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Sumário: Esta dissertação discute questões respeitantes a relação entre o 

servidor público e o público cliente nas instituições públicas angolanas. A 

abordagem é realizada numa perspectiva administrativa e histórica social, bem 

como analisa o atual modelo de administração pública do ponto de vista de 

estrutura, sistema de mérito, relação de poder e causas da ineficiência 

governamental. Apresenta algumas sugestões para uma administração pública 

flexível. 

Summary 

The Relation betwen the Civil Servant and the Public Client in Angola. 

lhis dissertation discusses the relation between the civil servant and the public 

client in the public institutions of Angola. lhe approach is made in administrative, 

historie and social perspective, as well analyze the actual angolan model of de 

public administration in point of view of the merit sistem, the power relacion and 

causes of the governament ineficience. Introduce sugestions for more flexible 

public administration. 
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INTRODUÇÃO: BREVE ENSAIO SOBRE OS PROBLEMAS DO 

FUNCIONALISMO PÚBLICO ANGOLANO 

A constatação por parte do público cliente relativamente ao precário serviço, 

prestado pelas instituições públicas angolanas assim como também, a atitude dos 

servidores que lotam tais instituições tem sido o testemunho de que a 

administração pública angolana necessita de enveredar por novos caminhos. 

o assunto colocado em discussão nesta análise, já foi abordado algumas vezes 

em grupos formadores de opinião, fazendo "correr bastante tinta", no meio 

jornalístico. Porém, não o bastante para que o assunto fosse visto com o zelo que 

reclama. As reclamações são provenientes de um número reduzido de pessoas 

com senso crítico na sociedade angolana, pois a maioria não o faz, embora, saiba 

que as coisas não estão em conformidade. 

Obviamente, esta é uma questão que reclama mudança nas atitudes,ou melhor 

definição clara das regras na administração pública, o que implica em uma nova 

maneira de formular as políticas para o setor, isto é, exigindo o engajamento da 

elite política. 

A ausência de organização é genérica nas instituições angolanas, espelhando 

nitidamente o ambiente em que estão inseridas. Tal é demonstrado tanto do 

ponto de vista técnico, quanto pelo senso comum. A inexistência de políticas 

adequadas, ou seja, exeqüíveis e contínuas para o setor público, tem apresentado 
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como conseqüência a não internalização de princípios elementares pelos 

servidores públicos angolanos para que haja um relacionamento com o público, 

baseado na valorização recíproca, isto é, de quem serve e de quem é servido. 

Pensa-se que a valorização recíproca, (quer dizer, do cidadão já que o servidor 

público também o é) poderá ser facilitada se, se reduzir determinadas condições, a 

saber: 

a) Insuficiente aprimoramento dos servidores públicos, por ausência de 

capacitação (todos os níveis); 

b) Falta de boas condições de trabalho para os servidores públicos que tem como 

conseqüência as péssimas condições de atendimento ao público, destacando-se 

a área de saúde e educação; 

c) Ausência de racionalização no uso do tempo, devido a procedimentos 

burocráticos desnecessários em todas as áreas de administração pública; 

d) O' receio' que existe em atribuir responsabilidade a outrém, através da figura 

de delegação de competência, quer seja, para distribuições de tarefas e assunção 

de responsabilidade a todos os níveis; 

e) A 'legitimação' do logro pessoal por meio de solicitação de propinas para a 

execução de tarefas públicas; 

f) Limitação do caráter esporádico e inconseqüente das ações no funcionalismo; 
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Uma vez sanadas as limitações acima descritas, consegue-se elevar o nível de 

eficiência do serviço público, e consequentemente a sua prestação ao cliente, 

onde se incluem também os próprios servidores públicos. 

As instituições angolanas se dizem modernas, todavia não têm, como 

preocupação os aspectos que se prendem com o relacionamento servidor-público 

e o público cliente. O mesmo que dizer ter no cliente o ponto de partida e de 

chegada. Esta é a responsabilidade social que as organizações deveriam ter para 

com seu público. 

A função pública angolana na sua organização formal aparenta uma realidade, 

todavia não consentânea com o serviço de fato realizado ou oferecido, uma vez 

que a legislação existente, estabelece normas e procedimentos, que na realidade 

não são efetivadas, evidenciando o caráter formal do sistema administrativo 

angolano. 

O que foi atrás descrito demonstra a ausência de políticas que viabilizem as 

atividades que são acometidas às instituições do setor público. Existindo assim, 

o espírito de deixa andar e omissão de atitudes por parte de quem de direito. 

