órgãos 

destinados a dar maior amplitude e flexibilidade à ação oficial. Esses esforços, 

que teriam grande incremento no período posterior a 1937, implicavam em 

reforçar a instituição de uma economia capitalista diferenciada no país, e, por 

essa via, as suas bases de execução e de sustentação política seriam recrutadas 

cada vez mais nitidamente nos centros urbanos [...] (COHN, 1974: 299). 

 

Embora o Governo tenha favorecido o trabalhador industrial, não beneficiou devidamente os 

trabalhadores rurais e braçais. Marcado pelo planejamento estatal, pela legislação social, pelos 

investimentos públicos e, principalmente, pelo papel atribuído ao Estado como agente 

econômico, os Governos Vargas propuseram um sentido centralizador da Administração 

Pública e, do ponto de vista político, foram marcados pela precariedade das liberdades 

públicas, pela fraqueza da participação, por entraves legais à organização e expressão de 

opiniões.  

 

O Estado, por meio de políticas, fortalecia a demanda e facilitava o processo de acumulação 

capitalista, isto é, de transferir renda de determinados setores, como da agricultura de 

exportação (principalmente café), para a indústria,
16

 e de concentrar a renda, embora não tenha 

sido uma característica marcante desse período, em função da política populista. Deu-se início, 

                                                 
16

 O surto industrial dos anos 30 alcançou dimensões significativas. Dos 49.418 estabelecimentos industriais 

existentes por ocasião do censo de 1940, 34.691 tinham sido fundados depois de 1930. A participação da 

indústria no produto físico global, calculada a preços correntes, aumentou de 21% em 1919 para 43% em 1939. A 

produção industrial cresceu, no período de 1929 a 1939, à média anual de 8,4%, enquanto a agricultura cresceu 

2,2%. GOMES, Ângela Maria de Castro (2007). História Geral da Civilização Brasileira, o Brasil Republicano, 

Tomo III, Volume 10, Sociedade e política (1930-1964), p. 267. 
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com efeito, à estruturação do novo Estado, com a nomeação dos interventores para os 

governos estaduais e a implantação da justiça revolucionária, correspondendo, assim, a 

interesses da crescente burocracia estatal, da burguesia industrial e dos militares: 

 

Para a burocracia estatal, além do desempenho de uma função técnica, o que deixava o 

executor a salvo das retaliações políticas, abrira-se o espectro de uma miríade de novos cargos 

a serem preenchidos, mediante a necessária criação de novos departamentos reguladores.
 17

  

 

Por sua vez, para a burguesia industrial, surgia finalmente a oportunidade de ver seus 

interesses atendidos, já que lutava desde o término da Primeira Guerra Mundial por algum 

apoio do Governo, que favorecesse o crescimento da indústria nacional ou, ao menos, que a 

protegesse da concorrência externa. A oportunidade de ser a locomotiva do desenvolvimento 

econômico era, por conseguinte, um atrativo irresistível.  

 

Para os militares, a questão apresentava-se de forma mais complexa. Por um lado, a conquista 

do monopólio de agressão era, em finais da década de 1930, objetivo essencial. Enquanto os 

governos estaduais continuassem a deter o poder de mobilizar forças militares ou 

paramilitares, o Exército não poderia ser considerado como verdadeiramente nacional, nem 

exercer jurisdição militar sobre a totalidade do território brasileiro. Um governo federal 

suficientemente forte para anular o poder dos Estados só poderia ser constituído de forma 

autoritária e serviria para reforçar o novo papel assumido pelos militares como responsáveis 

pela segurança interna do país, já delineado na Lei de Segurança Nacional de abril de 1935. 

Por outro lado, os militares defendiam e tinham como meta a idéia de concretização do 

controle governamental sobre setores considerados essenciais à segurança do país 

(combustíveis, aço e minério), capazes de viabilizar a produção nacional de materiais bélicos. 

 

A elite de burocratas foi a responsável pelo impulso à industrialização. Esses grupos de 

técnicos, ligados à burocracia estatal, civil e militar, trabalharam na formulação e na 

                                                 
17

 Vargas abriu às camadas médias acesso à vida política e aos cargos de aparelho de Estado. Esforçou-se também 

por assegurar um nível mínimo de bem-estar econômico e social de algumas camadas do proletariado urbano em 

troca do seu apoio político e renúncia à luta de classe. KARAVAEV, A. (1987) Brasil, passado e presente do 

Capitalismo Periférico, pp. 107 e 108, Moscou: Edições Progresso. 
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implementação de medidas de caráter industrialista e modernizante. Nesse aspecto, o Estado 

foi um ator capaz de assumir a hegemonia do processo de implantação das bases do sistema 

industrial (GOMES, 2007: 109). 

 

Durante o Estado Novo, inúmeros órgãos federais foram criados para regulamentar, de forma 

homogênea, as várias atividades econômicas: Conselho de Imigração, Conselho Federal de 

Comércio Exterior, Conselho Nacional de Águas e Energia, Conselho Técnico de Economia e 

Finanças; Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. No plano da agricultura, foram criados o 

Instituto do Mate, em 1938, o Instituto do Pinho, em 1941, e a Carteira de Crédito Agrícola e 

Industrial do Banco do Brasil, em 1937. Tudo aconteceu com maior velocidade e diversidade 

na área industrial e de planejamento econômico. No início dos anos 40, no setor de 

planejamento, surgiram o Conselho Federal de Comércio Exterior, a Coordenação de 

Mobilização Econômica, o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, a Comissão 

de Planejamento Econômico e a Comissão de Defesa da Economia Nacional. 

 

Ao mesmo tempo, criou-se uma legislação de forte cunho nacionalista, cujos melhores 

exemplos foram a Lei Antitruste, os Atos Contrários à Economia Nacional e a Lei sobre 

Crimes contra a Economia Popular. Essa legislação fez-se acompanhar de uma política de 

nacionalização que atingiu várias empresas estrangeiras, especialmente as de navegação e 

extração mineral, consideradas estratégicas. 

 

O Ministério do Trabalho, que criou um sindicalismo monitorado pelo Governo Federal, 

tornou-se importante instrumento de controle estatal da política salarial global e, por meio dos 

Institutos de Previdência Social e das Caixas Econômicas, o Governo gerou uma 

disponibilidade de capital que pôde ser canalizada para investimentos preferenciais. 

 

Conselhos, Institutos e Autarquias, passaram a ser os canais de participação de que os setores 

industriais, agrícolas e financeiros dispunham para participar, expor pontos de vista e defender 

os seus interesses. Aos trabalhadores, por sua vez, eram reservados os sindicatos, na verdade 

órgãos auxiliares do Ministério do Trabalho. 
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O Governo Vargas foi marcado pelo hibridismo. Ao mesmo tempo em que buscava a 

renovação e a mudança, não rompeu significativamente com aspectos básicos de orientação 

dominante da época anterior. Com isso, o que se observa é a perpetuação de antigas práticas, 

sob novos rótulos. A estrutura de dominação existente manteve certas prerrogativas básicas 

das elites tradicionais, tendo sido acomodada e justaposta aos grupos emergentes. A política 

econômica adotada favoreceu tanto a industrialização como os interesses de grupos 

econômicos tradicionais. Foi, no entanto, bastante significativa a passagem para uma 

sociedade urbano-industrial, tendo em vista a preponderância, no aspecto político, dos 

interesses ligados à industrialização. Como salienta Saravia (2003), o patrimonialismo, 

contudo, não deixou de existir, apenas se revestiu de uma forma moderna: 

 

[...] durante este período (Era Vargas) se processou uma transformação 

profunda na administração pública brasileira. O antigo Estado patrimonialista 

começou a incorporar várias das características dos Estados modernos que 

fazem parte do modelo racional-legal weberiano [...] (SARAVIA, 2003:3).  

 

Assim lembra Paim (1978), ao analisar a política educacional de Vargas: 

 

[...] o recrutamento dos técnicos de mais alta qualificação existentes no país, se 

permitiu o adequado equacionamento de vários problemas da educação 

brasileira, e a solução de muitos deles, a exemplo da organização da 

Universidade, traduziu-se igualmente no acentuado revigoramento do 

patrimonialismo-modernizador [...] (PAIM, 1978:77). 
 

Nesse sentido, percebe-se, na Era Vargas, a formação do “Estado de Compromisso” no Brasil, 

apoiado no industrialismo, no nacionalismo e no trabalhismo. Seu objetivo era atender aos 

interesses das novas elites urbanas, preservar certos privilégios dos latifundiários, 

incorporando os militares à estrutura de poder e garantindo o apoio da classe operária. A 

industrialização, combinada com a urbanização, reservou à classe operária importante papel 

dentro do projeto nacionalista e levou o Estado a desenvolver uma política de manipulação, 

com a perseguição às antigas lideranças sindicais, influenciadas pelo anarquismo. Esse projeto 

preocupou-se em atrelar o movimento sindical ao Estado por meio do assistencialismo, o que 

veio a eliminar gradualmente a consciência de classe. 
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A maneira ambígua do Governo Vargas de lidar ao mesmo tempo com o moderno e o 

tradicional reside no fato da resistência encontrada pelo Departamento Administrativo do 

Serviço Público – DASP para desenvolver sua política de modernização da burocracia. A 

resistência à sua política era uma realidade. O controle sobre a burocracia e a lógica do 

profissionalismo como elementos inovadores vinham de encontro à cultura política e 

administrativa que já se fazia sólida no Brasil, tornando o DASP um dos principais alvos de 

ataques por parte dos diversos setores burocráticos. 

 

Essas considerações, entretanto, permitem identificar que Vargas foi o verdadeiro construtor 

das estruturas básicas do Estado Brasileiro, cujas características hipertrofiadas e burocráticas 

tiveram de ser aperfeiçoadas posteriormente, principalmente com as mudanças implementadas 

por Juscelino Kubitschek (1956-1961), com seu Plano de Metas e as diretrizes para o 

desenvolvimento, num clima mais favorável a investimentos estrangeiros. 

 

4.6 A BUROCRACIA NO GOVERNO KUBITSCHEK: O PAPEL 

DESENVOLVIMENTISTA 

 

Não se pretende traçar um perfil burocrático e administrativo do Governo Kubitschek. A 

intenção é revelar alguns pontos dessa administração que, na mesma linha da Era Vargas, se 

ajusta aos padrões de modernização, ao mesmo tempo em que estabelece uma relação com os 

setores tradicionais da sociedade brasileira, mantendo, dessa forma, um traço marcante tanto 

da Administração Pública quanto da política brasileira. 

 

A necessidade de desenvolvimento, simbolizada pelo Governo de Juscelino Kubitscheck, e 

seu ambicioso plano de metas, ressaltaram ainda mais, após todas as transformações da Era 

Vargas, a necessidade de uma reforma administrativa que respaldasse a ação centralizadora do 

Estado brasileiro e, paradoxalmente, exigisse maior “descentralização administrativa”. 

 

Em 1956, o Poder Executivo, além de redistribuir órgãos públicos, através da Comissão de 

Simplificação Burocrática – COSB, iniciou um esforço de reforma global, propondo-se, entre 

outros objetivos, a estudar os meios de descentralização dos serviços, mediante delegação de 
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competência, fixação de responsabilidades e prestação de contas às autoridades. Cada 

Ministério criou uma Subcomissão que, dentre outras atribuições, descentralizaria a execução. 

 

Ainda em 1956, foi criada a  Comissão de Estudos e Projetos Administrativos – CEPA, pelo  

Decreto-Lei n.º 39.855, para assessorar a Presidência da República nas questões relacionadas 

aos projetos de reforma administrativa, propondo iniciativas para a criação de uma burocracia 

organizada pelo mérito, repensando o antigo DASP. Naturalmente, foi torpedeada pelos 

setores burocráticos que conseguiu atingir, conforme nos esclarece Rezende (2004): 

 

[...] Esse modelo expandiu sensivelmente o papel do Estado em questões 

sociais e econômicas. Para desempenhar essas funções, o governo optou pela 

criação de um amplo conjunto de unidades descentralizadas, criando um 

aparato burocrático altamente especializado. Essa expansão representou uma 

radical mudança no modo como o governo brasileiro estava organizado e, ao 

mesmo tempo, elevou a complexidade para coordenar e controlar o 

funcionamento da burocracia. Novos sistemas internos de gerenciamento e 

controle, bem como novos modelos de relacionamento entre o governo central 

e as agências administrativas se fizeram necessárias. Uma nova reforma era 

fundamental para lidar com esse novo papel e funções do governo [...] 

(REZENDE, 2004:52). 

 

Tal projeto não ficava, entretanto, apenas nas mudanças de estrutura, mas, principalmente, nos 

processos administrativos. Ao concluir seu trabalho, a CEPA publicou quatro volumes com 

reflexões profundas sobre a Reforma Administrativa, muito embora apenas duas de suas 

medidas tivessem sido realmente implementadas: a criação do Ministério das Minas e Energia 

e a do Ministério da Indústria e Comércio. 

 

Outra tentativa empreendida consistiu na Comissão de Simplificação Burocrática, instituída 

pelo Decreto-Lei n.º 39.510, de 1956, que, associada ao DASP, tencionava desenvolver 

modelos e projetos de delegação de autoridade, estruturas e rotinas burocráticas, competências 

administrativas, reorganização de papéis e funções de agências administrativas e sancionar 

normas para a extinção de unidades administrativas (REZENDE, 2004: 52).  

 

Na realidade, os novos modelos de descentralização burocrática não aperfeiçoavam os 

mecanismos internos de controle nem incentivavam uma eficiente forma de relacionamento 
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entre os formuladores de políticas públicas, tendo em vista o forte grau de centralização ainda 

presente no DASP, que acabou por erodir o modelo mais racional de organização burocrática 

(REZENDE, 2004:53). 

 

O Governo procurou mitigar tal deficiência com a alocação de recursos públicos por 

intermédio da  criação de fundos específicos e agências especializadas, mas as forças políticas 

reiniciaram a promoção de políticas clientelísticas, rompendo os procedimentos meritocráticos 

e a capacidade de manobra e delegação entre os ministérios. Em resposta a tais impasses, o 

presidente Kubitschek optou por uma solução que lembrava os idos de Vargas, como observa 

Rezende: 

[...] Em resposta a tal problema, o presidente Kubitscheck, de modo 

semelhante a Vargas, optou por uma estratégia dual, insulando um pequeno 

número de agências na burocracia, destinadas a promover as principais 

políticas públicas no Plano de Metas. Essas agências insuladas, conhecidas 

como “as ilhas de excelência” na burocracia federal, deveriam ser controladas 

mais de perto pelo governo central e organizadas dentro de bases 

meritocráticas. Os demais setores burocráticos deveriam ser organizados de 

forma mais aberta à política e ao clientelismo. Essa estratégia dual foi 

considerada a forma viável de lidar com a vulnerabilidade da administração 

pública à política, ao mesmo tempo em que foi possível desenvolver aquelas 

políticas mais diretamente articuladas à estratégia nacional de desenvolvimento 

[...] (REZENDE, 2004:53). 

 

Rezende aduz, de maneira bastante interessante, fatos estatísticos que comprovam o desejo de 

encontrar uma solução que se ajustasse aos objetivos do Governo, ao mesmo tempo em que 

não rompia com o patrimonialismo: 

 

[...] a implementação das “ilhas de excelência”, dando ensejo às políticas de 

descentralização foram uma tentativa de superar as influências políticas e o 

clientelismo que sempre vulneraram a burocracia brasileira. As políticas de 

mérito, difíceis de ser regulamentadas desde 1950, dependiam da negociação 

com a classe média emergente e com a ação e expansão da iniciativa privada. 

O problema fundamental é que, ao aumentar a própria complexidade, o Estado 

via-se obrigado a reformar a administração pública em busca de novas 

performances de modernização (REZENDE, 2004:54).  

 

Nesse sentido, nasceu no Brasil uma dupla burocracia. A tarefa de desenvolvimento era dada 

às agências autônomas burocráticas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
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– BNDE, a  Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC e os grupos executivos da 

chamada administração paralela. Tais agências deveriam funcionar pela lógica da eficiência na 

alocação de recursos e recrutar pessoal pelo critério meritocrático da competência técnica. 

Tiveram, então, de se isolar do sistema tradicional até então dominante, que funcionava 

mediante a troca clientelista de cargos públicos e outros benefícios por apoio político.  

 

Efetivamente, esse insulamento não significava que as agências agissem de forma autônoma, 

adotando diretrizes de atuação próprias. Ao saírem do jugo da patronagem política 

empreguista, acabaram por funcionar integradas aos interesses de grupos econômicos aos 

quais estão vinculadas (LOUREIRO, 1997: 11). A manutenção da tradicional relação entre 

Estado, política e burocracia marcou, no entanto, esse tipo de estrutura. Ao se vincular uma 

parte da burocracia aos padrões clientelistas e às nomeações extranumerárias, reforçou-se o 

próprio patrimonialismo. 

 

A partir desse conjunto de reflexões, pode-se afirmar que a burocracia brasileira, ante os 

interesses sociais e políticos, deve ser considerada como resultante de relações concretas 

estabelecidas entre o Estado, grupos políticos e a sociedade, construída em cada momento 

histórico, por meio de luta política. Nesse processo, encontram-se fatores determinantes que 

podem facilitar o direcionamento da burocracia, como a natureza autoritária do governo, crises 

econômicas, ameaças externas e a própria organização de setores da burocracia para  

atendimento de seus interesses e da própria sociedade. Percebe-se, pelo que foi exposto, a 

tensão existente entre as forças de caráter modernizante e aquelas que tentam a manutenção do 

status quo. As relações primárias estabelecidas parecem, entretanto, ser uma base concreta, 

construída historicamente, que se torna preponderante na manutenção de um Estado 

patrimonialista. 

 

4.7  BUROCRACIA: VOCAÇÃO DE TODOS OU ESTAMENTO BUROCRÁTICO? 

 

Neste trabalho, torna-se relevante discutir a questão do ponto de vista histórico e do atual, 

abrangendo tanto o conceito comum de burocracia e o contexto que abriga aqueles que não 

tiveram oportunidade na iniciativa privada quanto o conceito que considera a existência 
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efetiva de uma elite de burocratas, com normas próprias e estilos característicos, influindo nas 

decisões políticas.  

 

Vale lembrar que Carvalho (2006) sustenta que, em países de capitalismo retardatário ou 

frustrado, a elite política tende a ter um estreito relacionamento com a burocracia estatal. 

Nesse sentido, embora houvesse distinção formal e institucional entre as tarefas judiciárias, 

executivas e legislativas, por ocasião do Império, tais tarefas se confundiam muito com a 

pessoa dos executantes. A carreira judiciária acabava levando-os a ocupar uma vaga no 

Congresso e nos Conselhos de Governo, não se distinguindo a política da Administração 

Pública. Como já se assinalou, o Visconde do Uruguai foi um dos defensores dessa separação 

no seu Ensaio sobre o Direito Administrativo.  

 

Sob o argumento de que a escravidão acabava por fechar alternativas econômicas para grande 

parte da população, Joaquim Nabuco (1849-1910) defende a tese de que o emprego público 

acabava sendo a vocação de todos.  

 

Desse processo, resultava que um grande número de funcionários vivia sob a tutela do Estado, 

com seus magros vencimentos, tornando-se os servos da gleba do governo, numa relação 

completa de dependência. A sua tese era baseada no fato de a economia imperial estar 

vinculada à propriedade da terra, representada pelos latifundiários, pelas oligarquias regionais 

ou pelos clãs locais (CARVALHO, 2006: 145).  

 

A esse respeito, vale destacar as palavras do próprio Nabuco ao referir-se aos que tinham 

como ocupação o emprego público: 

 

[...] das classes que esse sistema (escravocrata) fez crescer artificialmente a 

mais numerosa é a dos empregados públicos. A estreita relação entre a 

escravidão e a epidemia do funcionalismo não pode ser mais contestada que a 

relação entre ela e a superstição do Estado-providência. Assim como, nesse 

regime, tudo se espera do Estado, que, sendo a única associação ativa, aspira e 

absorve pelo imposto [...] e distribui-o, entre seus clientes pelo emprego 

público [...] como conseqüência, o funcionalismo é a profissão nobre e a 

vocação de todos. Tomem-se, ao acaso, vinte ou trinta brasileiros em qualquer 

lugar onde se reúna a nossa sociedade mais culta; todos eles ou foram ou são, 
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ou hão de ser, empregados públicos; se não eles, seus filhos [...] o 

funcionalismo é, como já vimos, o asilo dos descendentes das antigas famílias 

ricas e fidalgas [...] (NABUCO, 1977:162-163). 

 

Diferentemente dessa abordagem, Faoro (1958, 2001) defende a tese de que os funcionários 

do Estado pertenciam a um estamento burocrático que regulava a vida econômica e social do 

País, tornando-se árbitro da soberania nacional.  

 

No decorrer de sua obra, identifica, contudo, aquilo que ele considera como estamento: a 

burocracia militar que promoveu a República (FAORO, 1958: 243). Salienta, ainda, que o 

estamento burocrático assumiu a forma aristocrática, composta da nobreza togada e titulada 

(FAORO, 1958: 263) 

 

Campante (2003) salienta, entretanto, que o conceito de patrimonialismo estamental em Faoro 

transmuda-se na noção pura e simples de Estado interventor. Colocando a questão nos termos  

sociedade de classes ou de estamentos, Faoro decide pela última opção para caracterizar a 

história brasileira, denominando o patronato político brasileiro.  

 

Para Faoro (1958, 2001), uma sociedade de classes possui um potencial equalizador e 

universalista, enquanto uma do tipo estamental privilegia a desigualdade e o particularismo. O 

estamento é uma camada organizada e definida politicamente por suas relações com o Estado, 

e, socialmente, por seu modus vivendi estilizado e exclusivista. Não se confunde com a 

burocracia. O termo “burocrático” é uma qualificação, não representa a substância. Assim, o 

cargo burocrático é um veículo para a diferenciação social. Faoro adverte, por último, que não 

se trata de uma “elite”, nos termos de Mosca, Pareto ou Michels, pois não é uma camada 

heterônoma e aberta, surgida da “composição patrício-plebéia” que operou nos países 

capitalistas a partir do século XIX. Ao contrário, é uma estrutura social autônoma e fechada, 

típica de um “Estado patrício”, em que não há uma circulação de baixo para cima 

(CAMPANTE, 2003: 162). 

 

O instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do Estado, traduzido em um 

Estado centralizador e administrado em prol da camada político-social que lhe infunde vida. 
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Patrimonialismo é a substantivação de um termo de origem adjetiva: patrimonial, que qualifica 

e define um tipo específico de dominação. Sendo a dominação um tipo específico de poder, 

representado por uma vontade do dominador que faz com que os dominados ajam, em grau 

socialmente relevante, como se eles próprios fossem portadores de tal vontade, o que importa, 

para Weber, mais que a obediência real, é o sentido e o grau de sua aceitação como norma 

válida, tanto pelos dominadores, que afirmam e acreditam ter autoridade para o mando, quanto 

pelos dominados, que crêem nessa autoridade e interiorizam seu dever de obediência 

(CAMPANTE, 2003:154). 

 

Para Weber, o estamento dos senhores feudais emerge do patrimonialismo, ainda que negue, 

em parte, essa procedência; para Faoro, o estamento político-burocrático, além de ter origem 

no patrimonialismo, reforça-o. O estamento feudal de Weber é senhorial-territorial, atuando 

em uma economia não ou pouco monetarizada, ligado intimamente ao feudalismo, o qual 

apresenta uma burocratização reduzida. Já o de Faoro é um estamento burocrático, constituído 

“à ilharga do Estado” em um sistema socioeconômico dominado pelo comércio mercantilista, 

que nada tem de feudal. O primeiro é vetor de descentralização política; o segundo, de 

centralização (CAMPANTE, 2003, SCHWARTZMAN, 1982). 

 

Por conseguinte, o que se pode deduzir de todo esse debate é que, na América Ibérica, o 

estamento é centralizado pelo poder do Estado, enquanto, na Europa, o estamento é 

descentralizado e dependente da fragmentação do espaço territorial. Tal é a diferença de 

perspectiva entre Faoro e Weber (CAMPANTE, 2003; SCHWARTZMAN, 1982).  

 

Carvalho (2006), por outro lado, tenta superar o caráter dicotômico das análises, mediante uma 

interpretação mais abrangente. Seu principal argumento é da inexistência em Faoro de um 

grupo que pode ser identificado como o estamento burocrático a que faz referência. Por 

conseguinte, Carvalho (2006) mergulha num esforço empírico para desvendar a burocracia 

imperial. Utiliza, para isso, a classificação de Guerreiro Ramos, que divide a burocracia em  

burocracia política, burocracia diretorial, burocracia auxiliar e burocracia proletária.  
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Em sua análise, Carvalho (2006) verifica a existência de conflitos entre os diversos estratos 

burocráticos, permitindo que um determinado grupo se sobreponha aos demais, provocando 

mais divisão do que coesão propriamente dita. Além disso, sugere que o estamento a que 

Faoro se refere se encontra no topo da administração, já que eles pertenciam à elite política. O 

exemplo dessa fusão era o Conselho de Estado, órgão administrativo e, ao mesmo tempo, 

profundamente político. Conselheiros, desembargadores, presidentes de província, 

professores, militares elegiam-se deputados e senadores e ocupavam cargos ministeriais, 

muitas vezes cumulativamente. Não se tratava, entretanto, segundo o autor, de um estamento, 

e sim de uma elite política, formada em processo bastante elaborado de treinamento, a cujo 

seio se chegava por vários caminhos, abrangendo, principalmente, alguns setores da 

burocracia, como a magistratura. Ao longo do período imperial, além da burocracia, outros 

caminhos se abriram, como as profissões liberais. O autor ressalta que o segredo da duração 

dessa elite estava, em parte, exatamente no fato de não ter a estrutura rígida de um estamento e 

de dar a ilusão de acessibilidade. Além disso, a burocracia acabava por cooptar os inimigos em 

potencial. 