Como em Angola só o Estado é provedor de tais serviços, as pessoas ficam 

amarradas a estas instituições, independentemente da qualidade do serviço por 

estas oferecido. Porconseguinte, a monopolização e carência de opções de 

escolha, em se tratando de organismo público leva a que o "casamento" se faça, 

ainda que os serviços sejam péssimos. 
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o que foi anteriormente descrito bem como a não existência de outras opções 

capazes de disputar com o Estado o monopólio, leva a que o servidor público 

cultue comportamento displicente e dispense ao público cliente, tratamento que 

reflete comodidade e espírito de deixa andar, típico de organizações 

excessivamente burocráticas. A contrariu sensu os servidores vêem na 

morosidade do serviço, o meio para espelharem sua importância, ou melhor 

superioridade, quando tal atitude, inclusive, lhes retira méritos porque se trata de 

seus deveres como funcionários destes órgãos. 

Outra atitude bastante freqüente é a tentativa dos servidores quererem 

transformar o que é direito do cidadão em benefício ou favor por si concedido, 

criando assim as maiores dificuldades possíveis no processo de realização do 

trabalho, quase sempre com o intuito de conseguir dividendos. 

Deste modo é comum ouvirem-se críticas bastante acentuadas em como os 

servidores públicos são incompetentes, desonestos, mal formados, indolentes e 

corruptos. 

É assim que o servidor público se apresenta ao público cliente e portanto desta 

forma se lhe concebe. A imagem que possui é bastante negativa, mas nada ou 

quase nada tem sido feito para melhorar os serviços, salvo em algumas ações 

"cosméticas" Isto é válido para todos os escalões da administração pública, 

indistintamente. 

9 



A proposta objetiva uma prestação de serviço, cuja sociedade seja tida como 

cliente ou seja, cidadão. Prevalecendo neste relacionamento a responsabilidade 

social das instituições públicas, que é a satisfação das necessidades e 

expectativas dos cidadãos. 

Neste sentido, fica o seguinte questionamento: poderá o servidor público num 

propósito de bem servir a sociedade desenvolver ( no sentido de 

modernizar) a instituição em que funciona? 

Este estudo teve como objetivo analisar o relacionamento existente entre o 

servidor público e o público cliente, numa perspectiva político-histórico nas quais 

constaram as variáveis política, estrutural, cultural e normativa. 

Apresentar sugestões, que tenham por fim melhorar a qualidade do serviço 

público. Sugerir mecanismos de garantia das expectativas tanto do público cliente 

quanto do servidor público. 

Identificar e analisar os aspectos que condicionam o comportamento do servidor

público e do público-cliente na administração direta a nível da Província de 

Luanda. 

Analisar a ruptura entre o discurso e a lei, bem como o que está sendo 

implementado. 
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o presente trabalho se propôs a um estudo da administração direta, da Província 

de Luanda. O período em estudo foi o que vai da proclamação da independência, 

11 de Novembro de 1975 até ao momento da conclusão do mesmo. Para efeitos 

de entendimento, foi reportado o período colonial. 

O poder executivo em Angola é composto por pessoal civil e militar. Sendo civis 

os Ministérios, Secretarias de Estado, Órgãos de Assessoria do Presidente da 

República e do 10 Ministro. O pessoal militar é composto pelo Estado Maior 

General das Forças Armadas, seus respectivos ramos e a Polícia Nacional. 

A pesquisa foi somente orientada para o pessoal civil do poder executivo da 

Província de Luanda ( governo central ). O estudo não fez menção ao pessoal 

militar, já que estes são sujeitos de leis e regulamentos específicos. 

A delimitação do objeto de estudo, mostra quais os pressupostos básicos em que 

a pesquisa se sustentou, bem como a visão da pesquisadora sobre o assunto. 

Tendo em vista um trabalho que seja útil para Angola, que possa contribuir para a 

sua reconstrução nacional e conseqüente desenvolvimento, efetuou-se um estudo 

que permitiu o conhecimento de alguns dos fatores que fazem com que, o serviço 

públiCO não seja eficiente, bem como a razão da perpetuação da situação vigente 

e questões afins. 

Se reconhece, que em Angola, a participação da sociedade civil nas questões de 

interesse público tem sido ignorada, e que tal ausência, na maior parte das vezes 
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é sentida ou melhor, observada numa das extremidades do continuum, diga-se ali 

onde se dá a relação entre o servidor público e o público cliente, considera-se 

neste caso uma boa razão para que o estudo seja considerado. 

Saliente-se que a questão em análise, não pode ser visualizada apenas na 

perspectiva de atendimento ao cliente, pois a mesma, vai muito além, 

ultrapassando-a. Se observada a questão numa perspectiva mais simples, 

poderia ser vista como uma questão de responsabilidade social, contudo não é 

tão somente isto, pois, se a mesma for visualizada, já numa perspectiva mais 

profunda, vê-se então que ela diz respeito, à institucionalização política da 

sociedade angolana, que passa pela reforma do Estado no seu todo, atrevo-me 

mesmo a dizer, da construção da ordem, isto é a clara definição dos princípios e 

regras que devem reger um Estado. 

o estudo vai se circunscrever, aos mecanismos de gestão que poderiam ser 

utilizados, de formas a permitir um serviço eficiente e por outro lado, até que ponto 

a sociedade poderia contribuir para a concretização do serviço eficiente, já que 

(ela sociedade) é beneficiária do referido serviço. O assunto extrapola seu 

pretenso ponto de partida, uma vez que tanto o cliente quanto servidor público, 

em dado momento sofrem as mesmas conseqüências da ineficiência do sistema. 

Quid júris? O servidor público surge diante da sociedade civil como um corpo 

homogêneo, ou seja, funcionário da superestrutura que se apresentam como os 

porta-vozes da elite política, ou seja, a classe dirigente, para o exercício de 

funções subalternas do Governo e assegurar os interesses dessa mesma elite 
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política. Mas quando despido desta qualidade ele (servidor) é tão cidadão ou 

cliente quanto os tlemais. 

A expectativa deste estudo é de que o mesmo possa despertar O interesse 

daqueles Que d'e alguma maneira acreditam que a Administração públicq..angolana 

possa ser diferênte, da que atualmente se nos apresenta, e que não é tão verdade 

que o servidor público, por regra, seja tão Plal formado corno se propaga. Mas, 

diga-se a bem da verdade, que o mesmo se encontra deste modo, por força de 

múltiplas rerações dentro do sistema. 

Sendo que, em Angola a única fôrma que a pOf.'ulação telll de resolver os 

problemas que a aflige (tomados como a única fô,ma de sobrevivência) é ainda 

~r intermédio do Estado e com o Estado, enfatiza-se. já que o mesmo intervém 

~mo distribuidor de compen$ações sociats, exercendo um forte controle 

eco~ômico e político das relações sociais, limitando deste modo o debate das 

questões de interesse 9~al. 

Assim sendo, os mecanismos de reeelução pliVada das questões de interesse 

público são ínfimos, diria-se mesmo são inexistentes, porque não operacionais. 

Então fica-se naquela situação Estado, mev algoz e meu herói. 

Conforme abordado pelQs entrevistadDs a distribuição de benefícios para além de 

frear a discussão pública, cria tar-..bértt um grande sentimento de lealdade da 

,:t>pulação benefiGtada, para com o Estado por um lado. Paradoxalmente, a 

população não beJlteficiada também se mantêm leal, na expectativa de ser a 
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próxima indicada a receber as benesses. Com a miséria resultante da guerra está

se sempre a espera de ser-se mais um beneficiado do sistema. 

Max Weber1 utilizou o conceito de racionalidade com o propósito de determinar a 

forma da atividade econômica capitalista, das relações de direito privado 

burguesas e da dominação burocrática. 

Racionalização segundo o entendimento de Habermas2 significa acima de tudo, 

ampliação dos setores sociais submetidos aos padrões de decisão racional. Tal 

origina na industrialização do trabalho social, no qual os padrões de ação 

instrumental penetram também nos outros domínios da vida, por exemplo: 

urbanização dos modos de viver, tecnicização dos transportes e comunicação. A 

racionalidade é sempre com respeito aos fins, tanto pode ser no que toca a 

organização dos meios ou ainda no que respeita a instalação para o 

aperfeiçoamento ou para ampliação do próprio sistema. 

De acordo com Marcurs e citado por Habermas3 a sociedade (no sentido geral) 

está tendo uma racionalização progressiva e esta se liga a institucionalização do 

progresso técnico científico, uma vez que a técnica e a ciência penetram nos 

setores institucionais da sociedade, transformando desta feita as próprias 

1 Oliveira, Fátima Bayma de, Razão Instrumental Versus Razão Comunicativa. Rio de Janeiro. Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, vol. 27, n. 3, p. 15-25, Jul./Set. 1993. 

2 Habermas, Jurgen. Técnica e Ciência enquanto "Ideologia" Traduzido do alemão: Technik und 

Wissenschaft ais "ideologie" Frankfurt am Main, 1968, Shrkamp Verlag. pp. 48 - 103. 

3 Idem. 
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instituições, alterando o que havia antes se legitimado, este é o lado da 

racionalidade de um agir cada vez mais social. Esta é uma das esperanças que os 

otimistas têm com relação a Angola. 