 

A Guarda Nacional teve um importante papel na cooptação de uma elite latifundiária, em 

virtude da dificuldade de o Estado brasileiro chegar à periferia. Na ausência de suficiente 

capacidade controladora própria, os governos recorriam ao serviço gratuito de indivíduos e 

grupos, em geral proprietários rurais, em troca da confirmação ou concessão de privilégios 

(CARVALHO, 2006: 158). 

 

Estes argumentos sugerem que a burocracia não representava um estamento, tampouco um 

modelo de burocracia moderna. A classificação dos cargos era precária, as atribuições pouco 

nítidas, os salários variáveis de Ministério para Ministério, as nomeações e as promoções eram 

feitas à base do apadrinhamento ou, como se dizia na época, do empenho e do patronato, e as 

carreiras eram mal estruturadas (CARVALHO, 2006:159). 

 

Carvalho (2006) também refuta da idéia da burocracia como vocação de todos, já que o acesso 

ao funcionalismo era feito pelas minorias urbanas, sobretudo de seus elementos mais 
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educados. De fato, o comércio no Rio de Janeiro, em 1872, era tomado por estrangeiros, o que 

sobressaia a importância do emprego público como oportunidade ocupacional.  

 

Dessa forma, para o autor, o funcionalismo atendia também a necessidades de natureza 

política e social. A burocracia era importante para prover ocupação para os setores médios 

urbanos e mesmo para setores proletários. Era também poderoso elemento de cooptação dos 

principais opositores, oriundos dos setores médios urbanos e das alas decadentes da grande 

propriedade rural. Tampouco se poderia considerar como estamento burocrático, já que não 

existe uma base empírica para confirmação de tal tese. O corpo de funcionários não possuía 

estilo próprio de vida, não tinha privilégios legais e não desenvolveu mecanismos de proteção 

de sua homogeneidade e autonomia. Não se estamentalizou a burocracia como um todo, não se 

estamentalizou a Igreja e não se estamentalizaram os militares. Havia, sim, setores mais ou 

menos burocratizados, mais ou menos coesos, como os magistrados, os militares e o clero, que 

disputavam, entre si e em alianças com setores externos a eles, quem poderia ter mais peso nas 

decisões políticas e, por conseguinte, maior parcela de benefícios.  

 

Carvalho (2006), portanto, contesta a tese de Faoro, na medida em que aponta o caráter não 

estamental da sociedade brasileira e, especialmente, da burocracia imperial. Considera, 

também, o patriciado rural como um foco independente de poder. No que se refere à questão 

do patrimonialismo, todavia, Carvalho corrobora as teses (de sentido histórico, inclusive) de 

Faoro, especialmente a do patrimonialismo como uma herança lusa. 

 

Por outro lado, a análise feita por Carvalho (2006) demonstrou que os grupos eram 

heterogêneos e abertos, não constituindo, assim, um estamento, mas, sim, uma elite, opondo-

se, portanto, claramente à posição de Campante (2003). Por esse raciocínio, uma outra 

interpretação cabível ao debate no âmbito das Ciências Sociais é considerar a idéia de 

autonomia do Estado, distanciando-se da visão que o representa como um campo de lutas no 

qual o grupo vencedor persegue seus objetivos. 

 

Tal debate torna-se pertinente aqui, uma vez que irá identificar o poder da burocracia técnica 

dentro do Estado. Com isso, seguindo o mesmo raciocínio de Faoro (1958, 2001), procurar-se-
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á identificar como a burocracia técnica pode atuar, em algumas circunstâncias, como “árbitro 

da nação, das suas classes, regulando materialmente a economia, funcionando como 

proprietário da soberania” (FAORO, 1958:262). 

 

Skocpol (1985) definiu autonomia como a capacidade de os Estados, considerados como 

organizações que reivindicam o controle sobre territórios e pessoas, formularem e perseguirem 

objetivos que não sejam simples reflexos das demandas e dos interesses de grupos, classes 

sociais ou do conjunto da sociedade.  

 

Nesse sentido, o Estado pode ter capacidade de formular objetivos próprios, mas não dispor, 

por motivos econômicos e institucionais, de condições para implementá-los. Entre esses 

motivos, encontram-se o limite imposto pela própria sociedade capitalista, ou a não existência, 

ou existência precária, de uma burocracia voltada para a arrecadação de impostos e punição a 

sonegadores. A autonomia pressupõe não só a formulação de preferências pelos dirigentes, 

como também a capacidade de o Estado possuir coesão organizacional, competência técnica e 

poder coercitivo para implementar as ações formuladas. A independência em relação a certos 

grupos, já apontada, pode significar, entretanto, a subordinação a interesses de outros 

(LOUREIRO, 1997:6).  

 

Por outro lado, a autonomia do Estado não ocorre apenas em função de certo conjunto de 

instituições políticas. Depende de uma série de idéias, estruturadas em um paradigma político 

coerente, que ofereça ao Governo, em certos momentos críticos, argumentos e bases 

suficientes para resistir às pressões dos grupos organizados na sociedade. Além disso, outro 

fator preponderante da autonomia do Estado está na organização da própria burocracia, que, 

de certa forma, pode proteger suas decisões contra as interferências de grupos poderosos. Isso 

inclui uma carreira sólida e estruturada, de forma a não depender da patronagem política. 

Desse modo, é mais provável que as decisões públicas resultem das preferências dos 

governantes eleitos ou dos burocratas do que das pressões de grupos de interesse 

(LOUREIRO, 1997:6). 
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A partir desse debate, é possível entender a obra de Raymundo Faoro sob tal perspectiva. 

Apesar de não ter feito uma identificação empírica do estamento a que se refere em toda a 

obra, o autor procura identificar os grupos que, de alguma forma, se inserem no aparelho 

estatal e que, dotados de poder, deram autonomia ao próprio Estado. Tais grupos, com o 

passar do tempo, foram se estruturando profissionalmente (FAORO, 1958:106), passando a 

constituir uma elite na condução dos rumos do País. Como analisou Carvalho (2006), havia, 

no entanto, setores dessa burocracia mais estruturados que outros. Conseqüentemente, o poder 

pendia mais para um determinado lado. Nesse sentido, a idéia de Carvalho converge para a 

noção de que, em todas as sociedades, ao longo do tempo, houve uma luta constante entre a 

elite no poder e os grupos dele excluídos. É certo, no entanto, que Carvalho (2006) tenta 

superar o debate, fora da análise “de quem manda”, buscando caracterizar as elites a partir da 

homogeneidade ideológica e o treinamento a que foram submetidas.  

 

É importante salientar que Bresser-Pereira (2007) tem uma visão distinta da composição e da 

estrutura do Estado. O autor defende a tese da inexistência uma autonomia do Estado,  

considerado como “lugar comum” de disputas de poderes. O Estado, nesse sentido, é 

instrumento de ação coletiva, isto é, não é autônomo e representa classes e poderes dentro da 

sociedade. Nesse sentido, o Estado jamais é um ator, e o fato de ele regular a vida social dá-se 

em função da organização da própria sociedade. São os políticos e os altos burocratas que 

agem em nome do Estado. A burocracia, nesse contexto, irá “vestir a camisa” do Estado, irá 

defender seus interesses e, ao mesmo tempo, responderá às pressões das demais classes. O 

autor reconhece, contudo, o poder da burocracia dentro do próprio Estado. 

 

Na visão de Bresser, o Estado é, como se afirmou, “um lugar comum” de conflitos de classes. 

Essa perspectiva difere em muito do debate que vinha então sendo construído. A validade de 

seu argumento estaria plenamente desenvolvida, desde que a sociedade tivesse uma 

organização também autônoma. Isso, no entanto, não ocorreu no Brasil, sendo difícil 

estabelecer ligação bem precisa e determinada entre os governantes, suas decisões e os setores 

da sociedade, no tocante a seus interesses específicos como classes sociais. Assim, apesar de 

nenhum governo ter alterado de forma drástica a questão agrária no Brasil, isso está longe de 

representar que tenha sido controlado por uma elite rural.  
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Ainda nesse sentido, Schawartzman (1982) lembra que a própria noção de que os grupos 

políticos devem representar interesses tende a ser vista como imprópria pela elite brasileira. 

Aqui sempre prevaleceu a idéia de que partidos e políticos devem colocar-se “acima dos 

interesses” e ter sempre em mira os objetivos da nação como um todo. Uma pesquisa realizada 

por ocasião da IV Convenção Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil exemplifica bem 

esse fato: quando questionados a respeito da vinculação dos partidos políticos brasileiros a 

interesses de grupos privados, a maioria dos advogados manifestou-se contra, defendendo a 

autonomia dos partidos.  

 

Martins (1985) ressalta também que o pluralismo no Brasil não advém da sociedade, mas, sim, 

do interior do próprio Estado. Ao analisar a burocracia no período pós-64, o autor percebeu 

que o interior do Estado, mais precisamente das agências governamentais, é a arena de 

articulação e agregação de interesses, como assinala: 

 

[...] que cada uma dessas agências (BNDE, CACEX e CDI) se constitui também 

[...] palcos de um relativamente intricado jogo de interesses e de alianças 

cruzadas, extra e interburocráticas. [...] é intensa a atividade política no interior 

do aparelho do Estado e nas interseções dele com aquelas áreas da sociedade 

que a ele têm acesso [...] (MARTINS, 1985: 194).  

 

Não obstante, a questão que envolve a autonomia do Estado parece ter exemplo bastante 

condizente com a realidade brasileira, pelo menos a partir do Estado Novo. Meses antes da 

decretação do Estado Novo, os empresários outorgaram ao Estado o agenciamento de seus 

interesses. O fato corresponde a uma efetiva declaração de que reconheciam nele o seu 

intérprete político, embora não controlassem os mecanismos diretos que suportavam o poder.  

 

Apesar disso, estavam resistentes a um enquadramento na estrutura sindical corporativa, 

idealizado pela burocracia estado-novista como modelo a ser aplicado tanto para as entidades 

representativas do empresariado quanto para as do operariado. Os empresários eram avessos à 

idéia de colaboração entre classes. O Estado, contrariando as aspirações dos empresários, 

acabou antepondo entre o capital e o trabalho a neutralidade e a impessoalidade das regras do 

Direito. (WERNECK, 2001:127-128). 
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Efetivamente, a noção apresentada de patrimonialismo corrobora a idéia de que o Estado não 

vê obstáculo à consecução de seus objetivos, transfigurando e ocultando, por exemplo, os 

interesses próprios, que são divulgados como se fossem da sociedade. Esse procedimento 

caracteriza a atuação da burocracia brasileira, considerando a própria autonomia. Nesse 

sentido, vale lembrar que, a partir da interpretação de Carvalho (2006), percebe-se, nas 

economias de capitalismo tardio, a hegemonia do Estado e de sua burocracia ao estruturar a  

sociedade.  

 

Patrimonialismo é um conceito referente ao poder estatal. É preciso haver um Estado para 

haver patrimonialismo. Antes de 1808, patrimonialista, em sentido estrito, era o Estado 

português. A sociedade brasileira era patriarcal, pois não existia Estado brasileiro. Após essa 

data, o poder patriarcal certamente decai, pois passa a existir um Estado e um mercado 

instilando suas lógicas próprias naqueles "donos de pequenos mundos". Essa decadência, 

contudo, não veicula necessariamente uma modernidade racional-burocrática, justamente 

porque o mesmo destino não tem o personalismo. O enfraquecimento do patriarcalismo não 

pressupõe, de forma alguma, que o patrimonialismo terá o mesmo destino, pelo contrário 

(CAMPANTE, 2003:158). 

 

Por outro lado, é característica da organização do Estado brasileiro a existência de duas 

lógicas diferentes, a clientelista e a racional-legal ou meritocrática, que explicam a autonomia 

de certos espaços do aparato estatal no Brasil (LOUREIRO, 1997:9). 

 

Nesse sentido, vale lembrar que Martins (1985) analisou a autonomia da burocracia no período 

pós-64, a partir de certas agências, em especial o Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP, o Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI e a Carteira de Comércio 

Exterior – CACEX, distinguindo dos tipos de burocracia pública: a do setor empresarial ou 

administração indireta e a do setor governo ou administração direta. Enquanto a administração 

direta é caracterizada como uma burocracia sem força, criadora de problemas, ineficiente e 

ritualista, as agências da administração indireta podem ser mais autônomas porque estão mais 

distantes do controle governamental. 
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Em outra perspectiva, a autonomia da burocracia se relaciona com os recursos de poder que 

essa elite pode dispor, em particular a capacidade de atuar na definição das regras 

institucionais em um momento de crise do Estado, no qual nem a sociedade, nem os 

empresários, nem a classe política, nem os partidos sabem o que querem ou o que devem fazer 

com o Estado. A autonomia, nesse sentido, é um produto da ação política da própria 

burocracia, de sua capacidade de arregimentar para si recursos institucionais de poder e, 

sobretudo, de sua consciência privilegiada da situação de crise e da necessidade de projetos de 

mudança (LOUREIRO, 1997:10). 

 

O insulamento de certas agências ante as pressões da política clientelista não significa, 

todavia, que a burocracia seja necessariamente autônoma, isto é, que adote preferências 

próprias independentemente de grupos econômicos. Não se pode ignorar, no entanto, que, 

apesar do isolamento da burocracia numa lógica racional-legal e meritocrática, ela internalizou 

aspectos de conduta patrimoniais na própria organização. Assim, não se pode isolar totalmente 

o aparelho Estatal de uma lógica de indicações, preferências e de relações primárias, como 

exemplifica Luciano (1985): 

 

[...] Vargas nomeia para o posto-chave de Superintendente do Banco (BNDE) 

um homem a ele ligado por laços de estrita lealdade pessoal (Maciel Filho) e 

amplamente divorciado tanto do programa formulado pela Comissão Mista 

quanto do projeto político Lafer-Campos. Como o diretor-superintendente 

dispunha de um mandato de cinco anos, a ação do Banco ficava comprometida 

pelo tempo de duração desse mandato [...] (MARTINS, 1985:86).  
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

O DISCURSO DA MODERNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 
“Os homens das classes dirigentes aceitam e proclamam, como boa, a maior 

parte das idéias e princípios gerais com as necessidades próprias de cada 

época e com as circunstâncias especiais de cada país. Adotam as idéias, 

aceitam as palavras, mas não podem aclimatar-se às coisas que essas 

palavras designam. Na prática, todos esses homens das classes dirigentes são 

escravos passivos da tradição e da rotina; são ativos apenas para opor-se a 

qualquer inovação afetiva, a qualquer transformação real, progressista. 

Conservam, porque têm a impressão de que assim estão no caminho mais 

seguro para evitar o imprevisto e criar o menos possível de dificuldade no 

momento.”  

 

Manoel Bomfim 
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Este capítulo aborda as reformas de 1936 e de 1995, como marcos referenciais de eliminação 

do atraso e do próprio patrimonialismo no seio do Estado brasileiro. Não se pretende esgotar o 

assunto sobre reformas administrativas, principalmente considerando a existência de diversos 

autores (WAHRLICH, 1970; 1974; 1983; SCHWARTZMAN, 1984; REZENDE, 2004), que 

trataram exaustivamente da questão nas reformas administrativas pelas quais passou a 

Administração Pública. A intenção é não só tentar demonstrar os pressupostos e o próprio 

processo de reforma administrativa que engloba a idéia de modernização do Estado e de seu 

alinhamento com correntes ideológicas internas ou institucionalizadas mundialmente, mas 

também combater os males da Administração Pública e da sua relação com a política. 

 

A reforma de 1936 acompanhou o movimento racionalizador e a de 1995 identifica-se com a 

corrente neoliberal de redução da intervenção do Estado em diversos setores da economia.  

 

5.1 A REFORMA ADMINISTRATIVA DE 1936: UM GOLPE NO 

PATRIMONIALISMO 

 

A primeira reforma que estabeleceu as bases e os fundamentos da atual burocracia brasileira 

foi iniciada na Era Vargas. O País, à época, solicitava uma nova ordem, que pudesse resolver 

seus problemas fundamentais no plano político, econômico e social. Os moldes antiquados e 

as velhas fórmulas institucionais não assegurariam a existência e o progresso. Havia a 

necessidade de intervenção do poder público em todos os setores da atividade nacional, o que 

só poderia ocorrer mediante o reaparelhamento da Administração Pública. 

 

Antes da reforma promovida por Vargas, a Administração Pública não atendia aos preceitos de 

desempenho. Um dos seus principais argumentos foi o de transformar os princípios 

organizadores da Administração Pública brasileira visando elevar sua performance. A reforma 

teve, certamente, o intuito de extinguir a lógica clientelista e patrimonialista que regia a 

Administração Pública, permitindo que se tornasse um espaço útil apenas para a troca de 

cargos por votos. A interação com a política tornou essa prática predominante no federalismo 

brasileiro. O servidor público era encarado, até então, como um “voto”. O ingresso no Serviço 

Público acontecia pela influência do político. A carreira pelos vários postos da Administração 
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Pública se dava considerando as “qualidades” do servidor, sob a tutela do político ao qual 

estava vinculado, totalmente alheias, portanto, à profissão escolhida pelo servidor. 

 

A mobilização por uma nova ordem fez com que o movimento racionalizador, que já havia 

influenciado a iniciativa privada nos Estados Unidos e na Alemanha, passasse para a esfera 

econômica (racionalismo econômico) e política (estrutura dos Estados). Para Getúlio Vargas, 

na época, “[....] o aparelhamento administrativo social, nos moldes em que possuímos não 

corresponde às necessidades e exigência da vida do País” (SCHWARTZAMAN, 1983:47-48). 

 

A reforma inicia-se, em 1936, com uma nova lei, que estabelece os quadros e os vencimentos 

(cargos e salários) do funcionalismo público civil, profissionaliza os funcionários 

administrativos e cria o órgão de sua execução, o Conselho Federal do Serviço Público Civil. 

 

Após o advento da Carta Constitucional outorgada ao País pela ditadura getulista, o Conselho 

Federal do Serviço Público transformou-se no Departamento Administrativo do Serviço 

Público – DASP, criado e organizado pelo Decreto-Lei n.º 579, de 30 de julho de 1938, com 

base no art. 67 da Constituição de 1937, expandindo as Comissões de Eficiência, criadas em 

1936.  Responsável pela escolha e pela carreira dos funcionários, o DASP introduziu o sistema 

dos concursos públicos. Inspirado nos modelos norte-americanos do “Civil Service” e do 

“Bureau of the budget”, até 1945, assumiu funções de superministério, como órgão inovador e 

modernizador da Administração Pública brasileira, reformando os sistemas de pessoal, 

administrativos e de atividades-meio, com vista a dotar a Administração Pública Federal de 

maior eficiência, de acordo com princípios eminentemente “weberianos”. 

 

No plano estadual, o DASP funcionava como órgão assessor aos interventores (Governadores 

dos Estados), nomeados por Vargas. Estabeleceu-se, também, o controle orçamentário dos 

estados, a abolição dos impostos entre os estados brasileiros e criaram-se vários órgãos 

públicos com funções regulatórias, de coordenação, controle e supervisão. 

 

Pode-se afirmar que a Reforma Administrativa de 1936 foi conduzida, tendo como base os 

conceitos adotados em países mais desenvolvidos sobre administração científica e como fonte 
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de inspiração o modelo weberiano de burocracia, que aconselhava fundamentalmente a 

desvinculação da administração da política e a introdução do conceito de mérito como missão 

do Estado na formação do Serviço Público e na satisfação do interesse público. A própria 

organização administrativa norte-americana estava sendo reformada à luz dessas idéias, nos 

anos 30 e 40 (WAHRLICH, 1983:836). 

 

A reforma do serviço civil nos EUA, iniciada em 1883, norteou-se por uma preocupação 

moralista, voltada aos valores éticos, como se apresentou no capítulo anterior. A partir do fim 

da I Guerra Mundial, começou a sofrer a influência do taylorismo e dos demais movimentos 

em prol da eficiência. Somente depois da II Guerra Mundial, entretanto, outras tendências 

administrativas, como o movimento das relações humanas e as teorias comportamentais, 

começaram a compor o quadro da reforma do serviço civil norte-americano (WAHRLICH, 

1983:836). 

 

Construído como imperativo constitucional, o “sistema de mérito” fundava-se na percepção de 

que a eficiência administrativa era função dependente do maior rendimento das atividades e 

aptidões dos funcionários públicos e, para alcançar tal intento, Vargas sacrificou inclusive os 

ideais constitucionais de equilíbrio federativo, entregando ao DASP tarefas de auxílio e 

assessoramento ao Presidente da República que superavam a soberania do Legislativo nos 

exames de projetos de lei levados à sanção presidencial.  

 

Wahrlich (1983) faz menção à relação útil entre o que traduz, em realidade, a ação de um 

regime autoritário, no ensejo de exercer monopolisticamente o poder, e o desejo de agradar o 

povo e de “não irritar o cidadão comum”. O combate ao nepotismo e ao apadrinhamento, 

contudo, implicava risco, porque significaria desagradar os políticos e seus conchavos 

naturais.
18

 

 

Pensava-se, à época, que apenas a instrumentalização administrativa conduziria à otimização 

dos resultados, tratando-se do aumento do rendimento, da produtividade, reformulando e 

                                                 
18

 Ibid., pp. 837-838. 
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racionalizando atribuições nas repartições públicas e modernizando normas, métodos e 

instalações. A pedra de toque seria, porém, o recrutamento, a seleção e o aperfeiçoamento dos 

recursos humanos pelo sistema de mérito. A impessoalidade do processo contrasta, 

naturalmente, com o regime autoritário e centralizador praticado no período.  

 

Esboçavam-se, por conseguinte, os elementos de impessoalidade, imparcialidade, neutralidade 

e controle, critérios que começam a redesenhar o macroprocesso de gestão segundo o interesse 

público, que é o rumo a ser perseguido pela Administração Pública pós-moderna. 

 

Privilegiavam-se, no entanto, os “meios”, através de uma lógica de controle, em relação aos 

fins, que, na verdade, estabelecem a missão maior do ente público: “servir ao público”. A 

autoridade tornava-se disfuncional, na medida em que avultava na construção de um sistema 

fechado, altamente hierarquizado e sem os naturais feedbacks que criticam rotinas e 

internalizam valores sadios no funcionalismo.  

 

Funcionando como uma espécie de “estado-maior”, o DASP criava uma atmosfera de controle 

social civil muito propício aos interesses do governo autoritário. O poder centralizado cria, no 

entanto, ao longo do tempo muita competição e contrariedade na administração dos 

ministérios, postos em plano menos favorável, porque vigiados de dentro para fora 

(WAHRLICH, 1983:838). 

 

As práticas administrativas do DASP não passaram despercebidas no estrangeiro, incluindo-se  

trocas de informação e seleção de funcionários para colherem experiências novas em países 

amigos, especialmente os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. A preocupação com o 

sistema de mérito não cobriu, porém, a tendência oposta, o patrimonialismo, definido por 

Siegel (1975) de forma singular, consideradas as condições da Administração Pública 

brasileira: 

 

[...] o patrimonialismo tem sido descrito como meio através do qual se obtém 

emprego, não para seguir uma carreira e prestar serviço, mas para ter uma 

fonte de renda cuja contrapartida, em trabalho, seja bem reduzida [...] 

(SIEGEL, apud, WAHRLICH, 1983:844). 
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O autor aduz sobre o tema interessante observação: o que favorece a perpetuação do 

patrimonialismo no Brasil moderno é a existência de um subdesenvolvimento do mercado 

interno de trabalho, um subproduto da dialética entre as elites e o controle da ditadura. 

 

Apesar disso, o desenvolvimento econômico que se processava levou à criação de órgãos, 

autarquias e empresas de economia mista, que compuseram um novo pano de fundo 

industrializador do País, baseado no trinômio comércio exterior, siderurgia e petróleo, 

principalmente durante a II Guerra Mundial.  

 

Na medida em que se compunha a face do Estado Novo a partir de 1937, também se exerciam 

linhas de controle que revelaram o conteúdo da Reforma Administrativa de 1936, que embora 

não dissolvesse os impactos do empreguismo informal, para além dos organogramas, 

conseguiu implantar uma “camisa-de-força organizacional” capaz de manter os diversos 

sistemas administrativos do período: os sistemas orçamentário, material (logístico) e de 

pessoal. Essa valorização sistêmica, baseada na escola de relações humanas recém-testada em 

empresas norte-americanas, desenvolveu-se paulatinamente por meio do DASP, dando ensejo 

a falar-se, na época, em órgão central e órgãos ministeriais do sistema, o que não deixava de 

ser inovador naqueles tempos (WAHRLICH, 1983:851-853). 