Habermas4 analisou o conceito formal de racionalidade que Weber tirou do agir 

racional com relação aos fins, tanto do empresário capitalista e do assalariado, 

quanto da pessoa jurídica abstrata e do funcionário administrativo moderno e 

juntou-os aos critérios da ciência e da técnica tendo certas implicações materiais. 

Este afirma, que àquilo que Weber5 chamou de racionalidade não acaba na 

racionalidade somente, mas que assim é uma forma velada de dominação política. 

Uma vez que a racionalidade é uma escolha entre estratégias de acordo com os 

objetivos preconizados. A racionalidade vista assim, retira da sociedade a 

possibilidade de refletir sobre os problemas do contexto que são de interesse 

geral. 

F azendo recurso do conceito de racionalidade de Max Weber6
, diria-se mesmo, 

que a relevância deste estudo, está na sua função utilitarista. Tendo em atenção, 

as duas acepções do termo racionalidade, há que notar que este utilitarismo não 

seria àquele descomprometido com os valores éticos, mas que assim, haja a 

possibilidade de se alcançar um valor comunicativo entre o servidor-público e o 

4 Idem. 

5 Idem. 

6 Idem. 
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público cliente em Angola, por formas a que o primeiro seja mediador e, use os 

mecanismos de pressão existentes, para a mudança que se pretende, já que esta 

é ansiada por todos os angolanos. 

A necessidade de se conhecer as razões subjacentes a este tipo de 

relacionamento, acredito que tenham cunho bastante para legitimar o estudo. 

Numa apreciação imediata, o título do trabalho sugere, aspectos inerentes ao 

atendimento ao cliente. Contudo, o tema é muito mais abrangente, do que sugere. 

o trabalho discute as questões inerentes, a relação entre o servidor público e o 

público cliente, baseando-se numa análise administrativa e social das instituições 

públicas angolanas. Como conseqüência do estudo as questões de atendimento 

ao público, propriamente dito, acabam tendo inserção. 

o capítulo I conceitua o Estado. Elabora as várias concepções do Estado sob os 

mais variados enfoques ao longo dos tempos, como embasamento teórico da 

construção da ordem, onde por sua vez assenta a administração pública. 

Também apresenta o conceito de propriedade abrangendo a vida, a liberdade e a 

posse, já que no decorrer da pesquisa se verificou a existência de certa 

nebulosidade na diferenciação de bens públicos e bens individuais portanto 

privados, o que tem originado a pauperização do setor público. Estabelece uma 

abordagem do Estado como sendo um corpo político com capacidade de garantir 
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a ordem. Faz referência da necessidade de participação da sociedade civil no 

exercício da ação governativa. 

o problema levanta uma discussão em torno da possibilidade de modernização 

ou desenvolvimento, o que é um problema da história e por esta razão, solicita 

uma mudança de caráter social que pode consistir no "progresso" ou não de uma 

sociedade. 

o capítulo 11 por sua vez conceitua a modernização ou desenvolvimento ambas 

tomadas como sinônimo para efeitos deste trabalho, e apresenta duas teorias de 

desenvolvimento que são a teoria N e a teoria P,assim como algumas questões 

relacionadas a noção de desenvolvimento, na base do senso comum angolano. 

o capítulo 111 descreve de forma analítica aspectos inerentes a histórica de 

Angola, tendo sido efetuado para o efeito, uma breve passagem da situação 

colonial e do período pós-independência, apresentando-se, alguns fatores que 

constituem desde já, pressupostos da ineficiência das instituições públicas 

angolanas. 

o capítulo IV trabalha a relação servidor público e o público cliente nas diversas 

variáveis que se julgou conveniente analisar. A variável política analisa o 

processo democrático angolano instaurado em 1992 com o suposto término da 

guerra fraticida, enfatizando a necessidade de participação da sociedade civil, nas 

atividades do Estado como' termômetro' da atividade pública. 
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A variável estrutural analisa o atual modelo angolano de administração pública, 

nomeadamente organização das instituições públicas, sistema de mérito, relações 

de poder, bem como as causas da ineficiência governamental e apresenta como 

contribuição algumas sugestões, para o melhoramento da administração pública. 

A variável normativa cultural, apresenta práticas que se enraizaram na 

administração pública angolana, deste o período pós independência. Também 

estuda os aspectos formais da administração pública, o corte existente entre o 

discurso e a prática, dando a esta um caráter altamente formalista. 

Ainda dentro desta variável, se vai tecer considerações a respeito do fenômeno 

corrupção decorrente do formalismo. 

Discutido e analisado o tema chegou-se a conclusão que o problema em questão, 

solicita uma ampla Reforma do Estado Angolano, diria mesmo de reforma político 

institucional. 
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METODOLOGIA7 

Utilizou-se uma metodologia que permitiu a identificação de consenso e dissenso 

na relação entre servidor público e público cliente, no cenário angolano de acordo 

com as variáveis já apontadas. 

o estudo foi de índole descritiva e explicativa, que abarcou as seguintes 

pesquisas: 

1. Pesquisa bibliográfica - levantamento de material publicado necessário para a 

compreensão teórica do assunto; 

2. Pesquisa documental - utilização de material publicado ou não sobre o tema a 

ser desenvolvido; 

3. Pesquisa de campo - se circunscreveu tão somente a algumas entrevistas de 

caráter genérico sobre o assunto cujo propósito foi auxiliar na fundamentação das 

questões colocadas, completando deste modo as pesquisas bibliográficas e 

documental. 

Houve dois grupos de sujeitos da pesquisa de campo que foram: 

1- entrevistados; 

- dirigentes do primeiro e segundo escalão da Administração Direta da República 

de Angola; 

7 Vergara, Silvia Constant. Sugestão para estruturação de um projeto de pesquisa. Cadernos da EBAP n02, 

Rio de Janeiro, FGV, 1991. 
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- assessores do governo e responsáveis ligados a áreas de recursos humanos e 

atendentes do serviço público; 

Quanto aos clientes as entrevistas foram circunstanciais, aos que afluíram aos 

locais de atendimento ao público. 

A pesquisa se propôs a abranger um universo que englobou os servidores civis da 

Administração Direta da Província de Luanda desenvolvendo atividades direta ao 

público. 

Foi estudado também o público cliente que compreendeu as pessoas da 

sociedade civil que afluíram aos locais de prestação de serviço público, em que os 

servidores civis pesquisados estavam loteados. 

Trabalhou-se também com pesquisa documental em que foram utilizados 

registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, comunicações internas e outros. 

Não obstante os instrumentos supracitados recorreu-se a outros de natureza 

jurídico-normativo. 

Em relação a pesquisa bibliográfica consultou-se livros, jornais, revistas 

especializadas bem como teses e dissertações e outros que provavelmente se 

fizeram necessários. 

o procedimento para a coleta de dados foi a seguinte: A pesquisa bibliográfica 

que se consubstanciou no marco teórico do estudo enfocou, a análise das 
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características de relações dos servidores, quanto do público cliente os 

instrumentos utilizados na coleta deste manancial foram os acima descritos. 

Aliada a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental nos proporcionou o 

estabelecimento de comparação, entre o discurso e a prática. 

Na pesquisa de campo as entrevistas, foram utilizadas com o propósito de obter 

informações, que contribuíram para a análise do problema em causa. 

o tratamento dos dados consistiu na análise e interpretação qualitativa destes. 

Utilizou-se um 'manancial' bibliográfico que ao ser tratado constituiu os alicerces, 

da fundamentação teórica da situação-problema. 

Cabe destacar que por necessidade de proteger determinados entrevistados que 

assim o solicitaram e que no entanto constituem a maioria, não foram citados, 

nomes e fontes, de modo a não causar alguns constrangimentos aos mesmos, por 

formas a prevenir aquilo que poderia confundir, opiniões e posições individuais, 

com pensamentos institucionais. 
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CAPíTULO I - O ESTADO,PODER E SOCIEDADE CIVil À lUZ 

DOS DIFERENTES ENFOQUES TEÓRICOS 

É muito comum discutir-se o Estado, seu papel no desenvolvimento econômico e 

social. As posições a este respeito são as mais diversas, mas parece evidente 

que este detém a chave para o desenvolvimento econômico e social do conjunto 

de cidadãos que habitam uma mesma área geográfica. Este papel é cada vez 

maior, devido a complexidade das atuais relações mundiais e a crescente 

complexidade do mundo moderno. 

De acordo com Gruppi8 com a palavra Estado, indica moderna mente a maior 

organização política que a humanidade conhece; ela se refere quer ao complexo 

territorial e demográfico sobre o qual se exerce uma dominação ( isto é o poder 

político), quer à relação de coexistência e de coesão das leis e dos órgãos que 

dominam sobre esse complexo". 

Na linha de pensamento de Gruppi, o Estado é pois um poder político que se 

exerce sobre uma população, sendo este a maior organização política que a 

humanidade conhece. 