 

Segundo Wahrlich (1983), a Reforma de 1936 dificilmente poderia alcançar outros resultados, 

concentrando-se o DASP nas atividades-meio, numa tentativa quase obsessiva de ministrar um 

“princípio de isonomia e eqüidade” na Administração Pública, objetivos teoricamente 

perseguidos pela ditadura Vargas. Assim como o próprio ditador, o DASP exorbitava de suas 

nobres funções, mas não deixava de sublinhar a percepção de que é impossível lograr uma 

atmosfera de verdadeiro desenvolvimento sem uma estruturação governamental razoavelmente 

estável e um sistema administrativo de alguma eficácia.  

 

Embora fossem respeitados os princípios da burocracia, como a divisão de trabalho, a 

formação de carreiras e sua subdivisão em classes, a superação das velhas rotinas e do 

empirismo, preservando-se os cinco elementos constitutivos da Administração segundo Fayol 
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(previsão, organização, comando, coordenação e controle), houve preocupação em preservar a 

dicotomia entre as tarefas administrativas e de execução, cabendo às primeiras o 

encaminhamento de ordens, a elaboração do trabalho e da pesquisa e às últimas as políticas de 

governo, propriamente ditas. 

 

Nota-se, por conseguinte, a tendência a fortalecer o DASP, desde a sua criação em julho de 

1938 até 1945, quando a queda de Getúlio Vargas se tornou realidade por golpe militar. As 

normas e os princípios de organização racional do trabalho pareciam não ser mais tão bem 

aceitos, em nome de novas medidas de descentralização administrativa. As funções do DASP, 

lastreadas nos princípios da teoria administrativa americana (W. F. Willoughby, Leonard D. 

White e Herman Finer), contemplando várias atividades institucionais, como a elaboração 

orçamentária, o recrutamento, a seleção e o treinamento de pessoal, pareciam não mais 

interessar os inimigos do Varguismo, que pretendiam refletir novos tempos para a vida do 

País. 

 

O estilo de ação reformista nos anos 30 e 40 era totalmente autoritário e impositivo, 

congruente, portanto, com o regime político em vigor. A ação reformista, entretanto, acabou 

por despertar hostilidades também dentro do Serviço Público.
19

 Reforçou as naturais 

resistências à mudança e dificultou a internalização, pelo funcionalismo, dos objetivos e 

valores próprios a uma reforma cuja pedra angular era o sistema de mérito. 

 

A partir do Decreto-Lei n.º  8.323-A, de 7 de setembro de 1945, as finalidades do DASP foram 

redefinidas, e ele se tornou órgão assessor, deixando as funções operativas e de fiscalização 

dos servidores públicos, com o objetivo de criar maior agilidade num processo novo de 

descentralização administrativa, embora o órgão não fosse de maneira alguma incompatível 

com inspirações democráticas (WAHRLICH, 1983:260). Na realidade, o decreto despojou o 

                                                 
19

 No período pós-45, o DASP foi totalmente esvaziado, mas não extinto, a despeito de sua antipatia e de muitas 

sugestões para que ele fosse extinto. O presidente José Linhares (out. 1945 a jan. 1946) desrespeitou, 

sistematicamente, as tentativas de universalismo de procedimentos implantadas pelo DASP e fez um grande 

número de nomeações clientelistas. Além disso, aumentou os níveis salariais dos funcionários subalternos do 

Ministério da Educação e nomeou amigos e parentes para o Serviço Público (NUNES, 2003: 67). 
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DASP de seu papel central no planejamento, terminando com o “sistema centralizador”. Mais 

tarde, foram eliminadas as Comissões de Eficiência. 

 

Apesar de toda a orientação autocrática e impositiva do governo Vargas, o DASP esforçava-se 

para instituir, no Serviço Público Federal, um sistema universal de mérito. Tal modelo foi, 

contudo, liquidado pelas famosas “listas de extranumerários” ao Serviço Público, prática que 

permaneceu vigente até 1985. 
20

 

 

Vale destacar que, até 1961, não mais de 12% de todo o funcionalismo público tinha sido 

admitido por concurso. Em contraste com o destino do DASP, os arranjos corporativistas 

surgidos nos anos 30 jamais foram desativados (NUNES, 2003:67). 

 

Não resta dúvida, no entanto, de que fazer sobressair o sistema do mérito, o mais democrático 

princípio de administração de pessoal, consagrado pelas Constituições de 1934 e 1937, lança 

luz sobre os problemas intrincados da definição do interesse público e da separação pertinente 

entre o público e o privado na discussão dos privilégios entre os governantes e os governados, 

que não detêm aparentemente poderes, mas para quem, teoricamente, as políticas públicas e as 

melhorias sociais devem ser dirigidas. Além disso, como foi discutido, não houve, por parte do 

funcionalismo, crédito suficiente para implantação dessa lógica, já que se tratava de uma regra 

alheia à cultura brasileira e à tradição até então existente. 

 

Merece destaque, também, a idéia estabelecida pelos articuladores do DASP de que a 

Administração Pública é uma atividade eminentemente técnica. Como foi debatido, isso 

justificava o DASP: a criação de uma administração científica, nos moldes tayloristas, de 

forma a evitar a intervenção da política na Administração Pública. Nesse contexto, há um 

abismo profundo e insuperável entre a política e a administração racional e técnica. Para os 

formuladores do DASP, a necessidade de uma Administração Pública racional e científica era 

uma decorrência natural do aumento da responsabilidade do poder executivo nos tempos 

                                                 
20

 O Decreto-Lei n.º 579, de 30 de junho de 1938, determinou que os trabalhos do DASP fossem executados por 

funcionários e extranumerários requisitados dos ministérios, além dos extranumerários que ele admitisse, na 

forma da legislação em vigor. 
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modernos, particularmente para a direção da atividade econômica. Não havia dúvida quanto à 

necessidade crescente da intervenção do poder público em todos os setores da atividade 

nacional, e a racionalização administrativa era indispensável. Na prática, no entanto, a “ciência 

da administração”, por se revestir de um conjunto bem organizado de noções de sentido 

comum, não foi a de dar um caráter científico à Administração Pública, e sim de proporcionar 

ao governo central um mecanismo de controle sobre seu funcionalismo. Isso ocorreu por meio 

da centralização da Administração Pública, sob a égide do DASP, e da criação de um quadro 

de pessoal integrado e coerente para todo o País, sujeito a um sistema de classificação de 

cargos, condizente com as diversas qualificações profissionais dos titulares e regido por 

mecanismos explícitos de admissão e promoção. Nesse contexto, havia a idéia de dotar o País 

de um Serviço Público de elite ( SCHWARTZMAN
 
, 1984: 43). 

 

Schwartzaman (1984) salienta que o DASP, entretanto, jamais esteve imune às conveniências 

políticas do regime a que servia. Havia a contradição entre os esforços centralizadores do 

DASP e os procedimentos tradicionais de contratação e promoção de funcionários públicos 

por critérios de conveniência, por política de clientela. Nesse sentido, verificam-se duas 

ordens distintas dentro do Serviço Público brasileiro: uma legal, definida pelas normas  

padronizadoras feitas pelo DASP, e outra “real”, ou seja, adaptada às necessidades da política 

de clientela dos partidos políticos dominantes.  

 

O resultado dessa interação foi um sistema administrativo que se tornou formalístico, no qual 

a incongruência entre as normas prescritas e as relações sociais aumentava progressivamente. 

 

Não se pode afirmar, entretanto, que os resultados do DASP foram completamente negativos. 

Na verdade, teve atuação positiva não só na difusão de idéias modernizantes, baseadas em 

teorias sobre administração e gestão pública vindas de países com tradição de reformas, como 

os EUA, a Inglaterra e a França, mas também na maciça institucionalização de programas de 

formação e profissionalização de servidores públicos (REZENDE, 2004:50). Como foi 

demonstrado, contudo, a Administração Pública foi capaz de conviver com dois sistemas 

conflitantes e adaptá-los à forma que, tradicionalmente, constituiu a Administração Pública. 
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5.2 A REFORMA ADMINISTRATIVA DE 1995 

 

Os anos 90 para a vida brasileira passaram a ser caracterizados como a década da reforma do 

Estado, em que uma abordagem gerencial veio a substituir a perspectiva dita “burocrática” do 

Estado Varguista, que culminou no fim do governo Figueiredo (1984) e precipitou-nos numa 

crise de estrangulamento externo durante o governo Sarney.  

 

A Administração burocrática tornou-se obsoleta, com as imposições neoliberais do processo 

da globalização que começou com a queda do Muro de Berlim e o Fim da Guerra Fria (1989).  

 

É preciso observar, contudo, que não existe uma evolução pacífica da Administração Pública, 

de seu estágio pré-capitalista e patrimonialista, passando pela evolução weberiana da 

burocracia racional-legal do século XX, rumo a uma evolução consagrada pela estruturação de 

uma administração gerencial, mantenedora de performance, eficiência e resultados. No Brasil, 

tais estágios se interpolam.  

 

O regime militar operou em 1967 uma reforma administrativa para acompanhar a instalação 

de grandes projetos nacionais de desenvolvimento (Planos Nacionais de Desenvolvimento I e 

II), com a criação de grandes empresas estatais e a adoção de uma estratégia reformista por 

intermédio do Decreto-Lei n.º 200, de 1967, que dividiu as instituições do setor público 

brasileiro em quatro tipos diferenciados: administração direta, autarquias e fundações,  

empresas públicas e sociedades de economia mista (REZENDE, 2004:55). 

 

Tencionando organizar um Estado, cujo objetivo era produzir bens e serviços em larga escala, 

já que os capitais privados eram incipientes ou desorganizados para prover grandes metas de 

infra-estrutura, a reforma de 1967 permitiu a proliferação descontrolada de empresas estatais e 

outras organizações descentralizadas na Administração Pública Brasileira, aumentando 

significativamente o tamanho da burocracia federal e dos gastos públicos, conforme Rezende 

(2004) observa: 
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[...] a administração pública se tornara por demais complexa para gerenciar e 

coordenar, surgindo problemas de performance e descentralização. A reforma 

de 1967 ressaltou a necessidade urgente de introduzir ganhos de eficiência e 

racionalidade na administração pública, através de substanciais transformações 

nos princípios organizadores da administração pública. A descentralização foi 

o mecanismo central dessa nova reforma.Todavia, este não se fez acompanhar 

de um sistema de controle que permitisse acoplar performance e accountability 

a esta nova matriz institucional, nem mesmo o de introduzir e consolidar um 

sistema de mérito na burocracia federal [...] (REZENDE, 2004:56).  

 

Esse “engordamento” do Estado e a estratégia de crescimento do setor público conduziram, ao 

final dos anos 80, o Estado brasileiro a uma condição sem precedentes de desequilíbrio fiscal, 

uma das principais fontes do processo hiperinflacionário que assolou o país na década de 80. 

Foi o desejo de que não se repetisse esse contexto de desorganização que uma nova reforma 

administrativa, em 1995, foi conduzida pelo Ministério da Administração Federal e da 

Reforma do Estado – MARE, tencionando modernizar o aparato burocrático e reorganizar os 

sistemas internos de controle e gestão (REZENDE, 2004:62). 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em seu diagnóstico, identifica os 

problemas mais relevantes da Administração Federal: o crescimento dos custos da folha de 

pagamentos ao mesmo tempo em que a estrutura de remunerações padece de distorções; o 

enrijecimento disfuncional da legislação e dos controles burocráticos sobre a Administração 

Pública, cristalizado na Constituição promulgada em 1988; a perda de autonomia de gestão 

das agências operadoras de serviços gerando ineficiência e acomodação; e o enfraquecimento 

da capacidade de formulação de políticas públicas e de controle por parte dos ministérios e 

órgãos centrais da administração. Esses aspectos serviram de base para a formulação da 

política de reforma administrativa do Governo Federal. 

 

O plano teve, como ponto de partida, uma reflexão conceitual sobre as três formas de 

Administração Pública: a patrimonialista, que, segundo Bresser-Pereira, estava presente em 

algumas práticas; a burocrática, que era dominante como cultura; e a gerencial, que era a 

emergente e pretendida. O pressuposto assumido era o de que um movimento dessa 

envergadura implicava promover mudanças em três dimensões: 
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a) institucional-legal: remoção dos obstáculos de natureza constitucional e de outros 

ordenamentos; 

b) cultural: substituição da cultura  burocrática dominante  pela nova cultura 

gerencial; e 

c) gerencial: implementação da reforma por meio da adoção de novos arranjos 

institucionais, novas competências e instrumentos de gestão mais adequados. 

 

A necessidade de aumentar a eficiência do Estado, enxugando seu tamanho e sua 

segmentação, ajudou a criar novos conceitos de organização sociopolítica, como as agências 

executivas de regulação e as organizações não-governamentais (chamadas genericamente de 

“o Terceiro Setor”). A “Administração para o desenvolvimento”, em vigor entre 1950 e 1980, 

foi substituída por uma nova percepção de necessidade democrática de um Estado enxuto, 

capaz de ser ágil no cumprimento de políticas públicas e marcos regulatórios, com burocracias 

centradas, obrigatoriamente, no atendimento aos cidadãos. O Estado-sistêmico dá lugar, por 

conseguinte, à multifacetada relação Estado-sociedade-civil (BRESSER e SPINK, 2006: 7-

13). 

 

Segundo Fernando Henrique Cardoso (2006), “reformar o Estado não significa desmantelá-

lo”. O Estado deve deixar de ser paternalista e assistencialista para permitir às forças do 

mercado a produção de bens e serviços. Para o autor, é necessário que o Estado se concentre 

na prestação de serviços básicos à população (educação, saúde, saneamento, entre outros), 

com critérios de gestão, capazes de reduzir custos, buscar maior articulação na sociedade, 

definir democraticamente as prioridades e cobrar resultados (BRESSER e SPINK, 2006:15). 

 

É necessário que a Administração Pública seja preparada para a superação dos modelos 

burocráticos do passado: 

 

[...] de forma a incorporar técnicas gerenciais que introduzam na cultura do 

trabalho público as noções indispensáveis de qualidade, produtividade, 

resultados, responsabilidade dos funcionários, entre outras [...] (BRESSER e 

SPINK, 2006:16). 
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De acordo com Cardoso (2006), vive-se um modelo de transição de administração: de um 

modelo inicial assistencialista e patrimonialista (mais tarde, deu um passo adiante, 

burocratizando-se, no sentido weberiano da palavra), evoluiu-se para um modelo em que não é 

mais suficiente existir uma burocracia competente, definindo meios para atingir fins. O 

momento exige um aparelho de Estado que, além de eficiente, se comunique com o público, 

com o concurso da burocracia estatal e de expressivos núcleos de competência e excelência. 

Conforme o autor, o privilégio “é servir ao público, à cidadania”. Para tanto, será necessário 

não só revalorizar o funcionário, mas também reformar profundamente o aparelho público. 

 

Apesar do otimismo manifesto do ex-presidente Cardoso (1994-2002), seu próprio ministro, 

encarregado da Reforma Administrativa de 1995, declarou que as premissas neoliberais de 

Estado mínimo, na prática, tornaram-se irrealistas, porque as políticas públicas não podem ser 

substituídas pela irracionalidade do mercado. O essencial não é provocar o definhamento do 

Estado, mas reconstruí-lo e reformá-lo (BRESSER e SPINK, 2006: 22). 

 

Segundo Bresser Pereira (2006), embora a reforma possa reduzir o Estado, ao limitar suas 

funções como produtor de bens e serviços, valoriza o seu papel não só como fomentador e 

financiador de atividades que envolvam externalidades ou direitos humanos básicos, mas 

também como agente que promove a competitividade internacional das indústrias locais. Deve 

o Estado, mediante o ajuste fiscal e a privatização, retomar a própria saúde e, por meio de uma 

reforma administrativa, tornar mais coerente o Serviço Público em relação ao capitalismo 

contemporâneo. 

 

A Administração Pública eficiente tem valor estratégico, reduzindo a demanda social e 

elevando o coeficiente de satisfação dos cidadãos, que, nos tempos da ditadura Vargas, apenas 

eram focalizados em relação ao grau de irritação que poderiam sentir na relação filial com o 

Governo. Assim assinala Bresser Pereira: 

 

[...] a proteção do Estado, na medida em que este inclui a res publica, 

corresponde a direitos básicos que, finalmente, no último quartel deste século, 

começaram a ser definidos – direitos que podem ser chamados de “direitos 

públicos” [...] (BRESSER e SPINK, 2006: 24). 
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O autor especifica, ainda, o significado de “direitos públicos”: 

 

O Estado deve ser público, as organizações não-estatais e sem fins lucrativos 

(ou organizações não-governamentais) devem ser públicas. Bens estritamente 

públicos, como um meio ambiente protegido, devem ser públicos. Direitos 

públicos são direitos que nos asseguram que o patrimônio público – a res 

publica –, entendido em sentido amplo, seja público; que seja de todos e para 

todos, e não objeto de rent-seeking, algo privatizado por grupos de interesse. 

Observe-se que o conceito de “privatização do Estado” ou de “privatização do 

patrimônio público não deve ser confundido com a privatização de empresas 

que pertencem ao Estado – a venda de parte do patrimônio público a 

proprietários privados. Privatização, nesse sentido, é venda regular – e não 

apropriação viciosa – de um patrimônio que a sociedade conclua que deve 

pertencer a entidades privadas, não a entidades públicas. (BRESSER e SPINK, 

2006: 24).  

 

Tais balizamentos são necessários na medida em que a proteção aos direitos públicos passa a 

ser imperativa para uma “refundação da República”, com as prioridades de reforma do Estado 

e a recuperação não só das franquias democráticas, como também da Administração Pública 

burocrática, a qual foi substituída por uma Administração Pública de cunho gerencial, com a 

finalidade de aprimorar a participação mais direta da cidadania. 

 

Para Bresser Pereira (2006), é bem claro o dimensionamento do patrimonialismo e a sua 

relação com a burocracia: 

 

[...] a característica que definia o governo nas sociedades pré-capitalistas e pré-

democráticas era a privatização do Estado ou a impermeabilidade dos 

patrimônios público e privado. “Patrimonialismo” significa a incapacidade ou 

relutância de o príncipe distinguir entre o patrimônio público e seus bens 

privados. A administração do Estado pré-capitalista era uma administração 

patrimonialista. Com o surgimento do capitalismo e da democracia, 

estabeleceu-se uma distinção clara entre res publica e bens privados. A 

democracia e a administração pública burocrática emergiram como as 

principais instituições que visavam a proteger o patrimônio público contra a 

privatização do Estado [...].(BRESSER e SPINK, 2006: 26). 

 

De fato, tornou-se importante para o discurso da modernidade a questão da “desprivatização 

do Estado” como pedra de toque da proteção do interesse público e da democracia. Weber 

ressaltou a superioridade da autoridade racional-legal sobre o poder patrimonialista, 
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permitindo que o Estado ampliasse o seu papel social e econômico no controle hierárquico e 

formalista dos procedimentos. Em suma, uma Administração Pública que não vise ao lucro, 

mas à satisfação do interesse público. 

 

Na prática, para a sociedade brasileira, significaria extirpar os males do nepotismo, do 

apadrinhamento e da corrupção, para financiar e prover os bens públicos e semipúblicos. 

Implicaria, ainda, não só evitar a apropriação privada do Estado por empresários e oligarquias 

mesquinhos, como também dotar a administração pública de um nível gerencial voltado para 

resultados, com os mecanismos de descentralização, delegação de autoridade, 

responsabilidade do gestor público e controle rígido de desempenho assegurado por contratos. 

A distinção é clara, de acordo com Bresser Pereira e Spink (2006): 

 

[...] Enquanto a administração pública burocrática é auto-referente, a 

administração pública gerencial é orientada para o cidadão. [...] As burocracias 

capitalistas modernas são uma evolução da burocracia patrimonialista e se 

autodiferenciaram por fazerem clara distinção entre patrimônio público e 

patrimônio privado. Mas ainda se mantiveram bem próximas da matriz 

gerencial em tudo o que diz respeito à afirmação do poder do Estado. Por isso, 

as burocracias tendem a ser auto-referentes. Além de promoverem seus 

próprios interesses, interessam-se, primariamente, em afirmar o poder do 

Estado – o “poder extrovertido” – sobre os cidadãos. Em contraposição, para a 

administração pública gerencial, esse poder já não está sob grave ameaça nos 

países desenvolvidos e semidesenvolvidos. Assim o serviço público já não 

precisa ser auto-referente, mas se orientar pela idéia de “serviço ao cidadão”. 

Afinal, o “serviço público” é público, é um serviço para o público, para o 

cidadão [...] (BRESSER e SPINK, 2006: 29-30). 
 

Por conseguinte, a idéia neoliberal de “Estado mínimo” torna-se irrealista, já que o ente estatal 

precisa ser eficiente e gerido de forma efetiva, ganhando a Administração Pública gerencial 

adeptos nos países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, que substituíram a cultura do 

Estado de Bem-Estar europeu, vigente durante a Guerra Fria, por parâmetros de 

desenvolvimentismo patrimonialista. Nesse sentido, o Estado deve patrocinar e gerir as 

atividades exclusivas de escolha da sociedade e delegar à iniciativa privada a produção de 

bens e serviços “não-exclusivos”. A reforma administrativa, no rumo do pleno funcionamento 

do Estado gerencial, deve constituir “agências autônomas” e regulatórias, integradas ao Estado 
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e ao público não-estatal através de contratos de gestão. Nessa perspectiva, observam, ainda, 

Bresser Pereira e Spink: 

 

[...] o objetivo é construir um Estado que responda às necessidades de seus 

cidadãos; um Estado democrático no qual seja possível aos políticos fiscalizar 

o desempenho dos burocratas e estes sejam obrigados por lei a lhes prestar 

contas, e onde os eleitores possam fiscalizar o desempenho dos políticos e 

estes também sejam obrigados por lei a lhes prestar contas [...] (BRESSER e 

SPINK, 2006: 36). 

 

Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento passaram a agir como agências controladoras da 

nova reforma, flexibilizando os controles sobre os recursos humanos e orçamentários. O 

grande obstáculo era a longa tramitação ou autorização legislativa para transformação 

institucional e a dificuldade de cooperação por parte dos ministérios e atores com maior poder 

de controle. A modelagem de flexibilização, a partir das novas agências controladoras, 

também necessitava da cooperação de outros ministérios, o que se dava de modo fragmentado 

e errático. O objetivo fundamental a ser alcançado era o ajuste fiscal, como estratégia de 

disciplinamento das despesas da União e dos Estados, que surgia como dimensão central na 

agenda do Governo Cardoso, tornando a reforma de 1995 um pólo centralizador dos ajustes 

necessários aos gastos públicos (BRESSER e SPINK, 2006: 70). 

 

O ajuste fiscal tornou-se a parte visível da reforma, porém não significava que a estratégia 

colidia com modelos obsoletos de controle. Julgando essa dialética, assinala Rezende (2004): 

 

[...] a reforma beneficiaria importantes atores, tais como governadores, 

burocratas, gestores públicos, funcionários de carreira típicos do Estado e os 

funcionários públicos atuando nas funções exclusivas do Estado, tal qual 

definidos pelo plano diretor. Por outro lado, aqueles setores que operavam em 

organizações fora das atividades sofreriam altos custos individuais [...] 

(REZENDE, 2004: 74). 

 

Havia o temor de que o novo modelo de performance pudesse esvaziar o poder dos demais 

ministérios, porque a proposta trazia implicações para alterar significativamente sua 

distribuição no interior da burocracia. Com o controle regulado pelos resultados, a reforma de 

1995 punha em xeque as relações de poder (patrimonialista), por meio de um conjunto 
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específico de mudanças na relação entre a formulação e a implementação de políticas públicas, 

que é o ponto-chave, conforme Rezende (2004), dos problemas de performance do Estado 

brasileiro. 

 

Além disso, surgia a percepção de que as agências reguladoras reduziriam o papel do Estado a 

uma posição minimalista, tornando-se pretexto para o torpedeamento da reforma pela 

administração indireta, sob o pretexto de que ela conduziria à privatização do Estado, o que 

seria, na verdade, o reverso de seus pressupostos teóricos. Nesse sentido, a retirada do Estado 

de alguns setores, consolidados como ganhos sociais desde 1930, ampliados e reforçados pela 

Constituição de 1988, parecia sinônimo da perda de recursos do Governo Federal e para a 

burocracia um falso discurso de modernidade. Rezende (2004) assim opina sobre o tema: 

 

[...] o discurso deveria deixar claro que a criação de relações reguladas pela 

performance entre os ministérios e as organizações da administração indireta 

deveria ser o ponto nodal de qualquer reforma orientada pela performance. A 

crise fiscal do Estado era apenas parte do problema e resultado de uma precária 

articulação entre formulação e implementação. Por mais que o governo fosse 

bem-sucedido nas suas políticas de redução de custos, a performance poderia 

não ser restaurada, uma vez que as instituições e um novo papel para o Estado 

brasileiro não haviam sido estabelecidos. A nova reforma trazia consigo uma 

agenda de mais descentralização, mas diferentemente das reformas anteriores, 

uma proposta de regulação orientada pela performance. Nesse sentido, ajuste 

fiscal e mudança institucional, longe de serem antagônicos eram 

complementares [...] (REZENDE, 2004:77). 