8 Gruppi, Luciano, Tudo Começou com Maquiável - As Concepções de Estado em Marx em, Lênin e 

Gramsci. Porto Alegre ed. L&P, 1980. 
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Prosseguindo com Gruppi, desde o seu surgimento, o Estado moderno apresenta 

três características que o diferencia dos Estados antigos nomeadamente, dos 

gregos e dos romanos. 

A primeira característica do Estado moderno é a autonomia, isto é, a plena 

soberania deste, o qual não permite que sua autoridade dependa de nenhuma 

outra autoridade. 

A segunda característica é a distinção entre Estado e sociedade civil, que se 

evidenciou no século XVII, mais notadamente na Inglaterra, com ascensão da 

burguesia. 

Assim, o Estado tornou-se uma organização distinta da sociedade civil, não 

obstante seja sua expressão. Importante notar que para os líderes africanos a 

sociedade civil deve refletir a vontade destes e dos seus partidos, isto é a 

sociedade civil depende de um agreement das forças no poder sob pena de 

serem banidas todas as formas de manifestação e impostas limitações rígidas no 

seu funcionamento. Em Angola no período pós-independência o partido no poder, 

o MPLA - movimento popular de libertação de Angola foi tido, como força política 

organizada, e era constituída pelos 'melhores' elementos da classe operária e de 

outros grupos sociais revolucionários. 

Conforme seus estatutos, a esta força cabia a tarefa de recolher a experiência da 

luta de libertação nacional bem como das lutas revolucionárias de outros povos e 

guiado pelo marxismo-Ieninismo, dirigir o Estado e a Sociedade Angolana e assim 
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os seus órgãos teriam "[ ... ] as tarefas de mobilizar, formar e educar o nosso povo 

dentro dos objectivos da Revolução Socialista". 9 Portanto, a manifestação 

independente da sociedade civil é vista como uma ação contra a ordem 

constituída e não como um exercício de cidadania. 

Uma terceira característica, diferencia o Estado moderno do antigo. Relaciona-se 

com a propriedade. O Estado medieval era propriedade do senhor, era um Estado 

patrimonial. O monarca era senhor absoluto. No Estado moderno, existe uma 

diferenciação absoluta entre o Estado e este. Tal característica não pode ser 

usada com devida propriedade quando se trata de alguns países africanos. 

Nestes os líderes sentem-se proprietários do Estado e comportam-se como tal. O 

comportamento é algumas vezes, endossado pelos cidadãos dos respectivos 

países ou pelo menos parte destes. É muito comum, por exemplo, em África 

atribuir-se ao líder o direito de uso indiscriminado dos bens do Estado para seu 

benefício e dos seus parentes. Esta situação é genericamente justificada com a 

expressão li agora é minha vez". A coisa é tão mais grave porquanto devido a 

este comportamento o dirigente se dá ao direito de monitorar ou melhor determinar 

quando a população está ou não preparada para assumir determinado 

comportamento. 

9 Angola - Relatório do Comité Central do MPLA - Partido do Trabalho, p. 23. 
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Sang010 chama a atenção para o fato dos líderes políticos africanos socorrerem

se de argumentos - como a não preparação da população dos seus países para 

tomar determinadas atitudes, como exemplo, o direito de voto e outros direitos 

inerentes ao exercício da democracia. Assim, fica claro o quanto nos países 

africanos os Estados ainda têm uma certa característica patrimonial. 

A questão do Estado é desenvolvida por várias teorias e a partir de enfoques 

totalmente diferentes. Embora Maquiável tentasse melhorar a capacidade do 

príncipe em governar, ensinando-o como obter, manter e expandir o poder 

através de uma abordagem realista, os grandes passos são dados a partir de 

Hobbes na sua obra Leviathan, publicada em 1651. Partindo de uma lógica 

puramente dedutivista, que provocou uma ruptura com a visão anterior, muito 

influenciada pelo método Aristotélico, cria o modelo jusnaturalista. 

Este modelo tem dois pedúnculos fundamentais, a saber: 

Estado de natureza versus Estado civil. As suas características fundamentais, 

podem ser resumidas da seguinte forma: 

a) Estado de natureza como o fundamento ou origem do Estado, antecede a 

política, portanto é apolítico; 

b) o Estado político constitui uma antítese do Estado de natureza; 

10 Sango, André de Oliveira J. - Angola uma tentativa de acomodação das diferenças. trabalho 

apresentado ao II congresso internacional de história de África. Rio de janeiro. 1996. 
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c) no Estado de natureza há uma relação mais individualizada, ou melhor a 

relação singular constitui a base do Estado de natureza; 

d) no Estado de natureza os indivíduos são completamente livres e iguais; 

e) a passagem do Estado de natureza é produto do artifício humano, portanto 

uma construção da razão, e; 

f) a legitimação do contrato (estado civil) é consensual. 