 

Isso não ficou, entretanto, muito claro. Pergunta-se qual seria o desenho institucional das 

agências reguladoras. Verifica-se que o desenho institucional das agências reguladoras ficou a 

cargo da Casa Civil e o das agências executivas a cargo do MARE. Propôs-se, portanto, algo 

incongruente. O Governo estava interessado muito mais na regulamentação das agências 

reguladoras decorrentes da privatização dos monopólios estatais, a fim de atrair investimentos 

estrangeiros para esses setores. As agências, ou melhor, as autarquias já existentes e que 

regulavam determinados setores da economia não estavam sendo enquadradas como agências 

reguladoras, mas, sim, como agências executivas. 
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No plano da consecução de tão nobres objetivos, no entanto, qualquer delegação de autoridade 

era interpretada como automático decréscimo de orçamento e menor proteção do Governo 

Federal, o que poderia criar a impressão de retirar do Estado os seus papéis tradicionais e a 

responsabilidade social. Apesar do temor, algumas agências continuaram a ser estimuladas 

pelo Governo Federal, embora os objetivos disciplinadores do ajuste fiscal fizessem imaginar 

que seria abandonado, em definitivo, o velho modelo burocrático. Nessa perspectiva, 

autonomia e descentralização, segundo Rezende, não foram elementos suficientemente 

poderosos para convencer as agências a cooperar com a reforma. O medo de perder o controle 

das agências e o cálculo de ganhos e perdas potenciais em relação ao poder de controlar foi 

decisivo para explicar a reação organizada à reforma de 1995, que estabeleceu padrões de 

ambigüidade e resistência, predominando o ajuste fiscal sobre as mudanças institucionais 

realmente necessárias. Assim informa Rezende (2004): 

 

[...] o modelo de crescimento descontrolado do Estado brasileiro fez com que a 

descentralização não fosse associada positivamente à performance, 

dificultando bastante a cooperação institucional com a reforma [...] 

(REZENDE, 2004: 78-79). 

 

No âmago da reforma, encontrava-se a idéia da existência de um corpo burocrático, nos 

moldes weberianos, que iria desempenhar atividades típicas de Estado. Ocorre, no entanto, que 

esse aspecto tornou-se nebuloso, pois o Governo, ao remeter o projeto correspondente ao 

Congresso Nacional, acabou não contemplando aquelas carreiras consideradas típicas de 

Estado. Por outro lado, algumas carreiras do funcionalismo acabaram por fazer lobby perante 

os deputados para que fossem inseridas nessa característica. Na verdade, em função de todo 

esse imbróglio e das pressões políticas de determinadas carreiras, o projeto nunca chegou à 

votação. 

 

O Plano Diretor de Reforma do Estado pretendia, na realidade, romper com a administração 

burocrática, com a implantação de um modelo pós-burocrático, cujas raízes se encontram no 

modelo de gerencialismo britânico dos anos 80, aliado às técnicas administrativas da iniciativa 

privada. 
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Percebe-se que um dos pilares da reforma administrativa consistia na obtenção da eficiência, 

aproximando a administração pública da administração privada, cujo modelo de gestão passou 

a ser amplamente divulgado como paradigma a ser seguido pelas instituições públicas, 

principalmente no tocante à prestação de serviços. Terceirização e reengenharia são exemplos 

de métodos administrativos que deveriam ser incorporados.  

 

A esse debate, entretanto, devem ser acrescentados dois aspectos. O primeiro consiste no 

estabelecimento das diferenças entre esses dois segmentos, conforme demonstra o quadro a 

seguir. 

ADMINISTRAÇÃO PRIVADA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Dirigida pela missão Dirigida por regra e regulamento 

Orientada para resultados Orientada para o processo (eficiência) 

Liderança catalisadora Agente constitucional do poder soberano do 

Estado 

Flexibilidade Controle 

Clientes/consumidores Cidadãos 

Satisfação do cliente Garantia de direitos dos cidadãos 

Incentivos Regulações 

Autonomia dos empregados Hierarquia 

Delegação de autoridade e 

responsabilidades 

Centralização de autoridade e 

responsabilidade 

Empreendedora (corre riscos) Burocrata (segue regulamentos) 

Adaptado de Morgan, F. Douglas. Bureaucracy and the American Constitution: can the triumph of 

Instrumentalism be reversed? School of Government, Portland State University (http://www.pdx.edu). 

 

O segundo refere-se à própria eficiência do setor privado. Sem sombra de dúvida, os grupos de 

interesse atuam na organização privada de forma muito mais decisiva nos destinos da 

organização: a sobrevivência deles está intimamente ligada à sobrevivência do 

empreendimento. O comportamento das pessoas (do quadro administrativo) é, portanto, bem 

diferente. 
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A adaptação às mudanças ambientais torna-se um fator preponderante de continuidade do 

negócio. Além disso, a organização privada atua com objetivos muito mais visíveis, no tocante 

à perpetuidade do negócio, e a aplicação de novas tecnologias de gestão torna-se bem mais 

factível que na organização pública. 

 

Nesse sentido, o pressuposto básico é que a iniciativa privada está sujeita às pressões do 

mercado competitivo, enquanto o Serviço Público não sofre tal tipo de restrição. Hirschman 

(1973) mostrou, contudo, que situações de monopólio podem produzir no setor privado os 

mesmos problemas que parecem ser crônicos e típicos da administração pública. Dessa forma, 

lembra: 

 

[...] sob qualquer sistema econômico, social ou político, indivíduos firmas e 

organizações em geral estão sujeitos a falhas de eficiência, racionalidade, 

legalidade, ética ou de outros tipos de comportamento funcional [...] cada 

sociedade aprende a viver com certa parcela desse funcionamento deficiente ou 

desse mau comportamento; mas para que tal comportamento inadequado não 

se alimente e não leve à deterioração geral, é preciso que a sociedade seja 

capaz de forçar esses agentes ineptos tanto quanto for possível a assumirem as 

atitudes e métodos exigidos para seu bom funcionamento [...] (HIRSCHMAN, 

1973:13-14).  

 

Tais métodos relacionam-se com “a saída”, isto é, com a decisão do cliente de deixar de 

adquirir determinados produtos de uma empresa e passar a adquiri-los de outras, ou com a 

“voz”, isto é, com os protestos que se tornam um grande trunfo nas mãos da sociedade. 

Podendo surgir ou não paralelamente à saída, a “voz” tem a função de alterar a organização de 

suas falhas, mas, ao mesmo tempo, precisa dar tempo à nova ou antiga direção para reagir às 

pressões que lhe faz (HIRSCHAMAN, 1973:42). 

 

O que se percebe, no entanto, em relação à ultima reforma administrativa é o fato de a “voz” 

ter partido dos próprios setores dirigentes do Governo, no intuito de mobilizar a sociedade e a 

opinião pública para apoiar a reforma administrativa e o enxugamento do Estado. Os 

funcionários públicos foram vistos como verdadeiros responsáveis pela crise do Estado, tanto 

em função da ineficiência quanto pelo aumento do custo da folha de pagamento. 
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A reforma promovida não obteve êxito, exceto no tocante à política de privatização e criação 

de agências reguladoras. Rezende (2004) tenta explicar o insucesso das reformas a partir de 

algumas perspectivas: a falha seqüencial e as razões da não-cooperação com a mudança 

institucional. Nesse contexto, a burocracia começou a tomar consciência de suas perdas, 

apresentando as naturais resistências e oposições às mudanças. Conseqüentemente, não se 

devem esperar posturas cooperativas espontâneas em defesa da reforma. Em outras palavras, a 

reforma em seu aspecto normativo, legal e formalístico não se traduziu em sua consolidação 

no plano real, já que não integrava a reforma a compensação de possíveis custos de certos 

grupos que necessariamente perderiam com ela. 

 

Por outro lado, percebe-se que a combinação de órgãos normativos superiores da 

administração direta com órgãos executivos autônomos, as agências reguladoras e executivas, 

revelou um esvaziamento das funções dos órgãos normativos, chegando até a entrar em 

conflito com eles.  

 

Na realidade, a reforma administrativa foi sendo absorvida como agenda de governo à 

proporção que foi incorporando aspectos fiscais. Isso pode ser evidenciado pelo fato de, na 

primeira etapa da reforma (1995 a 1998), ter sido feito grande esforço de reforma com a 

aprovação da emenda constitucional e, na segunda (1999 a 2002), perceber-se a completa 

indefinição em relação à continuidade do Plano Diretor. Na segunda etapa, o MARE foi 

extinto, e suas funções foram absorvidas pelo Ministério do Planejamento. Além disso, a 

própria aprovação da emenda constitucional não teve continuidade em seus múltiplos 

dispositivos legais (FERNANDES, 2002:8-11). 

 

Em 7 de agosto de 2002, na Folha de São Paulo, Bresser Pereira dá o tom sobre a economia 

brasileira e a reforma administrativa, no artigo intitulado “Revolução nacional interrompida”: 

 

[...] uma revolução dessa natureza só se completa quando seu povo deixa de 

ser vítima do complexo de inferioridade colonial, quando suas elites passam a 

pensar com suas próprias cabeças e quando seu governo tem claro que sua 

missão é defender o trabalho e o capital nacionais [...] cumprimos uma parte 

desse programa, mas, em vez de reconstruir financeiramente o Estado, 

endividamo-lo ainda mais em vez de privatizarmos apenas setores 
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competitivos, privatizamos também monopólios naturais [...] e tudo nos anos 

90, com apoio do FMI, do Banco Mundial e dos mercados financeiros 

internacionais (BRESSER PEREIRA, 2002).  

 

Em relação ao patrimonialismo, o mesmo autor reconhece: 

 

[...] a administração pública brasileira evoluiu de forma desigual, com 

resultados heterogêneos [...] ainda há muito a ser feito no combate ao 

patrimonialismo ou ao mau uso da máquina pública [...] (BRESSER-

PEREIRA, 1997)[...].  

 

O que parece comum, tanto na abordagem daspiniana quanto na abordagem gerencial definida 

na última reforma, é considerar que tais formas de intervenção adquiriram sentido e 

disputavam, por conseguinte, espaços com formas alternativas de condução dos negócios 

públicos, desenvolvidas em outras circunstâncias e condições. 

 

5.3 O ENTERRO DOS MALES E MAZELAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O 

LEDO ENGANO 

 

O discurso da modernidade, sugerido pela Revolução de 30 e responsável pelo Estado Novo 

em 1937, a restauração democrática de curta duração, entre 1945 e 1964, a retomada em 1967, 

com uma reforma administrativa, e ressuscitado por outra, em 1995, a pretexto da falência da 

capacidade de investimento do Estado, absolutamente não acabou com os traços marcantes do 

patrimonialismo existente no País. Se a troca de cargos por votos foi algo extirpada na esfera 

federal da Administração Pública, na esfera municipal, essa prática parece ser ainda 

corriqueira. 

 

[...] a contratação dos terceirizados, eu tenho certeza que há uma indicação 

política [....] é o pessoal que trabalhou na campanha. A gente tem motorista 

que não quer trabalhar porque foi colocado aqui pelo político X. A maioria do 

efetivo nos municípios não é orgânico. São cargos de confiança e 

tereceirizados. Por exemplo, aqui, nós somos 15, somente 3 são orgânicos. E 

tem lugar que é pior [...] (Depoimento do Secretário Municipal).  
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O Estado Novo “abrigou à sua sombra o velho conservadorismo regional”, e  “a recomposição 

das classes dominantes, depois de 1930, se fez pela mediação do Estado, liquidando vários 

excessos “revolucionários” (CAMARGO, 1983: 142). 

 

Camargo (1983) sintetiza o sentido dessa modernização sem mudança, modernização 

conservadora e pacto agrário, arrematando: 

 
[...] não resta dúvida que de 1930 a 1964 o que se convencionou chamar 

genericamente de oligarquia (expressa por sua dupla referência: monopólio da 

terra e controle do voto) permaneceu imbricada nos centros de poder e que sua 

inserção nada teve de incompatível com a direção industrializante assumida 

[...] (CAMARGO, 1983:126). 

 

Curiosamente é pelo poder do voto, contando com a cooptação das classes médias que essas 

oligarquias, mesmo no intervalo democrático entre 1945 e 1964, ampliaram o poder de 

barganha e amorteceram perdas impostas pela civilização urbano-industrial que se implantava.  

 

A colonização do Estado seria então um processo típico do esforço de exclusão das maiorias 

que permeou toda a história brasileira, desde o descobrimento, assim como a polarização entre 

um Executivo de natureza desenvolvimentista e industrializante e um Legislativo 

excessivamente ruralista, freando as perspectivas de mudança. No meio dessas contradições, 

Maranhão (1983) identifica a burocracia como expressão do desenvolvimento do capital 

monopolista: 

 
[...] tem-se aqui, mais uma vez, uma evidência do crescimento decisivo do 

poder de uma burocracia do Estado sobre o conjunto da sociedade. Essa 

burocracia não tem, porém, uma autonomia que fuja às determinações de 

classe do Estado: ela se propõe a reproduzir e ampliar o caráter capitalista do 

Estado, procurando viabilizar a própria realização plena do capitalismo no 

Brasil. Entretanto, ela não se liga ou privilegia um setor determinado da 

burguesia. Como a política econômica de que ela é autora, a burocracia não 

procura resolver as tensões internas à classe dominante, e sim busca no recurso 

externo os elementos necessários à expansão e desenvolvimento do capital. 

Neste sentido, em que pese a linguagem nacionalista de alguns de seus setores, 

esse conjunto militar-burocrático é agente objetivo do capital monopolista. 

Para agir, dessa forma, é necessário ao referido conjunto “impor limites à 

democracia”, impedir que as várias forças sociais participem do processo 

decisório [...] (MARANHÃO, 1983:273). 
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Essa burocracia adotaria um viés conservador, desde sua origem, no capitalismo incipiente 

construído pelo Estado pós-colonial, oriundo do capitalismo comercial urbano e do setor 

terciário no Brasil, até pretender o controle dos trabalhadores “produtivos”, isto é, aqueles que 

elaboram as mercadorias nas indústrias, conforme observa Saes (1983): 

 
[...] a divisão capitalista do trabalho dificulta a identificação entre todos os 

trabalhadores, e neutraliza na prática a unidade puramente econômica dos 

trabalhadores improdutivos, ao travestir a divisão real entre trabalho manual e 

trabalho não-manual em hierarquias de trabalho fundada numa distribuição 

desigual, por entre indivíduos, de “dons” e “méritos” [...] (SAES, 1983:464). 

 

É curioso notar que as classes médias, enquanto reivindicavam com a Revolução de 30 e sua 

modernidade, uma representação política própria, ofendidas pelas fraudes eleitorais que 

impediam o acesso de seus candidatos ao núcleo dominante (FAUSTO, 1971), a alta classe 

média, de orientação liberal, recuava para uma posição defensiva de “resistência à destruição 

do privilégio das ‘elites’, à política, e à ampliação (ainda que relativa) da cidadania no mundo 

urbano” (SAES, 1983: 239). 

 

Por sua vez, a baixa classe média adota uma conduta estatizante e de preferência pelo 

progresso e pelo consumismo, patrocinado pelo Estado, aspirando à pauta de consumo 

vigente, de acordo com o nível de desenvolvimento industrial e do capitalismo comercial, 

sintonizados com as concessões do capitalismo aos cidadãos, que se consideram partícipes da 

condição de representantes da periferia do próprio regime capitalista (SAES, 1983: 465). 

 

Os estratos weberianos da burocracia ascendente no discurso modernizante são, de fato, 

escalados a partir dessas classes médias contraditórias em termos ideológicos, a ponto de Saes 

(1983) identificar nessa “nova classe” um grande temor de proletarização: 

 

[...] a passagem da industrialização brasileira a uma nova fase (grande indústria 

“moderna” e monopolista, produção de consumo duráveis e insumos 

industriais, desenvolvimento do capital financeiro), a partir de 1956, permitiu o 

florescimento de um “novo setor terciário urbano”, cuja cúpula é constituída 

pelos detentores da autoridade técnica ou administrativa no seio da grande 

empresa capitalista: executivos, gerentes, chefes de serviço, economistas, 

técnicos médios, engenheiros industriais, etc. Estas ocupações definem uma 

nova “situação de trabalho”; tal situação provoca uma tendência desses setores 

a se afastarem da ideologia liberal e do estatismo popular. Daí a especificidade 
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ideológica da nova classe média: o exercício da autoridade técnica ou 

administrativa no seio da grande empresa capitalista tende a gerar convicções 

sobre o caráter da autoridade geral, bem como sobre a necessidade de uma 

organização altamente despótica e hierarquizada da sociedade [...] (SAES, 

1983: 505). 

 

Assim, a máquina estatal não poderia prescindir do auxílio de executivos privados nos altos 

postos do setor público, além dos chamados “bacharéis”, que desde a República Velha, 

formavam as elites de desembargadores, ministros das instâncias judiciárias superiores, dos 

órgãos de cultura e de ensino superior, formando o “caldo de cultura” para os golpes de 1937 

e, posteriormente, de 1964, desde que se entenda a divisão de cargos das classes dirigentes, 

que obedece a um formato extremamente oligárquico e estamental, como denuncia Miceli 

(1983): 

 
 [...] a distribuição dos filhos entre as diversas carreiras necessárias à 

conservação “coletiva” e indivisa da posição e de status familiares sucede a 

partir de um cálculo quanto ao estado desse mercado altamente especializado, 

muito antes de ter lugar no âmbito das instituições, a transmissão efetiva de 

cargos entre membros de gerações subseqüentes dessas famílias. Assim a 

divisão do trabalho político e cultural levado a cabo no interior dessas dinastias 

de cientistas, letrados, juristas, profissionais liberais e políticos profissionais, 

afeta os integrantes de uma dada geração muito tempo antes de serem 

efetivamente convocados a ocuparem os lugares que lhes haviam sido 

reservados ou, pelo menos, “prognosticados”. (...) Além de favorecer a 

mobilização de pistolões em favor dos membros de uma mesma linhagem, esse 

equacionamento criterioso de oportunidades deriva de uma estimativa quanto à 

rentabilidade futura do patrimônio familiar e não de aplicações fortuitas 

visando a garantir um pecúlio individual [...] (MICELI, 1983: 592). 

 

A replicação do patrimônio familiar através da freqüência à administração pública foi a tônica 

no Brasil republicano a partir do Estado Novo, surgindo verdadeiras “dinastias”, prontas a 

preservar os seus haveres, conforme assinala o mesmo autor: 

 

[...] as dinastias Mello Franco, Pinheiro Chagas, Mendes Pimentel, Sá Pires e 

outras, desenvolveram estratégias de longo prazo no tocante à inserção da 

mão-de-obra familiar com vistas à reprodução de suas posições no espaço da 

classe dirigente que consistiam, basicamente, na repartição de seus herdeiros 

pelas posições gerenciais, políticas e intelectuais, dos setores público e privado 

de preferência buscando acrescentar os rendimentos obtidos através de 

negócios particulares às benesses que lhes confere o acesso à cúpula da 

máquina governamental. Os planos relativos à formação escolar e cultural dos 
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integrantes de uma determinada geração se ajustam ao futuro de classe de cada 

uma das posições no interior da fratria, cabendo ao primogênito a gestão dos 

negócios familiares e as posições de relevo, aos filhos do meio o fascínio pelas 

profissões intelectuais e científicas e aos mais jovens a estabilidade 

característica das carreiras públicas de prestígio como a diplomacia [...] 

(MICELI, 1983: 593). 

 

É notável aduzir a semelhança de comportamento entre os nativos colonizados no País, que 

pretendiam imitar os progressos realizados pelos oficiais públicos representantes da corte 

portuguesa, quer nos hábitos quer nos costumes de casamento interfamiliares, e o que ocorre a 

partir da montagem crítica do modelo burocrático de “mérito”, estruturado a partir do Estado 

Novo para manter o Estado desenvolvimentista. As famílias de maior peso político regional, 

com patrimônio rural e urbano, colonizam os postos dirigentes da Administração Pública e 

procuram ser imitados pelas classes médias, cujos movimentos ideológicos já foram 

detectados, visando ao preenchimento dos cargos de confiança governamentais, fabricados por 

critérios antiquados de cooptação política e de aproximação com  os “amigos” do governo. 

 

A discussão em torno do tema reforma administrativa aqui demonstrada evidenciou aspectos 

particulares e específicos de problemas econômicos, sociais e políticos, surgidos em 

momentos históricos distintos, em que foi preciso redefinir o papel do Estado. Na primeira, o 

Estado apareceu como o grande idealizador do projeto Nacional de Desenvolvimento. Na 

segunda, a tônica do neoliberalismo fez com que todas as baterias se voltassem contra esse 

mesmo Estado que não mais atendia à demanda e às necessidades nacionais. No bojo das 

reformas, pretendia-se pôr fim às disfuncionalidades da Administração Pública, como a 

eficiência e as relações patrimoniais, e colocá-las num novo patamar.  

 

Como se viu até aqui, entretanto, os processos históricos que caracterizaram a Administração 

Pública são longos e complexos. A própria disfuncionalidade atual representa o efeito 

conjunto de intrusões ou intervenções políticas de forma não-sistêmica, a partir do modelo 

implantado pelo DASP, e de uma construção histórica.  

 

O modelo implantado pelo DASP já nasceu desfigurado com a possibilidade de admissão de 

pessoal extranumerário, mantendo a política de transformação dos cargos políticos em moeda 
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de troca política. Posteriormente, a reforma de 1967 agregou à administração direta um 

enorme setor empresarial, autárquico e fundacional que fugiu ao controle central e facilitou a 

feudalização da máquina por interesses privados.
21

  

 

Por último, o Plano Diretor de Reforma do Estado foi utópico, somente beneficiando medidas 

de impacto imediato, cujo apoio se obteve apenas em relação às medidas de ajuste fiscal. 

Assim, pode-se dizer que houve completa ausência de esforço à implementação da reforma 

dentro do próprio governo que a concebeu. Além disso, não houve discussão ampla e 

compensatória com os setores que sairiam perdendo com a reforma, o que ocasionou o 

surgimento de resistências que se tornaram intransponíveis.  

 

  

                                                 
21

 Na ocasião, surgiu um grande número de empresas privadas que foram organizadas com a função quase que 

exclusiva de atender aos contratos do setor público. Essas empresas, contudo, não participavam do mercado 

competitivo. Foi o caso das grandes empreiteiras privadas, criadas para a realização de grandes obras de 

engenharia. Com o tempo, elas se transformaram em clientes dificilmente saciáveis de contratos públicos, 

exigindo que novas obras fossem contratadas não tanto pelos resultados, mas para manter ativo e empregado seu 

pessoal e seu equipamento. Isso acabou por gerar um novo tipo de clientelismo, que é dos interesses privados 

desenvolvidos à sombra do serviço público (SCHWARTZMAN,1984).  
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CAPÍTULO 6 
 

 

 

 

 

ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

 
“Não é suficiente conhecer o conjunto das relações enquanto existem em um 

dado sistema, mas importa conhecê-los geneticamente, sem seu movimento de 

formação, já que todo indivíduo é não somente a síntese das relações 

existente, mas também da história destas relações, isto é, o resumo de todo o 

passado.”  

 

Antonio Gramsci 
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Este capítulo aborda a questão que envolve as relações e os laços familiares no conjunto da 

sociedade brasileira. A intenção é trazer à tona uma interpretação do Brasil que, de certa 

forma, possa explicar as relações internas na Administração Pública a partir da vertente 

cultural brasileira.  

 

Como foi descrito até aqui, a burocracia incorporou, em cada momento histórico definido por 

forças políticas, mecanismos relativos às circunstâncias em que se inseriam. As questões 

tradicionais que nos remetem ao patrimonialismo estiveram, entretanto, sempre presentes na 

história da Administração Pública. Em determinados momentos, de forma mais enfática e 

explícita, e, em outros, de modo mais implícito  e encobertas por mecanismos modernizadores, 

sob o auspício de técnicas administrativas, justapondo-se ao sistema então vigente, 

demonstraram que a tradição tem um traço marcante na Administração Pública brasileira. O 

objetivo deste capítulo é exatamente tentar compreender os traços constitutivos de nossa 

sociedade.  

 

Nesse sentido, acredita-se que a história do País se desenvolveu em termos de signos, 

símbolos, mitos, valores e ideais. Não se quer, contudo, excluir as relações, os processos e as 

estruturas de dominação que estão relacionados com os movimentos da sociedade e sua 

configuração em determinado momento histórico.  

 

Deixe-se claro que há várias interpretações e vários intérpretes sobre o Brasil.
22

 Cada versão 

busca, de certa forma, descrever épocas, explicar as raízes ou as perspectivas do País. 

                                                 
22

 IANNI (2002) destaca alguns destes pensamentos: a) o Estado constitui a sociedade civil, já que esta seria 

pouco organizada, dispersa, gelatinosa, de tal maneira que o Estado se constitui em demiurgo da sociedade, 

realizando a sua articulação e direção. Ao mesmo tempo, promove mudança e tutela, sempre com a 

conscientização das elites; b) o Brasil seria um País cuja história é amplamente determinada pelos movimentos e 

exigências dos mercados externos, desde o colonialismo e o imperialismo ao globalismo, definindo-se por 

diferentes modalidades de sua inserção dos mercados externos; c) O Brasil é visto como um País patriarcal, 

marcado pelo patriarcalismo que se forma e se desenvolve no curso dos séculos de escravismo, com 

desdobramentos no coronelismo, caciquismo, oligarquia; tudo isso no âmbito de algo denominado 

lusotropicalismo, sem esquecer a contínua e reiterada associação, mescla ou confusão entre o público e privado; 

d) o Brasil se singulariza por ser uma “democracia racial”, a despeito dos séculos de regime de trabalho escravo e 

da forma pela qual são tratados prática e ideologicamente o índio, o negro, o árabe, o japonês e outros indivíduos 

e coletividades; e) o Brasil tem sido visto como um País que se destaca por sua “história incruenta”, uma história 

de “revoluções brancas”, na qual floresce a “democracia racial”, tudo isso “lusotropical” (IANNI, 2002:176). 
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Interessam aquelas que podem contribuir para entender o comportamento da burocracia 

brasileira.  

 

6.1 PATRIARCALISMO À BRASILEIRA 

 

A ideologia patriarcal é assunto bem caracterizado em Weber como uma forma de dominação, 

de acordo com o que foi discutido no capítulo três deste trabalho. Suas raízes, entretanto, 

podem estar relacionadas não somente à forma de condução política de uma determinada 

sociedade, mas também a questões culturais desenvolvidas ao longo de um período histórico.  

 

Dessa forma, é importante ressaltar que muitos hábitos sociais, políticos e culturais da 

atualidade são herança dos colonizadores. Evidentemente, o contato com os indígenas e os 

africanos, trazidos pelos próprios portugueses para a lavoura da cana, influenciou a cultura dos 

primeiros colonizadores. Apesar de alguns desvios, a cultura portuguesa predominou sobre as 

demais. 

 

Holanda (2006) afirma que os portugueses eram mais católicos e menos europeus. Eram 

portadores de característica peculiar, diferentes dos demais povos do continente europeu. Os 

ibéricos atribuíram ao valor próprio da pessoa humana uma grande importância. A autonomia 

de cada homem em relação ao semelhante no tempo e no espaço seria a raiz de sua 

originalidade. 

 

Nesse contexto, merece destaque a obra de Morse (1988) ao analisar a colonização das 

Américas e detectar diferenças relevantes entre os povos ibéricos e os anglo-americanos. 

Dentre essas características, destacam-se a existência de um humanismo nacionalista e 

monárquico e o fato de os sujeitos políticos não serem definidos como “indivíduos”, mas por 

sua localização social e missão cristã. Além disso, segundo o autor, as idéias de Maquiavel, 

um dos idealizadores do Estado moderno, não tiveram o mesmo apoio nos países ibéricos. Em 
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Portugal, o autor sustenta que a integração política conseguida e as ambições ultramarinas 

mais concretas reduziram a necessidade de diagnósticos políticos mais elaborados.
23

 

 

Segundo Silva (2006), os primeiros colonizadores vieram para o Brasil determinados a 

trabalhar no cultivo da lavoura de cana. Nessa atividade, a maior preocupação dos colonos era 

enriquecer e se enobrecer, propósitos que estavam totalmente em conformidade com suas 

experiências. A busca da nobreza era uma atitude natural para os portugueses. Poder e 

privilégios naquela sociedade eram associados à nobreza, que, em Portugal dos séculos XVI e 

XVII, representava uma virtude especial, que se transmitia hereditariamente para servir com 

honra ou provinha da reputação ou fama auferida no exercício de certas atividades sociais.
24

 

Essa prática, em essência, traduziu-se numa tradição corporativista. A mobilidade social 

possibilitava, basicamente, a obtenção de privilégios. As categorias profissionais propiciavam 

a rota para a fuga do “estado comum”. Através de um novo estatuto, os cidadãos da terra, 

anciãos, mulheres, amas, lavradores, rendeiros reais e criadores de cavalos, ascendiam a um 

“novo estado”. Buscar um estatuto jurídico-político particular era algo comum na sociedade 

portuguesa. Era um diferenciador, já que poderia conceder alterações de natureza político- 

institucional, ou mesmo econômica, por meio de isenções fiscais, regime especial de prova, 

prisão domiciliar ou atos simbólicos como fórmulas de tratamento.  

 

Nem mesmo as mudanças ocorridas no pensamento social europeu, resultantes dos novos 

descobrimentos ou proporcionadas pela Reforma Protestante, foram capazes de modificar, em 

Portugal, a classificação social que continuou a ser fundamentada na tradição. A Contra-

Reforma pode, de certa forma, explicar a ênfase atribuída à tradição pela sociedade portuguesa 

                                                 
23

 O ponto crucial na rejeição de Maquiavel não era o seu “absolutismo”, pois este era um princípio do Estado, 

mas, sim, a ameaça de “tirania” contida em sua noção de Estado como “artifício”, e não como “obra de arte”: o 

Estado como um todo ordenado em que as vontades da coletividade e do príncipe se harmonizam à luz da lei 

natural e no interesse do bem comum.  
24

 À guisa de ilustração, Garcia (1975) lembra que o jugo exercido pelos holandeses no Maranhão foi o mais 

violento possível, o que levou o povo em desespero a resistir com a mesma violência. Os senhores de engenho 

Antônio Muniz Barreiros e Antônio Teixeira de Melo puseram-se à frente da insurreição, de tal modo que, em 

1644, conseguiram libertar o Estado, com grandes perdas para os holandeses. Os serviços prestados nessa ocasião 

pelos habitantes de São Luís e de Belém do Pará valeram-lhes mais tarde os privilégios de que gozavam os 

cidadãos do Porto, como trazer armas ofensivas e defensivas e não ser preso nas prisões comuns (GARCIA, 

Rodolfo (1975), op. cit., p. 99). 
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e a prevalência dela no pensamento social português. Isso implica admitir, ainda, que os 

portugueses, no Renascimento, tenderam para a Contra-Reforma. 

 

Nem todas as questões passavam, entretanto, necessariamente pelo crivo institucional e 

jurídico das corporações. As relações sociais, como amizade, serviço e clientela, eram bastante 

valorizadas. Esse era um caminho paralelo e informal para obter benefícios e proteção. Tal 

processo acabava por reforçar ainda mais as práticas corporativistas. Os poderes informais da 

sociedade portuguesa tinham grande relevo e não eram nada desprezíveis. As questões 

institucionais ou jurídicas tendiam a se misturar e a coabitar com outras relações paralelas, 

baseadas em parentesco, amizade, fidelidade, honra e serviço. As relações que obedeciam a 

uma lógica clientelista, como a obrigatoriedade de conceder mercês aos “mais amigos”, eram 

situações sociais cotidianas que se incorporavam nas estruturas sociais, sendo, consideradas 

como uma “norma social” (SILVA, 2006). 

 

Nesse contexto, a “família” se apresentava como uma instituição de grande relevância na 

sociedade portuguesa. É importante esclarecer que a concepção de “família” na sociedade 

portuguesa dos séculos XVI e XVII não possuía o significado da atualidade. A idéia de família 

como um local de relacionamento social e afetivo, célula “nuclear” da sociedade, representa 

uma construção social contemporânea. Na época, segundo Silva (2006), a “família” tinha uma 

concepção mais abrangente. Significava, especialmente, as pessoas que viviam debaixo do 

mesmo teto, que faziam parte da casa, isto é, pais, filhos e domésticos. Dessa forma, a noção 

de família não expressava conexões genealógicas, mas, sim, de dependência da autoridade.  

Esses são, por conseguinte, os valores que os primeiros colonizadores trouxeram para o Brasil. 

 

Por outro lado, como já foi apontado, os primeiros colonizadores que aportaram no Brasil 

aspiravam enriquecer rapidamente e viver com nobreza. Ser senhor de engenho era uma 

categoria a que os colonos aspiravam um dia ascender. Conquistar um título de nobreza ficou, 

no entanto, muito mais no sonho que na sua concretização. A Coroa portuguesa regulava com 

muito cuidado as honrarias para os colonizadores do Brasil, inclusive para os senhores de 

engenho. Isso não significou que os senhores deixassem de viver nobremente, pelo contrário. 

Além do poder nas terras do engenho, foram construindo uma teia de relações que se 
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sobrepunham, ao mesmo tempo em que reforçavam seus poderes e suas influências. A 

participação no esforço de segurança e a política de casamentos que beneficiassem os 

interesses das famílias envolvidas eram práticas comuns. Pelo expediente do casamento e do 

compadrio, era possível atrair para suas relações, quando a oportunidade surgia, funcionários 

que ocupavam postos importantes da administração da Coroa. Com esses mecanismos, os 

senhores de engenho foram, aos poucos, dominando toda a vida social e administrativa da 

Colônia. 

 

Houve um processo de abrasileiramento da burocracia bem característico, que consistia na 

interpenetração de duas formas hostis de organização humana: a burocracia e as relações 

pessoais de parentesco. A sociedade da Colônia teve a habilidade de integrar os burocratas e a 

burocracia aos sistemas existentes de poder e apadrinhamento. Os atrativos oferecidos pelos 

grupos e indivíduos da Colônia e os desejos dos magistrados davam início ao processo de 

interpenetração (SCHWARTZAMAN, 1979:251). 

 

Para Silva (2006), contudo, esse procedimento não foi uma criação da sociedade colonial 

brasileira. Faltavam, de fato, a segmentos representativos da sociedade colonial mecanismos 

de interlocução que lhes possibilitassem a defesa de seus interesses perante a Metrópole. Eram 

notórios, no entanto, os privilégios e o poder dos senhores de engenho. 

 

O surgimento do poder informal e paralelo está ligado às próprias relações de poder existentes 

à época. Quando as Cortes (Assembléias dos três Estados) se reuniam, e isso não era comum, 

os representantes coloniais não eram incluídos nas reuniões. Havia, contudo, a possibilidade 

de indivíduos ou grupos encaminharem petições diretamente à Coroa, mas a inércia da própria 

burocracia e a política de interesses da assessoria de gabinete acabavam pesando mais que a 

petição encaminhada. Impedidos pela distância da metrópole e pela falta de uma eficaz 

interlocução que lhes possibilitasse influir na política a ser seguida, restava aos colonos luso-

brasileiros recorrer à utilização dos “poderes informais” e, até mesmo, ao suborno. É nesse 

sentido que a estratégia de casamentos, compadrio e atração de figuras importantes da 

burocracia da Coroa para os círculos das famílias locais tinha uma ligação estreita com a 

mesma prática da cultura portuguesa. Longe dos recursos da metrópole, afastados da parentela 
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e de amigos influentes do reino, mas, conhecendo, sobretudo, as facilidades que os poderes 

informais proporcionavam em sua cultura, os colonos, habitualmente, procuravam estabelecer 

novas relações que os beneficiassem. Assim, empenhavam-se para atrair os “amigos” mais 

importantes para o seu círculo íntimo. 

 

A utilização de tais expedientes, levados à última conseqüência, não era, contudo, algo 

perfeitamente aceito e natural, como pode ser observado pelo Sermão proferido pelo Padre 

Antônio Vieira: 

 

[...] quais serão as conseqüências de um voto injusto em um tribunal? Quais 

serão as conseqüências de um voto apaixonado em um Conselho? Ajude-me 

Deus a saber-vo-las representar, pois é matéria tão oculta e de tanto 

importância. Consulta-se em um Conselho o lugar de um Vice-Rei, de um 

General, de um Governador, de um Prelado, de um Ministro superior da 

Fazenda ou Justiça: e que sucede? Vota o Conselheiro no parente, porque é 

parente; vota no amigo, porque é amigo; vota no recomendado, porque é 

recomendado: e os mais dignos e os mais beneméritos, porque não tem 

amizade, nem parentesco, nem valia, ficam de fora. [...] queira Deus que 

alguma vez deixe de ser assim [...] (VIEIRA, 2000, p.382, apud, SILVA, 

2006).  

 

Apesar da crítica, esses procedimentos representam uma característica da cultura portuguesa 

que se propagou, acabando por reforçar os poderes dos senhores de engenho, fazendo com que 

a Casa-Grande se tornasse o “locus” de relações políticas e familiares. 

 

No século XVI, o açúcar tornou-se o principal produto de exportação brasileiro e, apesar da 

atividade mineradora do século XVIII e da concorrência do açúcar produzido nas Antilhas, 

essa posição manteve-se até o início do século XIX. Cabe observar que a sociedade da região 

açucareira dos séculos XVI e XVII era composta, basicamente, por dois grupos: o dos 

proprietários de escravos e de terras, incluindo os senhores de engenho, e o dos plantadores 

independentes de cana.  

 

A posse de escravos e de terras determinava o lugar ocupado na sociedade do açúcar. Os 

senhores de engenho detinham posição mais vantajosa, já que possuíam, além de escravos e 

terras, o engenho. Abaixo deles, situavam-se os agricultores que possuíam a terra em que 
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trabalhavam, adquirida por concessão ou compra. Em termos sociais, podiam ser identificados 

como senhores de engenho em potencial, possuindo terra, escravos, bois e outros bens, menos 

o engenho. Compartilhavam com eles as mesmas origens sociais e as mesmas aspirações.   

 

A sociedade açucareira era patriarcal. A maior parte dos poderes se concentrava nas mãos do 

senhor de engenho. Com autoridade absoluta, submetia todos ao seu poder: mulher, filhos, 

agregados e qualquer um que habitasse seus domínios. Cabia-lhe dar proteção à família, 

recebendo, em troca, lealdade e deferência. Essa família podia incluir parentes distantes, de 

status social inferior, filhos adotivos e filhos ilegítimos reconhecidos. Seu poder extrapolava 

os limites de suas terras, expandindo-se pelas vilas, dominando as Câmaras Municipais e a 

vida colonial. A casa grande foi o símbolo desse tipo de organização familiar implantado na 

sociedade colonial. Para o núcleo doméstico, convergia a vida econômica, social e política da 

época, como bem lembra Holanda (2006): 

 

[...] dos vários setores de nossa sociedade colonial, foi sem dúvida a esfera da 

vida doméstica aquela onde o princípio de autoridade menos acessível se 

mostrou às forças corrosivas que de todos os lados o atacavam. Sempre imerso 

em si mesmo, não tolerando nenhuma pressão de fora, o grupo familiar 

mantém-se imune de qualquer restrição ou abalo [...] nesse ambiente, o pátrio 

poder é virtualmente ilimitado e poucos freios existem para sua tirania [...] o 

quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra 

persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico [...] (HOLANDA, 

2006:80). 

 

A casa-grande torna-se o coração e o cérebro das poderosas fazendas, onde nasciam os 

numerosos filhos e netos do patriarca, traçavam-se os destinos da fazenda e educavam-se os 

futuros dirigentes do País. Apesar de cada um ter seu papel, todos se moviam segundo intensa 

cooperação. 

 

A partir de diversas relações sociais e de parentela, surge o poderio, e o patriarcalismo vai se 

confundindo com a política e com a própria administração, criando uma sociedade sob 

domínio único e universal.  
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O patriarcalismo de Gilberto Freyre, concebido a partir do estudo dos engenhos de 

Pernambuco, tem grande força teórica porque sintetiza a arquitetura do poder gestado nas 

relações entre os principais chefes da elite econômica e seus familiares, seus numerosos 

escravos e a população de livres pobres que habitavam seus domínios e o entorno. Isso não 

significa afirmar que não existiam peculiaridades no interior da família senhorial, da 

escravaria e do grupo de livres pobres. Afinal, uma das características fundamentais de 

sociedades com traços de Antigo Regime é que, nelas, a mobilidade social não se resumia à 

passagem de um estamento a outro. A ascensão social ocorria, em geral, no interior dos 

grupos, sobretudo, quando se tratava de locus sociais aparentemente pouco hierarquizados, 

não se podendo deixar de lado essas relações de poder (MACHADO, 2006).  

 

Nos primeiros anos da República, segundo Sales (2002), a família patriarcal começa a mostrar 

sinais de fraqueza. Não que ela fosse incompatível com o novo regime. São as cidades, as 

novas profissões, a luz elétrica, os bondes, os imigrantes, as lojas comerciais e as indústrias 

que ameaçam o patriarca. Antes, ele podia manter seu extenso clã no mais completo 

isolamento. Seus agregados, famílias inteiras submetidas a ele, podiam ser ricos ou pobres, 

não importava, pois eram todos igualmente da grande Família. Trabalhavam em suas terras e 

obedeciam. Pouco a pouco, o patriarca foi obrigado a se relacionar com os outrora 

indesejáveis elementos “de fora”. 

 

O mundo patriarcal se resumia na austera casa-grande, cercada de cafezais e terreiros, onde 

ecoavam as ordens dos capatazes e o burburinho dos escravos. Com os novos tempos, esse 

mundo irá se ampliar, e o patriarca se mudará com sua família para um palacete na Capital. O 

império do patriarca se reduz, ou melhor, muda de natureza: agora ele é um industrial, um 

pioneiro no melhor estilo capitalista, um banqueiro, um grande negociante e também um 

fazendeiro. É nesse sentido que os laços e as relações sociais de poder mudam de cenário, mas 

não em sua natureza e essência. 

 

Não há dúvida de que esse tipo de análise tem suas limitações. Exagera-se em atribuir a todas 

as áreas e a todos os grupos da sociedade colonial brasileira a hegemonia de um modelo mais 
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apropriado para definir a prática de um grupo restrito da elite – o dos senhores de engenho de 

açúcar de Pernambuco.  

 

Uma diversidade econômica e social do largo território que constituía os domínios portugueses 

na América entre os séculos XVI e XIX, realidade que não poderia ser acomodada nos 

estreitos limites do engenho ou da fazenda da família patriarcal, pode ter existido, e seu papel 

pode ter sido extremamente importante. É preciso considerar, no entanto, que “apenas não 

existiu sozinha, nem comandou do alto da varanda da casa grande o processo total de 

formação da sociedade brasileira”, sendo melhor aceitar que ela foi, de fato, um instrumento 

disciplinador (SALES, 2002). 

 

De todo modo, nos anos 80 e 90 do século XX, inúmeros historiadores destacaram a vigência, 

no passado brasileiro, de modalidades de relações consensuais entre iguais, conhecidas e 

aceitas pela comunidade, pelos parentes e por autoridades civis e eclesiásticas, que estariam na 

origem da constituição de outras formas de família que não aquela de nítidos traços 

patriarcais. Machado (2006), todavia,  menciona o exagero, observado em artigo polêmico por 

Mariza Corrêa (1994), de se imputar a todas as áreas e a todos os grupos não só da sociedade 

colonial brasileira, mas também de todas as épocas, a hegemonia de um modelo mais 

apropriado para definir a prática de um grupo restrito da elite colonial – o de senhores de 

engenho de açúcar de Pernambuco. 

 

A questão, a partir daí, é se a família patriarcal pode ser definida como uma representação de 

valores capazes de explicar a evolução das relações políticas e sociais. 

 

O caracteriza a relação patriarcal não é a sua estrutura, mas, sim, a sua relação de poder. 

Assim, embora a família patriarcal tenha sido extinta com o início da urbanização, as relações 

de mandonismo se preservaram como valores quase intocáveis. Do contrário, o próprio 

conceito de representação política e social teria crescido longe de um poder central e 

autoritário, o que, ao longo da história, não aconteceu.  

 

Nesse sentido, lembra Holanda (2006): 
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[...] numa sociedade como a nossa, em que certas virtudes senhoriais ainda 

merecem largo crédito, as qualidades do espírito substituem, não raro, os 

títulos honoríficos, e alguns dos seus distintivos materiais, como o anel de grau 

e a carta de bacharel, podem equivaler a autênticos brasões de nobreza [...] 

(HOLANDA, 2006:82).  
 

O cerne da questão não envolve uma análise quantitativa da existência da família patriarcal, 

estruturada nos moldes da Casa-Grande, na sociedade brasileira, mas, sim, a existência de uma 

sociedade, na qual os valores patriarcais são os dominantes, embora não sejam únicos.  

 

A partir desses valores e da respectiva implicação política, constroem-se vínculos na 

Administração Pública brasileira, que irão negar, pelo menos na prática, o processo de 

racionalização das relações humanas nos moldes weberianos. Contrapõe-se a essa 

representação, um conjunto de relações humanas mais afetivas e menos abstratas, que 

convivem, de forma conciliatória, com valores. 

 

6.2 PADRINHOS E APADRINHAMENTOS: UMA HISTÓRIA DE RELAÇÃO DE 

PODER 

 

Parece não haver dúvida de que o patrimonialismo tem como base uma relação “familiar” de 

proximidade e, principalmente, de troca de interesses. É preciso entender, no entanto, do ponto 

de vista histórico, como essas relações, de certa forma, se perpetuam no âmbito da 

Administração Pública. 

 

Cabe recorrer ao conceito de relações patriarcais para entender o processo de apadrinhamento, 

considerando que a família dentro desses moldes incorpora também os “afilhados” e serve de 

suporte ao clientelismo político, como já se assinalou. 

 

Brugger (2007) revela como a sociedade brasileira irá agregar as relações de poder patriarcais 

existentes no império. Apesar de ter apresentado uma particularidade num dado momento 

histórico, o de São João Del Rei, Brugger (2007) identifica e solidifica a idéia de família 

patriarcal e, acima de tudo, as teias sociais necessárias à obtenção de poder e prestígio. 
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Para tanto, Brugger (2007) mostra que, no período compreendido entre 1736 e 1850, ainda em 

plena sociedade escravista, a escolha de padrinhos era feita entre os homens situados 

socialmente num patamar superior, que pudessem dispor de mais recursos, não só financeiros, 

mas políticos e de prestígio, de forma a poder “cuidar” dos afilhados. A ocupação dos 

padrinhos geralmente abrangia cargos políticos, postos militares, funções de prestígio ou 

religiosas, o que sugere uma “aliança para cima”.  

 

A escolha de padrinhos recaía sobre homens livres que tinham prestígio social, como patentes 

militares e sacerdócio. Os padres, por exemplo, ocuparam posição de destaque no grupo de 

padrinhos. Tal fenômeno poderia ser explicado por diversos fatores. Um deles é de ordem 

religiosa, na medida em que o padre era visto como um intermediário entre Deus e os homens, 

capaz de interceder pelos afilhados perante a corte celestial, de modo mais eficaz que os 

demais mortais. Além disso, a própria inserção no clero – por mais que não fosse um corpo 

homogêneo e comportasse em si mesmo diferentes níveis hierárquicos – era portadora de 

prestígio na sociedade. Por outro lado, os padres eram homens solteiros e, via de regra, não 

possuíam descendentes como herdeiros necessários. A sua escolha como padrinhos, portanto, 

poderia visar a auxílios materiais aos afilhados, tanto durante a vida quanto sob a forma de 

legados testamentários. Além dos padres, outros homens livres, solteiros e portadores de 

patentes militares aparecem com destaque entre os padrinhos, o que tende a reforçar a 

argumentação.
25

 

 

A relação de compadrio estabelecida vinculava não apenas indivíduos, mas famílias. Isso era 

válido para os dois pólos da relação: tanto o padrinho passava a se relacionar com os parentes 

dos afilhados como estes se inseriam na parentela daquele. Isso explica o fato de existir padres 

que afilharam diversas crianças, embora não possuíssem muitas posses além do prestígio 

social inerente à sua posição. Nesses casos, percebe-se que a escolha como padrinho incluía 

                                                 
25

 Brugger (2007) destaca que, no grupo de homens recorrentemente indicados como padrinhos, pode ser 

destacado um subgrupo ainda mais requisitado para este papel: cada um de 17 homens apadrinhou mais de 40 

afilhados. Nesse universo, oito foram padres e nove, capitães, alferes, tenentes ou coronéis. Nesse sentido, a 

inserção social contribuiu decisivamente para o número de afilhados desses homens. 
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não só os seus atributos pessoais, mas também os de seus parentes. Isso formava uma grande 

rede de compadrio que acabava por fortalecer a parentela. 

 

Um homem de prestígio podia ter como afilhados um número significativo de crianças. Era 

comum o apadrinhamento de mais de 40 crianças, podendo chegar a mais de 80 crianças. 

Apenas um grupo de 457 homens apadrinhara 20% dos que se batizaram na região entre 1736 

e 1850. Dezessete homens foram padrinhos por mais de 40 vezes, sendo eles pessoas de 

projeção política, econômica e social. O fato de líderes políticos, ligados àquela sociedade, 

serem também padrinhos de muitos afilhados demonstra o significado que o compadrio 

assumia naquela sociedade. Para os padrinhos, era extremamente interessante contar com as 

famílias de seus afilhados em suas redes clientelares. Para elas, a proteção de políticos 

proeminentes na região deveria ser de grande valia, pois poderiam auxiliar seus “clientes”, 

fosse arrumando-lhes empregos públicos, livrando-os do recrutamento militar forçado ou 

favorecendo-os por outras vias. Tratava-se de uma relação de troca de proteção por lealdade, 

benefícios por obediência (BRUGGER, 2007:334). 

 

Em função desses dados, não há como deixar de pensar em patriarcalismo e nas relações 

implícitas de clientelismo, quando a feição de uma aliança ritual (ou espiritual) passava pela 

fortuna e pelo status social familiar. 