De modo geral, pode-se inferir que o Estado de natureza é a condição na qual o 

poder executivo da lei é direito e dever de indivíduos isolados, não tendo portanto 

se tornado comunal. 

Desta abstração, Hobbes 11 conclui que o homem no Estado de natureza apesar 

da sua liberdade convive com o medo. Esta tensão existente entre o medo e a 

liberdade leva os homens a optarem pela construção de uma ordem onde 

estivesse garantido o bem supremo - a vida. Porconseguinte, a preocupação de 

Hobbes não é o excesso de poder que alguém possa ter, mas a ausência dele. 

A inexistência de um poder que garantisse a segurança de todos, preservaria a 

vida e ao mesmo tempo possibilitaria o exercício mínimo da liberdade individual, 

que o homem pode desfrutar vivendo em sociedade. Desta feita, os homens no 

seu próprio interesse devem reconhecer e dever obediência ao soberano, 

independentemente deste ser uma pessoa ou um grupo de indivíduos. 

11 Hobbes, Thomas. Leviatã. São Paulo, ed. Abril. 1977. 
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A preocupação deste autor manifestou-se em Angola, no período que antecedeu a 

proclamação da independência depois da "Revolução dos Cravos" em Portugal, 

mais precisamente em 25 de Abril de 1974. Durante o período entre a assinatura 

do acordo de Alvor12 e a proclamação da independência, em Angola deu-se um 

vazio no poder. A tomada de decisões, ou seja, o funcionamento do governo de 

transição estava condicionado ao consenso de todas as partes que faziam parte 

do colégio governamental. Os interesses partidários foram mais fortes que os 

interesses do Estado que acabaram provocando uma paralisia governanmental, 

produzindo a desordem e insegurança das populações. As forças armadas de 

cada grupo representado, controlavam determinada área e na impossibilidade da 

atuação do governo impunham sua ordem. Diante da nação se colocava a 

questão da necessidade da preservação das vidas das populações, 

independentemente de quem fosse exercer o poder político. O M.P.L.A. -

Movimento Popular de Libertação de Angola, como força política mais organizada 

e disciplinada tomou o poder garantindo assim a preservação da vida das 

pessoas. A questão do excesso de poder foi levantado mais tarde após 

consolidada a então ordem. 

12 Acordo de Alvor é aquele que define o processo e o calendário do acesso de Angola à independência, este 

foi assinado pelo Estado português e os movimentos de libertação nacional de Angola, Frente Nacional de 

Libertação de Angola - FNLA, Movimento Popular de Libertação de Angola - MPLA, e União Nacional de 

Libertação de Angola - UNIT A, reunidos de !O a 15 de Janeiro de 1975. 

A particularidade deste acordo é de que foi constituído um Governo de transição presidido por um colégio 

presidencial, composto por três membros, um de cada movimento de libertação. 
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Ao contrário de Hobbes, cuja originalidade se encontra no seu método, Locke 13 

concorda que no Estado de natureza o indivíduo goze de perfeita e mais absoluta 

liberdade, isto é, desfrute de todos os direitos e benefícios que a igualdade no 

Estado de natureza proporciona, sendo defensor e juiz em causa própria, da lei da 

natureza. Porém, o Estado de natureza tem desvantagens, tais como o direito do 

exercício da justiça, a inexistência de algo escrito que possa constituir a base 

capaz de guiar o "juiz", e evitar os excessos, que possam degenerar em uma 

situação de guerra. 

Para se defenderem contra este Estado, Locke argumenta (em completa sintonia 

com Hobbes) que os homens se juntam e criam uma sociedade política, com leis 

próprias capazes de administrar as relações de poder entre si. Nesta sociedade, o 

direito de auto-proteção são entregues a um corpo político - o Estado. 

Ao mesmo tempo, ao contrário de HObbes, Locke14 introduz o conceito de 

propriedade como a razão que motivou os homens a instauração do Estado. 

A medida em que o homem introduziu ao produto original da natureza o seu 

esforço (obra das suas mãos e de seu corpo) converte o produto em sua 

propriedade. 

13 Locke, John. o Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros Escritos. Petropólis, Ed. Vozes, 

1994. 

!4 Idem. 
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É interessante notar, que Locke utiliza a expressão propriedade no seu sentido 

mais extenso, não limitando-se a posse de bens materiais, nem outras, como 

comodidade de vida, mas abrange a vida, liberdades e posses. Em última 

instância, a passagem do Estado de natureza para a constituição de um Estado 

político, fora motivado pela necessidade de encontrar um poder comum que fosse 

capaz de amparar a propriedade. 