 

Os afilhados constituíam um recurso de poder importante para os padrinhos. Trata-se de um 

componente de dominação existente nos laços entre padrinho e afilhado que se estende por 

famílias. Essa dominação se ergue, no entanto, sobre um fundamento de equivalência. Pais e 

padrinhos aparecem, no ato batismal, partilhando responsabilidades sobre a criança. Nesse 

sentido, ideologicamente, as distâncias sociais se minimizam. Simbolicamente, a hierarquia 

existente no compadrio se daria entre padrinhos e afilhados, tanto é que se desenvolveu o 

hábito de estes pedirem a bênção àqueles. Seria um sinal de respeito quase filial, mas pais e 

padrinhos, em princípio, são tidos nessa relação como “iguais. Entre eles, deveria haver 

solidariedade, na intenção do benefício das crianças. Era, provavelmente, a partir desse 

aspecto simbólico, que afilhados e suas famílias geravam expectativas em relação aos 



 152 

padrinhos, sobretudo no que dizia respeito à proteção de seus parentes rituais (BRUGGER, 

2007:337). 

 

Era freqüente, portanto, a escolha de padrinhos mais bem situados na hierarquia social, que, 

assim, poderiam dispor também de mais recursos, não só econômicos, para proteger seus 

afilhados. A idéia de proteção, por conseguinte, vincula-se naturalmente ao termo apadrinhar. 

O compadrio estabelecia um vínculo de mão dupla: tanto os padrinhos podiam beneficiar-se 

dos trabalhos, dos préstimos e da fidelidade dos afilhados quanto estes esperavam contar com 

o cuidado, a proteção e o reconhecimento daqueles (BRUGGER, 2007:334).  

 

O compadrio representava uma grande possibilidade de extensão, já que uma pessoa poderia 

apadrinhar um número infindo de afilhados, incorporando à sua parentela inúmeras unidades 

familiares, e, ao mesmo tempo, permitir que se criassem sólidos vínculos entre pessoas das 

mais diferentes condições sociais, que passavam a se reconhecer como parentes. O compadrio 

atuava no sentido de ampliar os poderes familiares. Por isso, pessoas de importante 

participação política na região estavam entre os que tinham maior número de afilhados. Os 

benefícios, no caso, não eram apenas para o “padrinho”, mas para a parentela como um todo, 

que contava com sua “proteção”. 

 

Se num dado momento histórico, vê-se como se firmavam relações de apadrinhamento e 

poder, contemporaneamente, percebe-se a permanência de laços de clientelismo e proteção na 

rede política de um Estado patrimonial. Se antes, era para manter e expandir o poder familial, 

hoje se prende à manutenção e à expansão de uma rede de dominação que relaciona política e 

Administração Pública.  

 

[...] são relações claras (proteção e poder). Você tem dificuldade nesse ponto. 

Por exemplo. Você tem problema com certo órgão. De repente, você não tem 

como tirar aquele cargo, porque ele tem outras relações por outros interesses. É 

o cara do Partido. São interesses que estão ali se sobrepujando ao interesse 

maior que é o interesse público. Isso atrapalha à beça! Como se faz para fazer 

diferente? Tem como? [...] (Depoimento do Secretário Municipal). 
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É exemplo dessa contemporaneidade o trabalho desenvolvido por Lima e Lopes (2007), em 

que demonstra as relações de apadrinhamento para a concessão de rádios comunitárias, 

apontando uma nova modalidade de coronelismo: o eletrônico. Nesse trabalho, evidencia-se, a 

partir de dados obtidos no Ministério das Comunicações, no período compreendido entre 1999 

e 2004, que, em mais de 50% dos processos analisados, havia um “padrinho político”, que, de 

algum modo, era responsável pela “proteção” e certeza da concessão, como assinalam os 

autores: 

 

[...] dados mostram que houve claro privilégio para algumas entidades de 

radiodifusão comunitária, bem como uma evidente retenção para outras [...] já 

entre os processos aprovados no Governo Lula, os dados mais significativos 

vêm do cruzamento entre as informações obtidas e o banco de dados “Pleitos”. 

Pleitos é um sistema do Ministério das Comunicações que relaciona “os 

padrinhos políticos” dos processos de radiodifusão comunitária [...] para os 86 

processos apadrinhados por políticos dos Partidos dos Trabalhadores, a média 

de tempo de tramitação na Presidência da República – Casa Civil/SRI foi de 

280 dias. Já para os 184 processos apadrinhados pela base aliada, esse tempo 

foi de 326 dias. E para os 44 processos de interesse da oposição, o tempo 

médio de tramitação subiu para 374 dias [...] (LIMA & LOPES, 2007:40). 
 

As relações familiares que aumentam o prestígio e o poder de determinadas famílias também 

estão presentes na pesquisa realizada, como afirmam os autores: 

 

[...] há ainda casos em que boa parte dos integrantes da administração da 

associação comunitária são ligados por laços familiares ou políticos a algum 

político profissional proeminente – às vezes ele próprio integrante da direção 

da associação. Em Alta Floresta D’Oeste, em Rondônia, há um caso típico 

desse fenômeno. A Sociedade Beneficente São Judas Tadeu tem como 

representante legal Noely Maria Ribeiro de Oliveira, casada com o ex-

deputado estadual José Carlos de Oliveira (PSL). Também fazem parte da 

associação um irmão do ex-parlamentar, Moisés José Ribeiro Oliveira, e um 

cunhado, Marlon Sérgio Lustosa Jungles. Todos eles foram ainda assessores do 

ex-parlamentar durante o seu mandato na Assembléia Legislativa do estado 

[...] (LIMA & LOPES, 2007:50). 

 

A questão central apresentada pelos autores diz respeito à fragilidade dos princípios do 

interesse público e da igualdade entre os cidadãos, desrespeitados pela Administração Pública 

em favor de interesses particularistas de grupos políticos, por meio do apadrinhamento. Não se 

trata, apenas, de uma relação efêmera e pontual, mas a evidenciação de traços contemporâneos 
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solidificados ao longo da história brasileira, em que os “afilhados” acabam por constituir um 

recurso de poder pelos “padrinhos”. 

 

Por outro lado, a própria expressão “apadrinhamento” é de uso corriqueiro e considerado até 

normal nas relações da burocracia brasileira. Expressa, por conseguinte, relações hierárquicas 

que deturpam, como foi dito, o próprio interesse público, que, no caso, seria o de servir de 

forma plural e diversa o cidadão.  

 

Dessa forma, é atual uma observação bastante singular do pensador e diplomata J. O. Meira 

Penna sobre a burocracia brasileira: 

 

[...] pois o fato é que, no Brasil, o Serviço Público não é vulgarmente 

considerado uma organização para prestar e receber serviços, mas para prestar 

e receber favores [...] (PENNA, 1988:167). 
 

A manutenção de uma rede de poder e proteção, a partir de elementos-chave na Administração 

Pública, também pode se tornar contemporânea por outra observação feita por Penna (1988): 

 

[...] o grande sintoma burocrático da sociedade erótica é o predomínio do 

pistolão como critério seletivo – com seus corolários, a bajulação e a intriga. O 

pistolão é definido como a relação de um empregado (nomeado ou promovido) 

com alguém na organização hierárquica, por força de laços de sangue, 

casamento ou amizade. A parentela [...] o critério orientador [...] e sucesso no 

serviço público não é da competência e eficiência (critério lógico), mas o da 

simpatia do homem de influência (ministro, deputado, general, banqueiro ou 

diretor de jornal) em relação ao favorecido, por motivos de amizade ou 

parentesco[...] (PENNA, 1988:213). 
 

Assim como Martins e Moura (2008) apresentaram, a partir do ponto de vista semiológico, 

que o coronelismo eletrônico consiste em uma “ressignificação” contemporânea do 

coronelismo tradicional, fenômeno típico da Primeira República, como uma forma de 

autoridade e mandonismo ainda vivos e não superada historicamente, de forma análoga, 

podemos considerar o próprio termo apadrinhamento, já que estão imbricados na mesma 

relação de ampliação de poder no cenário da Administração Pública brasileira. 

 



 155 

6.3 O PÚBLICO E O PRIVADO 

 

Pode-se afirmar que a ausência de distinção entre a esfera do interesse privado e a esfera do 

interesse público constitui um dos traços mais característicos do sistema de autoridade 

tradicional patrimonialista. Na sociologia weberiana, corresponderia a um tipo de dominação 

tradicional caracterizada pelo fato de o soberano organizar o poder político de forma análoga a 

seu poder doméstico. Tornando a definição mais extensa, seria a relação estrita do poder da 

Corte (do Governo) com os amigos do soberano ou do príncipe, e não com o povo liderado. 

 

Para Holanda (2006), ao utilizar-se do modelo weberiano, a indistinção decorre do sistema 

patriarcal, considerando que a sociedade colonial brasileira teve sua base fora dos meios 

urbanos, cujos reflexos ainda existem até hoje. Nesse sentido, o nascimento de uma “espécie” 

de burguesia urbana no Brasil não eliminou as características do patriciado rural. Pelo 

contrário, a norma de conduta ideal desse patriarcalismo invadiria todas as classes como 

padrão comum de comportamento. Tal mentalidade invade, assim, as cidades e conquista 

todas as profissões, inclusive, no tocante ao próprio Serviço Público, cujas dificuldades e 

mazelas devem ser atribuídas às mesmas causas, como assinala: 

 

[...] num país que, durante a maior parte de sua existência, foi terra de senhores 

e escravos, sem comércio que não andasse em mãos de adventícios ambiciosos 

de riquezas e de enobrecimento, seria impossível encontrar uma classe média 

numerosa e apta a semelhantes serviços [...] (HOLANDA, 2006:87). 
 

Essa indistinção ocorreu em função do sistema de dominação patriarcal, que não permitiu que 

não se criassem indivíduos, de certa forma, autônomos. Separar o indivíduo da comunidade 

doméstica seria libertá-lo, na visão do autor, das “virtudes” familiares. Essa libertação, que 

ocorre via educação, constitui condição primária e obrigatória a qualquer adaptação à vida 

prática. Por outro lado, onde se prosperam e se assentam bases muito sólidas da idéia de 

família, principalmente a de tipo patriarcal, a evolução da sociedade segundo critérios 

modernos tende a ser precária. A dificuldade de adaptação dos indivíduos ao mecanismo 

social está exatamente na adoção de critérios que são, por excelência, “antifamiliares”: o 

espírito de iniciativa pessoal e a concorrência entre os cidadãos. 



 156 

 

[...] os traços identificáveis de uma sociedade de homens livres e de inclinação 

cada vez mais igualitária são marcados por aqueles que, progressivamente, 

liberam-se, ainda no Império graças aos estabelecimentos de ensino superior, 

em especial os jurídicos, que formaram homens públicos capazes, libertando-

os progressivamente dos laços caseiros [...] (HOLANDA, 2006:157). 
 

De fato, considerando que o Estado racional burocratizado e o mercado competitivo são as 

instituições estruturantes do sistema social capitalista, sua base passa a ser estabelecida a partir 

de relações impessoais e da própria separação entre o que seja público e privado, em cuja base 

se encontra o indivíduo, como agente principal desse cenário. É nesse sentido que, no domínio 

do mercado como instituição fundamental do mundo moderno, fez-se prosperar a noção e a 

efetiva separação entre a esfera particular e a esfera pública. 

 

No Brasil, entretanto, conforme afirma Holanda (2006), onde imperou o tipo primitivo de 

família patriarcal, o desenvolvimento da urbanização acabou por acarretar um desequilíbrio 

social, que permanece até hoje. Um dos desequilíbrios relaciona-se com a dificuldade de os 

detentores de posições públicas compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do 

privado e do público. Nesse sentido, a gestão política apresenta-se como assunto de interesse 

particular; as funções, os empregos e os benefícios recebidos relacionam-se a direitos pessoais 

dos funcionários, e não a interesses objetivos, como ocorre no Estado burocrático. As 

escolhas, segundo o autor, por aqueles que irão exercer funções públicas fazem-se de acordo 

com a confiança pessoal que mereçam os candidatos. Assim, no que tange à divisão das 

funções e à própria racionalização, não são capazes de transformar o sistema patrimonialista, 

que, embora possa adquirir traços burocráticos, em essência, difere deles.  

 

A dificuldade dessa separação, na visão de Holanda (2006), está relacionada com a idéia de 

que laços familiares, representados não somente pela relação consangüínea, mas também por 

razões de consideração afetiva, funcionam como um critério de inclusão para um grupo 

específico, obstruindo a idéia da representação do indivíduo como um elemento central do 

sistema social. Isso significa que o indivíduo acaba sendo subordinado à hierarquia familiar, 

que funciona como elemento totalizador, contrapondo-se à noção do indivíduo político, sujeito 

moral, consciente e racional, dotado de poder e influência diante dos desígnios da vida, ou 
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seja, aquele que tem livre arbítrio e responsabilidade individual, cujo ápice histórico aconteceu 

no período da Reforma  Protestante (VELHO, 2004: 45). 

 

Partindo-se da análise de Velho (2004), é possível verificar certa fragilidade ao se transpor 

valores do patriarcalismo rural aos centros urbanos e às diversas classes de profissionais, 

porque os atores, ao se moverem em diversos ambientes sociais,
26

 característicos dos grandes 

centros urbanos, coexistem com diversas outras formas de conduta. Nesses ambientes, há um 

conjunto de situações particulares, e a fragmentação de papéis acaba criando situações 

particulares de comportamento e conduta. O desempenho de uma série de papéis no cotidiano 

da grande metrópole, em espaços física e espacialmente separados, as transformações na rede 

de parentesco e vizinhança e a nuclearização da família são algumas variáveis que atuam para 

“destotalizar” o indivíduo, colocando-o como centro e manipulador dos sistemas em que atua. 

Contrapondo-se em ambientes com círculos fechados e rede de relações restritas, que, no caso, 

é o patriarcalismo rural, cria-se uma homogeneidade em termos de comportamento a ser 

adotado. 

 

Nesses contextos, persiste a tensão entre o indivíduo e as diferentes esferas da vida social, 

misturando-se e entrando, certamente, em conflito. Essa interdependência de “mundos” e a 

própria fluidez de fronteiras fazem com que o indivíduo apresente certa flexibilidade, que 

exige capacidade de apoiar-se em espaços diferentes, com uma capacidade simbólica de 

mudança.  

 

Velho (2004) destaca, entretanto, que a sociedade brasileira fornece situações complexas, nas 

quais o indivíduo se move ao mesmo tempo dentro de uma lógica “individualista” e, em certas 

situações, dentro de uma lógica hierárquica, revelando situações emblemáticas que estão 

imbricadas num mesmo contexto social. Hierarquia, representada pela família, e 

individualismo apresentam-se como ordens simbólicas, alternativas ora complementares, ora 

contraditórias. 

 

                                                 
26

 Da Matta (1997: p. 32) salienta que a sociedade brasileira se singularizava  pelo fato de ter muitos espaços e 

muitas temporalidades que conviviam simultaneamente. 
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Não obstante, Velho (2004) destaca a tensão existente entre a individualização e o que ele 

denomina de desindividualização, representada pela família, que acaba sendo o elemento 

totalizador, colocando-se num contexto mais amplo, como assinala:  

 

[...] a manipulação de nome, o nome “artístico”, a supressão de sobrenomes, os 

apelidos etc., são formas de enfatizar ou marcar a individualidade, de sublinhar 

a particularidade. Por outro lado, a pergunta ainda muito comum em certos 

segmentos da sociedade brasileira – “Qual é sua família?”, “De que família 

você é?”, “É de boa família?” – são formas de mapear, situando o agente 

empírico dentro de uma categoria mais ampla e significativa [...] (VELHO, 

2004:25-26). 

 

Esse contexto demonstra que a relação público e privado, dentro do universo da 

Administração Pública, baseia-se numa só estrutura, deixando de se opor dialeticamente, 

tornando-se indecidível, enlaçando-se continuamente para permitir uma passagem ininterrupta 

entre os dois “lados”. Evidentemente, esses processos são sempre políticos, pois implicam 

uma relação de poder e de influência, e são, acima de tudo, conscientes, como pode ser 

verificado pelos seguintes depoimentos sobre essa relação:  

 

[...] não existe confusão entre o que seja público e privado. Eles [políticos] 

trazem todas as demandas deles. Eles apresentam aqui um programa público 

ou privado com a mesma legitimidade. A gente é que tem de tentar filtrar. Isso 

não é fácil, porque existe uma interdependência entre os poderes [...] 

(Depoimento do Secretário Municipal). 

 

[...] não..não..eu tenho certeza de que o juiz tem bastante consciência disso 

[distinção entre o público e privado]. O Juiz, quando cometesse algum desvio, 

devia ter uma punição mais exemplar, porque ele conhece as leis, as regras de 

comportamento. Agora, essas notícias que a gente ouve que as pessoas 

confundem o público com o particular, que tratam o público como se fosse 

coisa sua, graças a Deus, pelo menos, a gente não percebe aqui com o 

Judiciário, em regra. O Juiz tem bastante noção do que é público e do que é 

privado [...] as pessoas quando chegam a certos cargos, elas tem bastante 

noção de como elas devem ou não proceder. Acho que isso acontecer é má fé 

pública, na minha opinião [...] (Depoimento de um desembargador).  
 

As relações de poder e de família ficam mais evidentes a partir do depoimento de uma 

funcionária, pertencente a um nível hierárquico mais inferior. 
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[...] a ...muito...a maioria [dos juízes] mistura [público e privado]por exemplo, 

tem uma velha história..até quando eu estudava na faculdade se dizia isso. O 

Juiz pensa que é Deus, o Desembargador tem certeza que é! Então, eles estão 

acima do bem e do mal, fazem aquilo que querem e bem entendem. Muitos lá, 

utilizam os carros oficiais para levarem as mulheres para fazerem compras, 

para fazer exame, entendeu? Alguns até utilizam o carro, mas não usam a 

gasolina do Tribunal, que é para numa hora em que alguém reclamar e dizer 

que o Juiz ou o Desembargador tal está usando o carro para fins particulares 

ele diz: mas a cota de gasolina está intacta, eu boto a gasolina do meu dinheiro. 

Mas acontece que o carro é disponibilizado para ele e não para ser utilizado 

pela família dele. Só que eles confundem. Eles acham que a coisa está ali para 

atender eles também. Quem tem o poder de fazer o controle, usa o carro 

também para fins particulares. Como é que pode: eu, juíza, sou errada e vou 

avaliar disciplinarmente o meu colega juiz que faz a mesma coisa que eu faço? 

Eles têm nítidas [a distinção entre público e privado] na cabeça deles e para 

exigir dos outros..dos outros..e não para aplicar para eles, na própria conduta 

deles, têm muitos que até não fazem, mas a maioria faz..a maioria faz.[...] 

(Depoimento de uma funcionária do Tribunal de Justiça). 

 

Trata-se de uma forma de enlaçamento de um círculo fechado, restrito à vida privada e 

familiar, às demais esferas da vida social, que, no caso é, eminentemente, a pública. Tal ponto, 

por sua vez, pode ser exemplificado pela dificuldade do governador do Ceará, Cid Gomes, ao 

fretar um jato para uma viagem oficial à Europa, em opor-se ao pedido de sua mulher: 

 

[...] se eu cometi alguma falha, e por isso peço desculpas, sempre procurei agir 

de boa fé, foi ter atendido a um pedido de minha mulher para levar sua mãe no 

avião. Por isso, eu peço desculpas. Embora quero deixar bem claro que não 

existe nenhuma lei, norma, regra que impeça esse tipo de procedimento [...] 

(Declaração Cid Gomes, em 28/04/08). 
27 

 

Vale a pena também citar a declaração do Presidente Luís Inácio da Silva, que compartilhando 

os mesmos valores simbólicos e culturais, revela, mesmo nos dias atuais, a dificuldade de 

separação entre a esfera pública e privada. 

 

[...] a gente não pode permitir que um companheiro da qualidade do Cid seja 

mostrado a nível nacional apenas porque atendeu a um pedido da mulher para 

levar sua mãe [...] sei o que é isso e você tem a minha solidariedade [...] se, em 

vez de sua sogra, você tivesse levado um empresário, não teria tido problema 

[...] (Declaração do Presidente Luís Inácio da Silva, em 30 abr. 2008).
28 

                                                 
27

 Disponível em http://www.oglobo.com/pais/mat/2008/04/28. Acesso em 9 ago.2008. 
28

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u397439.shtml Acesso em 9 ago.2008. 

 

http://www.oglobo.com/pais/mat/2008/04/28
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u397439.shtml
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Embora esse comportamento não se generalize, em círculo fechado da administração, revela 

uma singularidade das relações existentes na Administração Pública, que supera a simples 

indistinção entre o público e privado. Trata-se de valores simbólicos ainda bastante enraizados 

na prática organizacional brasileira, sugerindo que possuem plasticidade suficiente para 

sobreviver em diversos ambientes, encobrindo, na realidade, relações primárias de poder e 

proteção. 

 [...] a gente não pode negar que estão criando mecanismos para evitar abusos 

políticos no País. Ainda falta muito para chegar lá [...] é uma cultura 

decorrente do sentimento de impunidade. O dinheiro público não é seu, 

ninguém vai saber, todo mundo sempre usou, a população não tem acesso a 

esse tipo de informação [...] (Depoimento de uma Juíza). 

 

6.4  MERITOCRACIA: UM DILEMA BRASILEIRO 

 

A questão em torno de um sistema meritocrático vem acompanhando a Administração Pública 

há longa data, como foi discutido nos capítulos anteriores. Esse, entretanto, parece ser um 

problema perene que não só acompanha o processo histórico no qual foi construído, mas 

também estabelece autêntico embate com uma realidade organizacional ainda pautada em um 

estilo patrimonialista, cuja relação com a classe política mantém traços clientelistas. 

 

O que parece patente em torno do tema meritocracia é a sua relação direta com um sistema 

administrativo impessoal, seguindo o próprio modelo weberiano. Além disso, está implícito 

que a meritocracia, como sistema de valor, conduziria a um processo contínuo de atendimento 

aos interesses dos cidadãos, na medida em que eles iriam usufruir de melhores serviços. Essa 

discussão é, portanto, fundamental neste trabalho pela relação direta com o tema proposto, 

como assinala o depoimento de Adhemar Martins B. Gomes, que participou do Programa de 

Reforma Administrativa do Governo do Estado da Bahia, na Secretaria de Segurança Pública: 

 

[...] Acho a Administração Pública brasileira ainda ineficiente, com problemas 

de racionalização, de altos custos operacionais, com problemas no aspecto de 

meritização [...] (BATISTA, 1988: 11). 
 

Mais adiante, entretanto, o entrevistador deixa claro que a meritização mencionada abrange 

dois aspectos: o primeiro refere-se ao ingresso no Serviço Público por meio de concurso 
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público, e o segundo refere-se ao mérito em termos de competição individual pelos resultados 

apresentados. Para ele, a questão da meritização está relacionada com a abertura política que 

proporcionará uma discussão maior sobre o problema da administração.
29

 Nesse aspecto, 

assinala: 

 

[...] naturalmente, irão aflorar esses aspectos do sistema do mérito, a 

competição [...] a produtividade necessária das organizações faz com que os 

melhores sejam selecionados para aqueles cargos que exigem maior 

responsabilidade, pois o produto final é que conduzirá o critério de escolha [...] 

(BATISTA, 1988:12). 
 

O que se percebe da análise desses conteúdos é a necessidade quase imperiosa de se implantar 

uma meritocracia na Administração Pública, já que a sua ausência provoca graves problemas. 

Outro aspecto implícito sugere que a concessão de promoções fundamenta-se sempre em 

interesses políticos, nepóticos e fisiológicos, que excluem qualquer mensuração de 

desempenho, eficiência e produtividade. 

 

Esse tema, no entanto, é recorrente quando se trata de reforma do Estado e quando vêm à tona 

discussões sobre as mazelas da Administração Pública. As soluções apresentadas muitas vezes 

passam por resoluções de ordem jurídicas como se essas fossem capazes de introduzir, por leis 

ou decretos, um sistema meritocrático, sem, contudo, haver um entendimento do processo no 

âmbito da prática social brasileira.  

 

Barbosa (1996) salienta que isso requer entender a base da diferença entre a existência de 

sistemas meritocráticos formais e sua legitimidade prática, o que é desempenho e mérito na 

dinâmica social brasileira. Reconhece-se, contudo, que a visão meritocrática opera em diversas 

dimensões da sociedade brasileira: concursos, vestibulares e entrevistas. 

 

Barbosa (1996) destaca que a meritocracia como critério de ordenação social difere de 

meritocracia como ideologia. No primeiro caso, o mérito – a capacidade de cada um realizar 

algo ou se posicionar em uma determinada hierarquia, com base em seus talentos ou esforço 

                                                 
29

 É importante frisar que os depoimentos coletados datam de 1983. 
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pessoal – é invocado como critério de ordenação dos membros de uma sociedade apenas em 

determinadas circunstâncias. No segundo caso, ele é o valor globalizante, o critério 

fundamental, considerado moralmente correto para qualquer ordenação social, principalmente 

no que diz respeito à posição socioeconômica das pessoas. Na verdade, num universo social 

fundado em uma ideologia meritocrática, as únicas hierarquias legítimas e desejáveis são 

baseadas na seleção dos melhores. Existe, portanto, uma grande diferença entre sistemas 

sociais meritocráticos apenas para determinados fins e sociedades organizadas a partir de uma 

ideologia de meritocracia, em que quase toda posição social deve ser ocupada pelos melhores 

com base no desempenho individual. 

 

Barbosa (1996) salienta que da distinção anterior derivam várias proposições. A primeira é 

que toda sociedade reconhece que seus membros individuais, que são os sujeitos empíricos, 

diferem entre si em termos dos resultados que apresentam no desempenho de determinadas 

funções. Esse reconhecimento, contudo, pode ser socialmente legitimado ou não, pelo 

estabelecimento de hierarquias formais específicas, que apenas possuem valor num certo 

contexto social. Isso significa que o mérito é o valor globalizante apenas para determinados 

fins, como para a admissão no Serviço Público, não implicando a sua utilização para outros 

domínios, para os quais esses universos sociais lançam mão de atributos pessoais adquiridos 

por nascimento ou casamento. A esse respeito, vale a pena destacar os seguintes depoimentos: 

 

[...] o que me preocupa [no concurso público] é não dar o mesmo tratamento a 

todos que participam. Na hora que você privilegia alguém, na hora que você dá 

informação a alguém e não dá aos demais, você não está sendo eticamente 

correto.
30

 O importante é que todos entrem em um certame em pé de igualdade 

com os demais, para que aqueles que saiam melhor sejam os escolhidos [...]  o 

concurso público é um processo democrático de seleção..isso é claríssimo..dá 

legitimidade a quem vai exercer um cargo público. Ele não foi escolhido 

aleatoriamente verificou-se que ele tinha mérito para alçar aquele cargo. O que 

não se pode fazer é quebrar essa igualdade de condições (Depoimento de um 

Desembargador de Justiça). 

 

[...] eu não vejo outra forma de eleger as pessoas para entrar no serviço 

público. Qual seria a outra modalidade de escolha? (Depoimento de uma 

Juíza). 

                                                 
30

 O entrevistado se refere ao vazamento do gabarito ocorrido no concurso público para Juiz, no Rio de Janeiro, 

em outubro de 2006, no qual foram admitidas pessoas próximas a alguns desembargadores.  
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Não se pode deixar de assinalar que, mesmo nos concursos públicos, o processo de nepotismo 

e favorecimento ainda se sustenta, como pode ser assinalado pelo seguinte depoimento: 

 

[...] eu acho que a gente não pode se resignar a esse tipo de coisa [favoritismo 

em concurso público]. Vamos ser honestos...a gente vê isso acontecer 

diariamente na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na 

prova da Polícia Federal. Sempre existe uma suspeita pairando sobre os 

concursos de que houve um benefício para a, b, c ou de que seria parente ou 

conhecido de alguém [...] (Depoimento de uma Juíza). 

 

Outra proposição abordada pela autora é a da não-exclusão, nas sociedades complexas, entre 

sistemas meritocráticos e sociedades tradicionais e hierárquicas. Nesse sentido, é 

perfeitamente possível a vivência desses sistemas no mesmo ambiente social, dentro de um 

quadro complexo de respostas a um quadro de papéis sociais diferentes. A terceira e última 

proposição, derivada da distinção entre sistema meritocrático e ideologia meritocrática, é de 

que existe uma relação clara entre sociedades modernas, complexas e igualitárias e a vigência 

de uma ideologia meritocrática. Assim assinala Barbosa (1996): 

 

[...] o fato de uma sociedade hierarquizar seus membros para determinados 

fins, tomando como base os seus atributos e talentos pessoais, não faz dessa 

sociedade uma sociedade igualitária. Ou seja, ela não vai considerar sempre os 

indivíduos como tabula rasa e os diferenciar entre si apenas através dos seus 

respectivos desempenhos, desconhecendo os atributos adquiridos ou por 

nascimento ou por status. Em muitas circunstâncias, essas sociedades vão 

ordenar seus membros justamente por esses atributos, que nada têm a ver com 

o mérito ou o esforço de cada um. As sociedades hierárquicas podem funcionar 

como meritocráticas em determinadas circunstâncias, embora não seja essa sua 

ideologia globalizante [...] (BARBOSA, 1996: 68). 

 

Por outro lado, as sociedades igualitárias têm, como princípio básico, o fato de que os 

indivíduos são iguais e que a única coisa a diferenciá-los, para fins de ordenação social, em 

termos de status, poder econômico e político, é o desempenho de cada um. De acordo com a 

ideologia prevalecente nas sociedades individualistas e modernas, a posição de cada pessoa no 

interior da estrutura social deve ser determinada pela capacidade individual, por aquilo que 

cada um é capaz de realizar. Em outros termos, nesse tipo de sociedade, o único tipo de 

hierarquia desejável e legítima é a que classifica as pessoas exclusivamente por seus talentos e 
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capacidades individuais demonstrados no desempenho de determinadas tarefas e funções. Isso 

significa que as pessoas são comparadas e classificadas tomando-se como base o desempenho 

relativo de cada uma, e que nenhum outro fator (relações pessoais e consangüíneas, poder 

econômico e político) pode ser levado em conta nesse processo classificatório, sob pena de 

invalidar a filosofia central de todo o sistema. A esses atribui-se reconhecimento público e 

formal sob a forma de cargos, salários, privilégios, status e prestígio (BARBOSA, 1996: 69). 

 

Barbosa (1996) salienta que o sistema meritocrático é uma exigência de uma sociedade 

democrática, que, do ponto de vista dos princípios, garante a igualdade de oportunidades para 

todos. À medida que as nomeações e promoções recaem em indivíduos capazes, de 

competência reconhecida e comprovada, esse princípio é concretizado, pois as oportunidades 

estão abertas a todos os que demonstram ter competência, não estando circunscritas às pessoas 

dotadas de relações pessoais e de parentesco. Em suma, nessa perspectiva, a meritocracia alia 

igualdade de oportunidades com eficiência. As sociedades individualistas modernas são 

simultaneamente sociedades que operam por sistemas meritocráticos e têm uma ideologia de 

meritocracia. 

 

Do ponto de vista formal e jurídico, a sociedade brasileira, de um modo geral, e o Serviço 

Público, de forma particular, encontram-se, sem dúvida alguma, organizados como um sistema 

meritocrático, tanto para o ingresso quanto para a mobilidade no seu interior. A idéia de que o 

Serviço Público deva ser estruturado como uma meritocracia é, do ponto de vista histórico, 

bastante antiga no Brasil. A leitura da “realidade empírica” pelos diferentes segmentos sociais 

envolvidos no debate – elites políticas, intelectuais e servidores públicos – não ratifica, 

entretanto, o Brasil como uma sociedade ideologicamente meritocrática, porque outros 

critérios, como relações pessoais, de parentesco, de posição social e de antigüidade são 

utilizados, lado a lado com princípios meritocráticos, na colocação das pessoas no interior da 

nossa estrutura social. O depoimento a seguir dá exatamente a tônica desse debate e ainda 

fornece indícios para a existência de uma meritocracia justaposta ao personalismo, 

desenvolvendo um sistema de igualar os méritos. 
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[...] não havia critérios objetivos de avaliação de merecimento [promoção de 

juízes]. Como avaliar a produtividade de um juiz? [...] eram promovidos por 

merecimento aqueles que tinham um bom trânsito político dentro da 

magistratura...óbvio..se você não tivesse um bom trânsito político, um amigo, 

se você não conhecesse as pessoas, não tivesse intimidade e se as pessoas não 

soubessem quem você era, você nunca ia sair do lugar que estava [...] isso é 

uma luta da AMAERJ [associação dos magistrados], que vem pleiteando o 

estabelecimento de critérios objetivos para promoção por merecimento. O CNJ 

[Conselho Nacional de Justiça] também abraçou esta causa e estipulou quais os 

critérios objetivos deveriam ser observados para promoção por merecimento 

[horas de treinamento, autos conclusos em menos de 30 dias] [...] mas é óbvio  

... mas é óbvio que vai ter uma hora que sempre vai ter uma carga de 

subjetividade na escolha. Vai chegar uma hora que você vai ter 5, 10 juízes 

concorrendo e que cumpriram todos os requisitos. O trânsito aí vai prevalecer, 

isso é inegável [...] por exemplo, se acharmos um critério que não tenha 

nenhuma subjetividade, a pergunta que fica é será que esse critério é justo, será 

que atende ao interesse público [...] (Depoimento de uma Juíza). 

 

[...] eu acho que promoção só deveria ser por antiguidade, porque promoção 

por merecimento é maior politicagem. Eu vejo juiz lá que não fica beijando a 

mão de ninguém, não fica trocando santinho com ninguém, fica anos para ser 

desembargador. E outros com 10 anos de magistratura que já vai a 

desembargador por merecimento [...] (Depoimento de uma Funcionária do 

Tribunal de Justiça). 

 

Ao aprofundar o debate em torno da questão da meritocracia em sociedades igualitárias, 

Barbosa (1996), a partir de uma análise comparativa com os Estados Unidos da América, 

sustenta que, para que o desempenho dos indivíduos tenha legitimidade social, deve estar 

inserido num contexto juridicamente igualitário, no qual a igualdade funcione como uma 

moldura para os acontecimentos e proporcione as condições para que as pessoas sejam 

avaliadas exclusivamente pelas suas realizações, ou seja, nenhum outro critério, como poder 

econômico, status, relações familiares e pessoais, pode influenciar essa avaliação.  

 

Ocorre, entretanto, que a prática social no tocante ao conteúdo e ao significado de igualdade e 

desempenho possui características diferentes em universos sociais distintos. De maneira 

sucinta, a igualdade norte-americana se baseia na lei e a ela é circunscrita. A existência da 

diferença entre os indivíduos é percebida, legitimada e reconhecida como resultado do 

diferencial do talento. Nesse sentido, a sociedade americana busca a igualdade jurídica como 

fato permanente da vida e a desigualdade de fato como conseqüência das diferenças entre os 

desempenhos individuais e das desigualdades naturais (BARBOSA, 1996:81). 
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 Dessa forma, a justiça social funciona mais como uma idéia de proporcionalidade aos talentos 

e esforços do que de igualdade propriamente dita. 

 

No Brasil, entende-se igualdade como um conceito duplo. Ela é um direito e, 

simultaneamente, um fato. A igualdade de direitos é dada pela lei e a ela circunscrita. Ela se 

define em relação a um sistema legal e funciona como a explicitação da igualdade de todos 

perante a lei. A igualdade de fato tem como base um sistema moral mais abrangente, que a 

define como a necessidade de ser um fato, uma realidade indiscutível. Nesse sistema moral, 

mais importante do que a equivalência jurídica entre os indivíduos é a sua equivalência moral 

perante uma ordem que se sobrepõe à sociedade. Somos todos iguais, não porque um sistema 

legal assim nos defina, mas porque, num sistema moral, coloca todos no mesmo patamar, ou 

seja, como da espécie humana. É a humanidade que nos confere valor. É nesse sentido que, no 

caso brasileiro, as desigualdades são oriundas das condições sociais dos indivíduos, e não 

resultantes de ações individuais (BARBOSA, 1996: 86).  

 

O que se estabelece dentro do contexto brasileiro é uma lógica substantiva, em contraste com a 

lógica formal da sociedade norte-americana. O que se almeja não é o reconhecimento dos 

aspectos característicos de desempenho de cada um, mas, sim, que o direito concedido a um 

seja estendido a todos, independentemente do desempenho individual.  

 

No Brasil, do ponto de vista individual, todos se diferenciam a partir do critério de antigüidade 

ou “senioridade”, que é o único valor a vazar a nossa ótica igualitária e a introduzir gradações, 

ou seja, ninguém se move isoladamente pelo desempenho pessoal. O critério de antigüidade é 

algo que está ao alcance de todos e pode ser estendido, indiscriminadamente, a todas as 

categorias (BARBOSA, 1996: 89).  

 

O que Barbosa (1996) expõe, utilizando o termo weberiano, é o caráter da racionalidade 

formal e objetiva da sociedade norte-americana e a racionalidade substantiva da sociedade 

brasileira.  
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Não obstante Barbosa (1996) considerar que o mérito, como valor globalizante, possa ser útil 

apenas para determinados fins e ficar circunscrito a determinados domínios, enquanto em 

outros universos sociais são apresentados atributos pessoais adquiridos por nascimento ou 

casamento ou relações, a análise do depoimento a seguir sugere a sobreposição desses 

sistemas no mesmo universo. 

 

[...] não tenho nada contra filho ou filha de desembargador ser nomeado para 

cargo de confiança no gabinete, mas isso foi agora proibido. Conheço um caso 

em que o filho era o assessor do pai [desembargador] até passar no concurso 

para juiz. Ele vinha ao Fórum todos os dias, fazia os Acórdãos [...] muitos [na 

mesma situação] trabalhavam. Havia muitos que tinham filhos e parentes da 

família e que trabalhavam e são muito melhores e competentes do que o que 

eles têm hoje em dia. A verdade é essa e isso não é levando em consideração 

porque estão proibidos de manter. Estabeleceu-se uma regra rígida para acabar 

com o nepotismo. O que você tem de analisar é que a pessoa é competente [...] 

Na minha opinião, eu não vejo problema em você ter no cargo em confiança 

alguém de sua confiança. Você pode ter alguém da sua família competente que 

possa ocupar o cargo. O que você tem que é que essa pessoa trabalha e faz jus 

ao dinheiro público que recebe [...] (Depoimento de uma Juíza). 

 

[...] não acho problema nenhum desde que trabalhe. Que vá lá, que cumpra o 

horário, que pegue os processos e faça [...] eu não vejo nada de mais o filho do 

desembargador trabalhar dentro do gabinete, se comissionado. Agora, o que 

não pode é o funcionário de carreira está carregando o cartório ou gabinete nas 

costas e o filho do desembargador chegar meio-dia e sair às três ou nem 

chegar. Não vejo nenhum problema o cara trabalhar e mostrar que tem 

competência [...] (Depoimento de uma funcionária do Tribunal de Justiça). 

 

Apesar de não poder generalizar para as demais esferas da burocracia brasileira, a partir da 

análise desses depoimentos, podem ser tiradas algumas proposições. A primeira consiste na 

idéia de que o caráter do nepotismo não exclui critérios de eficiência e produtividade. Pelo 

contrário, em domínios sociais específicos da realidade administrativa brasileira, como é o 

caso, há uma clara intervenção no sentido de se criar um sistema igualitário, ignorando as 

relações pessoais e de nascimento e colocando o indivíduo no mesmo nível dos demais, no 

presente caso, os que foram admitidos por concurso público. O que se espera é o tratamento 

igualitário, mesmo que a condição social o diferencie dos demais. O desempenho, expresso 

pelo trabalho, pressupõe a invocação de critério meritocrático no tocante à igualdade de 

condições, sobreposta à relação de poder tipicamente familiar.  
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A segunda proposição é que se trata de um processo de adaptação a um contexto social de 

diferenciação de papéis, cujo caráter nos remete à realidade burocrática que se ajusta a uma 

realidade social, cuja prática histórica ainda nos remete às relações sociais de parentesco e 

família. 

 

Uma terceira proposição cabível, que parece encontrar ressonância na realidade organizacional 

brasileira, é a não-oposição ao nepotismo ou ao nepotista, já que essa atitude romperia com 

laços enraizados da sociedade brasileira, mas, sim, ao que foi indicado quando não apresenta 

competências específicas, como assinala Bellow (2006) ao analisar o nepotismo na sociedade 

norte-americana: 

 

[...] cada vez mais os americanos entendem não haver nada errado em contratar 

um parente, desde que ele tenha qualificação. Até chegamos a dizer que não se 

trata de nepotismo quando se exerce influência para ajudar parentes ou se 

empregam parentes que são capazes [...] (BELLOW, 2006:27). 

 

Bellow (2006) ao fazer uma análise do nepotismo na sociedade norte-americana desmistifica o 

tema dentro de uma sociedade pautada no individualismo e na meritocracia, demonstrando que 

essa prática é “natural” em todas as sociedades, inclusive a norte-americana, não se 

restringindo ao nível político, mais atingindo outras esferas da vida social, como a relativa aos 

negócios. 

 

De fato, a análise desse autor, de certa forma, se opõe ao trabalho desenvolvido por Barbosa 

(1996, 1999) no tocante ao sistema igualitário e meritocrático da sociedade americana, sem 

considerar as relações familiares, traço marcante da sociedade brasileira. 

 

Bellow (2006) demonstra que, ao contrário do que se imagina de uma sociedade pautada na 

democracia, capaz, portanto, de prescindir das relações familiares, a sociedade americana 

sempre teve, de certo modo, um número de famílias que constituíam uma classe política do 

país, lembrando, inclusive, o sistema de castas. Seu diferencial, entretanto, é ter sido capaz de 

se manter aberta e meritocrática.  

 



 169 

Historicamente, a maioria das elites que ascenderam por algum mérito procura conservar os 

seus ganhos na família, desenvolvendo vários modos de transmitir os bens e a posição social 

aos filhos. As classes menos favorecidas utilizam o mesmo sistema da mesma forma, 

existindo, segundo o autor, gerações de famílias de policiais e bombeiros e as sociedades de 

pai e filho, que predominam na construção civil. O “velho” nepotismo
31

 tem sido praticado 

quase ininterruptamente como estratégia racional de grupo tanto pela classe alta como pela 

baixa. Foi a classe média, entretanto, quem impôs o princípio do mérito, tornando-o um 

fenômeno essencialmente seu. 

 

O fenômeno de proliferação de laços familiares na política americana foi chamado de “novo 

nepotismo” ou “novo dinastiscismo”.  

 

Para  Bellow (2006), o “novo nepotismo” se reveste de algumas peculiaridades: 

 

[...] Atualmente, ninguém pega o telefone e arranja para o filho um emprego 

bem pago, um contrato de gravação ou um lugar na lista de candidatos à 

política nacional [...] crescer perto de um negócio ou de um profissão – 

aprendendo o seu funcionamento, conhecendo as pessoas – proporciona uma 

enorme vantagem que equivale ao nepotismo [...] trata-se evidentemente de um 

novo nepotismo, um nepotismo moderno ou (se preferirem) pós-moderno que 

adapta um impulso antigo às condições culturais atuais [...] esse nepotismo 

novo, pós-moderno, ocorre em grande parte invisível e sutilmente, vai criando 

oportunidades para os que têm relações em determinada área e excluindo cada 

vez mais os que não as têm [...] (BELLOW, 2006:21-22). 

 

O “novo nepotismo” apresenta duas diferenças em relação às formas clássicas. As carreiras 

dos filhos são definidas por estes, e não por seus pais, o que aumentou o grau de liberdade dos 

descendentes. O traço mais marcante – e distintivo – das novas formas de nepotismo é, porém, 

o fato de combinar os critérios de nascimento com os critérios de mérito, de modo que a 

trajetória da carreira dos descendentes se torne muito mais compatível com os modernos 

critérios democráticos. Nesse sentido, combinam-se os privilégios do nascimento com a lei do 

mérito, de modo muito menos ofensivo à ordem democrática.  

                                                 
31

 Para o autor, o “velho” nepotismo era o sistema existente entre os anos de 1920 e 1930 nos EUA, onde o 

simples fato de pertencer a determinada família era garantia de entrar em importantes universidades, ser admitido 

em clubes fechados e tornar-se executivo de uma grande empresa (p., 21). 
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[...] na realidade, eu fiz faculdade de direito e aí quando você se forma, você 

pensa: e agora, o que fazer? Eu fiz alguns estágios, mas meu pai era médico e 

minha mãe dona de casa... e eu não tive...como se diz..aquele 

encaminhamento, né? Que muitas vezes já se tem. Porque quando você tem 

alguém que na Advocacia ou no Tribunal a pessoa já nasce, né... você sabe... 

direcionada para isso. [...] (Depoimento de uma Juíza). 

O nepotismo não se torna, portanto, um paradoxo diante dos princípios individualistas, 

meritocráticos e igualitários da tradição liberal norte-americana.  

O autor, entretanto, ao não limitar o próprio conceito de nepotismo, não estabelece uma 

distinção essencial entre o que é esfera pública e privada. Um pai ao passar um negócio para o 

filho não tem o mesmo peso relativo de um homem público admitir seu filho ou parente para 

uma carreira burocrática no Estado. O próprio Bellow reconhece isso ao afirmar: 

 

[...] é necessário dizer algo sobre o uso que faço da palavra “nepotismo”. Sei 

perfeitamente que a utilizo em sentido bem amplo e de uma maneira que às 

vezes ela não se distingue das obrigações normais dos parentes [...] 

(BELLOW, 2006:38). 

 

Ao se confrontarem as idéias aqui expostas com as práticas e o discurso na Administração 

Pública, percebe-se claramente a posição de pólos extremos. De um lado, uma visão que 

associa o nepotismo ao atraso de uma administração com traços patrimoniais e burocráticos e, 

de outro, uma visão que defende, mesmo dentro de um universo restrito, os argumentos do 

“nepotismo meritocrático”, segundo a qual não há problema em ter parentes empregados se 

eles estão trabalhando como qualquer outro funcionário. Entre um parente qualificado e um 

qualificado não-parente, a primeira escolha é sempre mais lógica e racional, especialmente em 

um sistema político como o nosso, que estende os braços por todos os escalões da 

Administração Pública com as incontáveis "nomeações de confiança". A questão principal, no 

caso da Administração Pública brasileira, é a inexistência de um controle social efetivo sobre a 

administração, sugerindo o desvirtuamento do próprio interesse público. 

A discussão estabelecida, entretanto, esconde uma relação bem mais profunda e até maléfica 

ao próprio desenvolvimento da sociedade. Uma leitura sociológica que poderia muito bem 

resumir este capítulo, já que o nepotismo e a meritocracia aqui discutida englobaram a 
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temática desenvolvida nos tópicos anteriores, é que se trata de uma estratégia de dominação e 

de poder de uma elite burocrática e/ou política em preservar o seu status quo, ao mesmo 

tempo em que dificulta o acesso de novos grupos à ascensão social, mantendo-os no mesmo 

lugar. Apresenta-se, assim, como uma estratégia de classe e de dominação pela elite que, com 

o tempo, abre-se para novos grupos, embora perpetue o modus operandi  e se mantenha  

próxima a um estamento burocrático. 
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CAPÍTULO 7 
 

 

 

 

 

ALÉM DO PATRIMONIALISMO 

 

 

 

 

 

 

 
“Existe uma noção disseminada de que um país em desenvolvimento é como 

um trem, correndo sobre os mesmos trilhos das nações industrialmente 

desenvolvidas, mas que se encontra a algumas estações atrás. Não é verdade 

que aquilo que foi passado para os passageiros do trem desenvolvido será, 

necessariamente, o futuro para os passageiros do trem atrasado.”  

 

Bertrand de Jouvenel 
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Este capítulo apresenta, a partir do que foi abordado nos capítulos anteriores, o accountability 

e tenta estabelecer a conexão com a realidade da Administração Pública brasileira, 

considerando a existência de um sistema patrimonial-burocrático.  

 

Discutem-se também críticas ao patrimonialismo e, finalmente, apontam-se as considerações 

finais da pesquisa. 

 

7.1 ACCOUNTABILITY: UM MECANISMO DE DIFÍCIL ENTENDIMENTO OU DE 

DIFÍCIL APLICAÇÃO À REALIDADE ADMINISTRATIVA BRASILEIRA? 

 

O objetivo aqui não é aprofundar os vários mecanismos de accountability,  tampouco verificar 

as possibilidades de o gestor público implementar políticas públicas à luz dos mecanismos de 

responsabilização. Pretende-se discutir, sim, o tema e suas possibilidades em face da cultura 

patrimonialista-burocrática, considerando o que foi abordado nos capítulos precedentes. 

 

Pode-se afirmar que, apesar de o assunto não ser recente, vem ocupando cada vez mais espaço 

dentro dos estudos acadêmicos brasileiros. O tema emergiu, no entanto, na década de 70, a 

partir da necessidade de propostas de reforma do Estado, resultantes, como se discutiu nos 

capítulos precedentes, da compreensão de que o Estado, em sua configuração, era incapaz de 

responder às inúmeras demandas da sociedade. Com a reforma administrativa iniciada no 

governo Fernando Henrique Cardoso, o accountability surge como um mecanismo, dentro do 

New Public Management, para a proteção do cidadão e da res  publica.  

 

Accountability é uma palavra sem similar na língua portuguesa. Certamente, a tradução literal 

do termo, “responsabilização”, não consegue abranger seu verdadeiro significado. É entendida 

como o dever de as pessoas que ocupam cargos públicos, sejam eleitos ou não, responderem 

por seus atos perante as instituições do Estado. Em sociedades democráticas avançadas, 

espera-se que a Administração Pública responda perante os cidadãos (CAMPOS, 1990: 30-

50). 
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Isso significa que o Governo tem por obrigação prestar contas à sociedade. Segundo Araújo 

(2007), a grande dificuldade no entendimento do termo, que difere da raiz do termo 

responsabilidade, refere-se a um componente adicional, que supõe não apenas sua “atribuição” 

por parte de um terceiro, mas também a existência de um compromisso pessoal do funcionário 

público. Responsabilização implica um envolvimento pessoal na ação e uma participação ativa 

do sujeito, por meio de um compromisso permanente. Nesse caso, não se fala apenas de uma 

obrigação originada na norma, mas também de um compromisso originado na consciência. 

 

O conceito tem implicações contrárias à própria idéia weberiana de organização burocrática. A 

origem de accountability nos remete à reforma administrativa ocorrida nos Estados Unidos no 

século XIX. Wilson (1887) introduziu alguns aspectos do accountability democrático, ao 

defender a discricionariedade do administrador na escolha dos meios, já que não é mero 

instrumento passivo, como forma de aumentar sua responsabilidade. Além disso, era a favor 

da eliminação do anonimato burocrático e criticava a desconfiança ilimitada nos 

administradores e nas instituições públicas (PACHECO, 1998: 20-21). 

 

Isso não significa, entretanto, que o administrador público esteja alijado do compromisso 

externo com as leis e decisões políticas às quais esteja obrigado, independentemente de suas 

próprias opções ou preferências valorativas. A responsabilidade do administrador público diz 

respeito à sua capacidade de responder por uma decisão e ação pública decorrentes dos 

procedimentos e da estrutura organizacional que adota, estando mais relacionada à certeza de 

que o administrador público não irá se desviar das diretrizes políticas estabelecidas. Trata-se 

de uma responsabilidade perante os valores democráticos coletivos, sendo sua natureza 

externa e objetiva (MOTTA e BANDEIRA, 2003). 

 

Por outro lado, há também a responsabilidade associada aos julgamentos, valores e opções 

morais do funcionário, com os quais ele se sente comprometido, independentemente dos 

valores externos, implícitos nas decisões políticas e administrativas determinadas pela gestão 

pública. Trata-se de uma responsabilidade intrínseca relacionada aos valores individuais. 

Certamente, em função da sua intangibilidade e de seu significado, torna-se difícil sua 

delimitação. Aqui estão embutidos não só os desejos, os interesses e as motivações de ordem 
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psicológica, mas também os padrões sociais e coletivos. Vale a pena destacar, à guisa de 

ilustração, o seguinte depoimento: 

 

[...] é claro que o valor pessoal de cada um é levado em conta na hora de dar 

uma sentença. Um juiz que foi criado numa região pobre, talvez, ele esteja 

mais preocupado com questões sociais do que aquele que teve uma facilidade 

na vida [...] (Depoimento de um Desembargador). 

 

Diante da intangibilidade e fluidez que manifesta, presume-se que essa construção de valores 

não segue um processo fixo, padronizado e previsível, mas se constrói de forma assistemática 

ao longo da vida e através da interatividade entre as pessoas. Dessa forma, o sistema de 

valores do indivíduo está em constante produção, sendo fruto do contexto histórico e social no 

qual se insere e da singularidade de sua história.  

 

No caso brasileiro, as ações valorativas aqui definidas não foram processos criados 

instantaneamente; foram construídas ao longo de uma história compartilhada e estabeleceram 

padrões de conduta (BERGER e LUCKMAN, 1985: 79-80).  

 

Certamente, a relação entre as dimensões extrínsecas e intrínsecas estão longe de se apresentar 

como um processo harmonioso, dada a complexidade de papéis e da própria Administração 

Pública. Pelo contrário, as controvérsias sobre a responsabilização estão, em determinadas 

situações, em conflitos e controvérsias com as hierarquias de valores. A própria questão do 

que seja interesse público pode encobrir uma série de valores e perspectivas de cunho 

particularista, como assinala DaMatta a respeito da complexidade da realidade brasileira 

(1986): 

[...] creio dizer que nós temos dado muito mais atenção a um só desses eixos 

classificatórios, querendo discutir o Brasil apenas como uma questão de 

modernidade e de economia e política; ou, ao contrário, reduzindo sua 

realidade a um problema de família, de relações pessoais e de cordialidade. 

Para mim, não se trata nem de uma coisa nem de outra, mas das duas que são 

dadas de modo simultâneo e complexo [...] (DaMATTA, 1986:19). 

 

Merece ser estudada, pois provém do próprio conceito de accountability, a capacidade de os 

cidadãos atuarem na definição não só das metas relativas à ação pública e à sua avaliação, mas 
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também dos mecanismos institucionais que garantem o controle público dos governantes. 

Trata-se de uma orientação e preocupação que tem base na cidadania. A dificuldade desse tipo 

de abordagem (controle social) para o caso brasileiro resulta da falta de reconhecimento do 

“público” pela burocracia.  

 

A preocupação com a cidadania constitui aspecto central do accountability, pois atua com base 

nos princípios da universalidade e equidade, aumenta a oferta de serviços com qualidade e 

enfatiza a satisfação do cidadão. Tendo o cidadão como centro de sua concepção, é imperativo 

que a gestão pública promova sua inclusão real nas decisões públicas para reforçar a cidadania 

democrática e o interesse geral. Trata-se de uma perspectiva para orientar o setor público não 

apenas para a eficiência e a efetividade, porém, primordialmente, para o combate à exclusão 

social e o desenvolvimento de medidas efetivas de inclusão (ARAÚJO, 2008).  

 

O accountability se exerce por quatro mecanismos. O primeiro, que mais se destaca, é o da 

responsabilização por meio da dimensão do controle social, que implica ampliação do espaço 

público para que os cidadãos participem de forma mais ativa das políticas, isto é, a expectativa 

é a de que haja uma democratização do Estado e uma melhoria da produção de suas políticas. 

Nessa perspectiva, é imprescindível assegurar as condições para habilitar a cidadania a exercer 

o direito ao controle social. Essa forma de responsabilização depende de algumas variáveis: 

estabelecimento de uma articulação com as instituições da democracia representativa, em 

lugar de contrapor-se a elas; reforço das capacidades institucionais do Estado; desenho 

organizacional do Estado, fundamental para incentivar os cidadãos a atuar no espaço público; 

disseminação da informação; incorporação de boa parte da população alheia à esfera pública 

(privatização da sociabilidade); canais institucionalizados de participação; instrumentos de 

ação diretos e indiretos à disposição dos cidadãos sobre a administração pública (revogação de 

mandato, recursos administrativos e judiciais); ações cidadãs na defesa de interesses públicos; 

disponibilidade de leis e procedimentos administrativos (recursos de revisão, direito de 

petição, recursos de apelação, reposição, reconsideração, revogação); consagração jurídica de 

arenas públicas de deliberação (audiências públicas, exposição pública dos projetos); 

mecanismos de prestação de contas; e direito de livre acesso dos cidadãos à informação 

pública (ARAÚJO, 2008). 
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O segundo, a responsabilização pelos procedimentos clássicos, recai sobre a fiscalização do 

trabalho da burocracia, para manter a obediência aos princípios da probidade, e sobre os 

governantes, para evitar práticas de corrupção. O foco é, portanto, interno e tem, como 

agentes, os órgãos de fiscalização como os tribunais de contas, as auditorias independentes e o 

poder judiciário (ARAÚJO, 2008).  

 

O terceiro, a responsabilização pelo controle parlamentar, tem como pressuposto o controle 

mútuo entre o Executivo e o Legislativo. Entre suas formas mais usuais, podem-se citar: a 

avaliação das nomeações feitas pelo Executivo; o controle da elaboração e gestão 

orçamentária e da prestação de contas do Executivo; e a existência de comissões 

parlamentares destinadas a avaliar as políticas públicas e a investigar a lisura das ações 

governamentais e audiências públicas (ARAÚJO, 2008). 

 

O quarto mecanismo, a responsabilização pelo controle dos resultados, realiza-se, 

basicamente, mediante a avaliação a posteriori do desempenho das políticas. A sociedade 

participa da definição das prioridades, das metas, dos índices de desempenho e das formas de 

avaliação. O processo de responsabilização pelos resultados significa transformar a cultura 

pública e política, mudando a forma de pensar, de atuar e de realizar, abandonando o foco nos 

procedimentos e avançando para um modelo renovado, orientado pelos resultados e pela 

satisfação dos usuário (ARAÚJO, 2008).  

 

Percebe-se que alguns desses mecanismos e perspectivas de accountability encontram 

obstáculos tanto no comportamento da burocracia brasileira quanto na própria maneira de 

conduzir a política no Brasil. O primeiro mecanismo, principalmente, encontra forte 

resistência em uma cultura patrimonial-burocrática, principalmente, se considerarmos as 

relações clientelistas, de parentesco que subvertem o próprio interesse público, que dificultam 

o acesso à informação, como se identifica nos seguintes depoimentos: 

 

[...] agora mesmo surgiu um escândalo lá [Tribunal de Justiça], que está nos 

jornais, de um juiz que estava julgando um processo que o irmão dele 
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[Advogado] atuava. Está tendo aquele tráfico de influência dentro do Tribunal. 

Depois, eu fiquei até sabendo que o irmão [juiz] se colocou como suspeito para 

julgar o processo. Só que a colega do juiz, que é a substituta dele, acabou 

beneficiando o irmão dele. Foram leiloadas salas que valem R$ 800.000,00 por 

200.000,00, beneficiando o irmão do juiz!. O que adianta dizer: “ah...não sou 

eu quem estou julgando?” Acabou ficando tudo em família. Você acha que a 

colega ia se indispor com o colega [juiz]? O juiz acabou gritando para todo 

mundo: “eu fui correto em não julgar a causa, me julgue suspeito em que meu 

irmão era advogado” [...] Quando joga no ventilador a gente fica sabendo que é 

parente [...] você acha que o interesse público desse leilão foi satisfeito? O que 

é mais interessante para os credores? Arrematar por R$ 800.000,00, pois iria 

cobrir as dívidas [...] (Depoimento de uma funcionária do Tribunal de Justiça). 

 

[...] clientelismo é algo altamente corriqueiro...quem disser que não é... é  

mentiroso.. [risos] [...] dentro de um projeto da Administração Pública tem lá 

uma coisa que alguém tem interesse. Às vezes você nem consegue perceber o 

interesse [...] tem uma empreiteira ali que já está com a boca aberta esperando 

(Depoimento do Secretário Municipal). 

 

Como afirma Campos (1990), a burocracia não percebe o público como cidadãos e seus chefes 

diretos, dificultando o entendimento e, acima de tudo, a incorporação do conceito de 

accountability. Além disso, a autora aponta o grau de pobreza política, responsável pela 

inércia dos cidadãos em fazer valer seus direitos diante dos governos, a existência de Governo 

forte e cidadãos subservientes, a substituição da cidadania pela tutela, a concentração de poder 

decisório na cúpula da burocracia, a falta de transparência e o controle externo inadequado da 

administração pública pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

 

Isso não significa, entretanto, que não tenha havido avanços significativos no tocante ao 

accountability e à transparência de informações. Pelo contrário, percebe-se um esforço para 

conferir transparência aos atos dos gestores públicos, criando condições favoráveis para que se 

aumente o chamado controle social sobre os agentes políticos. Tais informações, contudo, em 

muitos casos, apresentam-se como brutas e são disponibilizadas em banco de dados 

desorganizados, que não representam nada para o controle social, pela própria dificuldade que 

impõem para seu manuseio e processamento (TORRES, 2007:56).  

 

A essência da burocracia não é sua expertise ou especialização, e sim a informação. Tornar a 

Administração Pública transparente é exatamente demonstrar as idiossincrasias, as relações 
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patrimonialistas, enfim, reverter uma situação que não condiz com a construção histórica de 

um Estado e uma burocracia patrimonialistas. 

 

7.2 PATRIMONIALISMO: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

O Patrimonialismo, como foi visto, tem sua origem nos trabalhos de Max Weber, sendo 

utilizado para caracterizar uma forma específica de dominação política tradicional, em que a 

Administração Pública é exercida como patrimônio privado do chefe político. Remonta à 

diferença estabelecida por Maquiavel entre duas formas fundamentais de organização da 

política: uma mais descentralizada, do “Príncipe e seus barões”, e outra mais centralizada, do 

“Príncipe e seus súditos”. Segundo uso mais recente, o termo “patrimonialismo” costuma vir 

associado a outros como “clientelismo” e “populismo”, por oposição ao que seriam formas 

mais modernas, democráticas e racionais da gestão pública, também analisada por Weber em 

termos do que ele denominou de “dominação racional-legal”, típica das democracias 

ocidentais (SCHWARTZMAN, 2006: 2). 

 

Existe forte evidência histórica de que os impérios coloniais português e espanhol, 

constituídos na Idade Média, eram muito mais próximos do arranjo do “príncipe e seus 

súditos” do que do “príncipe e seus barões”, mais típico dos países europeus, nos quais 

prevalecia o poder feudal da nobreza, que fazia dos reis o “primo inter pares”, e, como tal, 

com poder político limitado. Essas duas formas de dominação política em Weber eram 

alternativas de evolução a partir do tipo mais básico de dominação, a patriarcal, em que o 

poder político implicava diferentes manifestações do poder do patriarca sobre seu clã. Quando 

o âmbito do poder se ampliava, com pouca acumulação de recursos, a única forma de exercê-

lo era por meio de sua distribuição entre os chefes locais de diferentes origens, que se 

vinculavam ao patriarca ou príncipe por acordos e laços de lealdade e reciprocidade. Quando o 

poder acumulava nas mãos do príncipe, seja pela via militar, pela atividade comercial ou pela 

exploração organizada de recursos naturais, os barões deixavam de existir ou perdiam sua 

força, e a delegação de poder, se havia, era feita em termos da fidelidade estrita ao príncipe – o 

chefe de sua cavalariça passava a comandar o exército, o cozinheiro, as finanças, e seu 

confessor, a Igreja (SCHWARTZMAN, 2006: 3). 
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O conceito de patrimonialismo aqui utilizado segue a linha de pensamento de Raymundo 

Faoro (1958, 2001), que o entende como um elemento da cultura herdada dos colonizadores 

portugueses. Como tal, é uma característica essencial, que evolui e se transforma com o 

tempo, mas permanece imutável em sua essência, não deixando espaço para outras 

possibilidades, conforme afirma Schwartzman (2003).  

 

De acordo com Paim (1978), Faoro teve o mérito de, ao conceituar o patrimonialismo, 

introduzir e divulgar um fecundo esquema interpretativo da história e da sociedade brasileiras. 

Paim pondera, no entanto, que Faoro, talvez "ofuscado pela magnitude da própria descoberta", 

radicalizou sua explicação, transformando o patrimonialismo no Brasil em um determinismo 

histórico inafastável, além de traçar um juízo severo e injustamente negativo do 

patrimonialismo, ao não reconhecer a sua já citada faceta modernizadora. 

 

A crítica que se faz aos autores (FAORO, 1958, 2001; PENNA, 1988), que analisam o atraso 

do Brasil a partir do patrimonialismo, consiste na vertente política liberal que adotam, 

associando esse “mal” como entrave ao modelo de uma sociedade pautada na liberdade 

econômica e democrática, que se constitui antes do Estado. 

 

[...] o ponto de vista de Faoro é do liberal clássico. Ele percebe a singularidade 

do capitalismo bem sucedido e democrático segundo o modelo de uma 

sociedade que se constitui antes do Estado, permitindo o florescimento tanto 

das liberdades econômicas quanto das públicas e democráticas [...] sempre que 

temos Estado, temos um estamento que o controla em nome de interesses 

próprios, impedindo o florescimento de uma sociedade civil livre e 

empreendedora [...] (SOUZA, 2000:. 172). 

 

Nesse sentido, no decorrer de sua obra, Faoro (1958, 2001) compara o Brasil aos Estados 

Unidos da América. Souza (2000), entretanto, salienta que o desenvolvimento dos Estados 

Unidos não foi uma regra, e sim uma exceção, em que a presença de um Estado forte foi uma 

realidade tardia. Foram as condições especialíssimas que propiciaram aos Estados Unidos da 

América um desenvolvimento social em moldes tais que evitaram tanto a presença de formas 
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de dominação tradicionais quanto uma presença forte do Estado no começo da organização 

social daquele País.
 
 

 

A crítica contundente de Souza (2000) à tese do patrimonialismo pressupõe uma demonização 

da ação estatal e uma reconstrução do caso excepcional americano como se fosse uma regra 

geral do desenvolvimento ocidental. A nossa formação social seria, portanto, defeituosa 

devido à permanente influência da herança estatal portuguesa, a qual impediu o País de livrar-

se do atraso social e econômico. 

 

Na visão do autor, a nossa sociologia pode ser caracterizada como inautêntica, na medida em 

que estabelece uma dualidade entre o que vem de fora (bom) e o que está dentro (ruim). Nesse 

sentido, o Brasil se moderniza somente “para inglês ver”, continua personalista e patrimonial, 

revelando a exterioridade e o artificialismo do processo. Dessa forma, não se pode confundir 

uma visão tópica, um instantâneo que se retira do contexto, no desenrolar do processo de 

transição de uma sociedade personalista para uma sociedade moderna e impessoal, com o 

movimento como um todo. É necessário captar a lógica de desenvolvimento do processo como 

um todo, temporal e analiticamente, de modo a poder perceber sua dinâmica. 

 

O Brasil não é um país moderno e ocidental no sentido comparativo de afluência material e 

desenvolvimento das instituições democráticas. O Brasil é, contudo, um país moderno no 

sentido ocidental do termo, ao admitir-se que os valores modernos e ocidentais são os únicos 

aceitos como legítimos.  

 

Na realidade, ao considerar as três instituições básicas do mundo moderno, Estado, mercado e 

esfera pública, verificar-se-á que Souza (2000) propõe a ampliação da esfera pública como um 

mecanismo capaz de reverter o processo secular de reprodução da subcidadania, inclusive 

considerando as variadas formas concretas de desenvolvimento, tanto político como 

econômico, estimulado pelo Estado, enquanto a tese patrimonialista atribui o atraso brasileiro 

ao Estado, em detrimento do mercado. 
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Parece não restar dúvida de que a abordagem apontada por Souza (2000) é emblemática. 

Apesar disso, o que o autor propõe, no fundo, é um processo de ampla participação, no sentido 

de resgatar a cidadania, não se restringindo à classe média, mas incorporando movimentos 

populares. 

 

O próprio autor reconhece, entretanto, que a “sociologia do patrimonialismo e do 

personalismo” deixou há muito tempo de ser livresca e se institucionalizou entre as idéias e as 

práticas sociais. Segundo o autor, o fato de os Presidentes Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso terem sido eleitos pelos seus ideários comprova essa tese. As reformas do 

Estado e do mercado ocuparam pontos centrais dos respectivos programas. Para o autor, no 

entanto, as virtudes pessoais do Presidente Fernando Henrique, aliadas a uma distinta base de 

apoio partidária, acarretaram uma forma de aplicação do programa antipatrimonialista em 

comparação com o seu homônimo. 

 

Ora, se o patrimonialismo e o personalismo constituem práticas sociais institucionalizadas, 

como afirma o próprio Souza (2000), só o foram, não pelo seu caráter “livresco”, mas, sim, 

pelo seu caráter histórico, pois, como foi apresentado, nenhum processo é institucionalizado 

de forma a-histórica.  

 

Assim, a institucionalização implica historicidade e controle. Como as ações são construídas 

no curso de uma história compartilhada, a institucionalização tem sempre uma história, da 

qual é produto. É impossível, portanto, compreender adequadamente o patrimonialismo sem 

entender o processo histórico em que foi produzido (BERGER e LUCKMAN, 1985:81). 

 

7.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa metáfora, talvez ousada, pode-se afirmar que a odisséia da história da Administração 

Pública seria “das caravelas ao accountability”: da centralização burocrática, do 

patrimonialismo na prática, em direção a uma hipotética, teórica e delicada descentralização, 

com o cumprimento das metas de controle cidadão da máquina estatal. 
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A colonização trouxe o Estado interventor português, mais ou menos maquiado pelos 

colonizados no Império e reinventado na República, com o desenvolvimentismo estatal, que 

transformou o patriarcalismo inicial em um patrimonialismo singular. 

 

Nesse sentido, a partir da concepção desenvolvida por Faoro (1958, 2001), verifica-se que o 

patrimonialismo na Administração Pública, mesmo em contextos específicos, como foi o caso 

deste trabalho, é um traço marcante envolto na forma de relações tradicionais de origem 

colonial.  

 

Pergunta-se, intuitivamente, em que difere a descrição do patrimonialismo de Faoro (1958, 

2001) dos tempos da Colonização do “neopatrimonialismo” praticado no País. Afinal, o poder 

do príncipe de nomear e demitir não está resguardado, intacto, na forma de agir de nossos 

dirigentes republicanos?  Paim responde muito bem a essa questão ao afirmar: 

 

[...] O Estado brasileiro é sem dúvida patrimonialístico. Sua grande verdade é 

essa colossal herança portuguesa. Não é, pois, sem propósito que se atribui à 

política mineira haver cunhado esta definição patrimonialística de poder: 

governar é nomear, demitir e prender [...] (PAIM,1978:127).  
 

Nesta pesquisa, constatou-se, com base na análise da literatura e nas entrevistas realizadas, ser 

possível reafirmar a suposição inicial de que os avanços e a modernização técnica do Estado 

não substituem as tradições. Ao contrário, somam-se aos hábitos e estilos de vida adquiridos 

no passado, adequando-se e sobrepondo-se às especificidades culturais em cada momento 

histórico, sem perder a sua essência. Percebeu-se, entretanto, a presença de um elemento 

imbricado nessa relação: o poder. Nesse sentido, há uma reprodução da cultura patrimonial-

burocrática, que, no fundo, reduz uma relação unilateral de poder e práticas, as quais se 

tornam instrumento ideológico de dominação social, constituindo, do ponto de vista das elites 

políticas e burocráticas, um instrumento para a conservação e naturalização do status quo. 

 

Por outro lado, o discurso do interesse público, de que essas elites se apropriam, funciona 

como obstáculo para a própria participação política e ampliação do “accountability”. 
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A rigor, o interesse público constitui a via legal da cidadania para a libertação e o 

amadurecimento da sociedade nacional. Não há outro caminho para o resgate da liberdade das 

maiorias, problema e fio condutor de toda a História brasileira. 

 

Tal consideração remete-nos à noção de “accountability”, densa de significado e quase 

intraduzível em português: um conjunto de medidas para a proteção não só do interesse 

público, por meio de prestação de contas e controle por parte de órgãos públicos e seus 

dirigentes, como também da cidadania.  

 

A debilidade das instituições políticas, o alheamento da sociedade civil e uma burocracia auto-

suficiente e fora de controle são, no entanto, ingredientes muito negativos para um perfeito 

accountability. As próprias reformas administrativas aqui estudadas foram realizadas de cima 

para baixo, com pressão muito pequena por parte de sua clientela, os cidadãos.  

 

A preocupação com mecanismos de accountability conduz a padrões de resistência nas 

organizações públicas, dificultando a participação na administração. Por sua vez, essa espécie 

de corporativismo burocrático tem submetido a sociedade a um centralismo cada vez maior do 

Estado, o que destoa do padrão de democracia participativa que se pretende atingir. 

 

De certa forma, pode-se concluir que a manutenção do neopatrimonialismo na burocracia 

brasileira é função da modernização seletiva
32

 que se estabeleceu nas reformas administrativas 

aqui discutidas (1936 e 1995) e que não permitiram os graus de accountability ideais para a 

transformação da sociedade brasileira, embora tenham proporcionado maior ênfase na abertura 

do mercado. 

 

Em face do exposto neste trabalho, percebe-se que as relações patrimoniais, dentro da amostra 

da pesquisa, institucionalizaram o tecido da sociabilidade. Esses não são, entretanto, os únicos 

critérios e balizamentos utilizados. O que se percebe é uma lógica patrimonialista, sim, mas  

                                                 
32

 Modernização seletiva significa uma ênfase em um determinado aspecto do contexto social (Estado, esfera 

pública ou mercado). 
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que se moderniza no discurso, convivendo, não dentro de uma lógica que deveria ser dialética, 

mas harmoniosa, compatibilizando laços tradicionais com modernos e impessoais. 

 

Nesse sentido, vê-se, por exemplo, um sistema meritocrático, convivendo numa lógica 

específica de relações pessoais.  

 

A Administração Pública, em especial, o gestor, reproduz, nesse contexto, um “padrão duplo”. 

Ele se encontra, de certo modo, pressionado por duas formas de conduta, sem que, no fundo, 

nenhuma delas se torne preponderante, fazendo com que o moderno e o tradicional coexistem. 

 

De fato, trata-se de um obstáculo ao accountability, pois o princípio básico da accountability é 

o controle. Ao prescindir desse dispositivo por meio da transparência, a burocracia-

patrimonialista, que é auto-referenciada, demonstrará suas próprias idiossincrasias. 

 

No fundo, o que impede sobejamente a solidificação do accountability é a sua natureza de 

controle em essência. Esse mecanismo significa, acima de tudo, um deslocamento do controle 

da Administração Pública para a sociedade. Como foi visto, controle é poder. Criar uma 

sociedade autônoma não parece ser adequado aos propósitos de um Estado e uma burocracia 

que são auto-referenciados. Esse deslocamento, dentro da lógica patrimonialista, não interessa 

à burocracia e à própria elite política. É, nesse sentido, que o patrimonialismo é a própria 

perversão do interesse público, pois não preserva a eqüidade e os direitos alheios, tampouco 

assume a responsabilidade pelo domínio público.  

 

Torna-se, necessário, contudo, ampliar o debate sobre o tema, considerando que a 

Administração Pública no Brasil se estrutura numa dinâmica que vai do clientelismo ao 

insulamento burocrático, revelando interfaces com o patrimonialismo, com forças dinâmicas 

da sociedade, cujas origens e significados sociais são diferentes. Vale a pena deixar esta 

indagação, para futuras pesquisas: no universo da Administração Pública, até que ponto as 

práticas patrimonialistas conseguem manter-se diante de uma participação mais efetiva da 

sociedade? 
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