Em outras palavras, a propriedade no Estado de natureza é insuficientemente 

protegida e inadequadamente regulamentada sendo esta a inconveniência que 

induz os homens a constituírem o corpo político, capaz de fazer justiça e garantir a 

ordem. 

A propriedade em Locke confere qualidade política a personalidade. Na sua visão, 

os indivíduos que têm direitos políticos devem ser todos proprietários. O Estado é 

chamado a proteger a propriedade destes e a estes, sendo dissolvido pela 

sociedade desde que não cumpra com as suas obrigações. 

Estes (legislativo e o executivo) somente exercem o poder polítiCO desde que 

reflitam a vontade dos membros individuais da sociedade civil, que constitui a 

base que o legitima. É apenas um poder que requer confiança (fiduciário ), para 

agir visando alguns objetivos e desde que violado o fim proposto deve ser 

devolvido a quem o conferir. 
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Rosseau15 discorda das demais teorias do contrato social, afirmando que a 

descrição que se faz do Estado de natureza reflete em grande medida aquela 

sociedade em que os seus descritores viviam, não uma sociedade hipotética. 

Este viu o homem como sendo imoral, mas ao mesmo tempo sem maldade. A 

única desigualdade imaginada por Rosseau no Estado de natureza são as físicas. 

A presença de desigualdade é indicadora do abandono do Estado de natureza, 

pela posse da propriedade privada e pela formação da própria sociedade civil. 

Portanto, na ordem original, o homem tem uma relação muito própria com a 

natureza, existe quase uma certa homologia. 

A interação social é instintiva, automática, onde se manifesta o desejo de auto

preservação e simpatia. Além do mais, Rosseau considera a sociedade civil como 

produto dos mais poderosos, refletindo o interesse destes, contrário aos da grande 

maioria. Assim, o Estado é uma criação do rico para defender seus interesses, 

embora apresentado como defensora do interesse de todos. 

Em contraposição a isto, Rosseau 16 propôs um contrato social cuja base seria a 

vontade geral. Nele, admitir-se-ia a diferença mas, desde que não aquelas que 

refletissem um enquadramento por castas ou propriedade. Assim, a propriedade 

deveria ser regulamentada para que não possibilitasse uma grande defasagem na 

15 Rosseau, Jean-Jacques. Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político, São Paulo, ed. Abril 1973. 

16 Idem. 
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distribuição das riquezas, evitando os extremos de sociedades como a angolana. 

A intervenção do Estado é uma condição necessária para preservar a ordem e o 

próprio Estado. 

Ao mesmo tempo, Rosseau17 atribuía papel importante a educação como meio 

que facilitaria o surgimento de maior racionalidade e boa vontade dos homens na 

obtenção do equilíbrio e a prevalência do interesse social sobre o individual. 

A medida que os homens fossem mais conscientes e informados, escolheriam o 

caminho da vontade geral. 

Analisada a teoria clássica do Estado, parece fundamental analisar aquela que 

mais se contrapôs a ela, a teoria marxista. No entanto, dar-se -à mais atenção ao 

pensamento de Gramsci sobre o Estado por parecer mais "revolucionário", isto é, 

aquele que introduziu elementos novos e constituiu uma grande contribuição ao 

pensamento marxista. A sua grande contribuição consiste no fato de ter 

sintetizado o que está implícito em Marx, uma vez que este não fizera uma teoria 

política propriamente dita. Para começar, Gramsci identificou grande autonomia na 

política, sendo a atividade humana central, através da qual é posta em contato 

com a vida societária e material. 

17 Idem. 
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É evidente que Gramsci 18 assumiu os pressupostos da teoria marxista a respeito 

da base material de classe e do seu papel na transformação social. Ao mesmo 

tempo, aceitou a existência de uma hegemonia da classe burguesa na sociedade. 

o autor entendia a hegemonia, como sendo o predomínio dos valores e normas 

burguesas ( geralmente chamado de hábitos, tradições ou melhor, um certo modo 

de vida) sobre as demais classes. 

Ao contrário do marxismo tradicional, Gramsci atribui papel de relevo a 

superestrutura na continuação das classes e na prevenção do desenvolvimento da 

consciência de classe. 

No seu entendimento, o Estado influi sobre a formação da consciência de classe. 

Identifica no Estado, não somente o papel repressivo da burguesia, mas uma 

certa hegemonia superestrutural. 

Marx,19 atribuía a ordem política papel secundário, atribuindo o papel primário a 

sociedade civil, o domínio das relações de produção. Há neste caso uma clara 

dominação da sociedade civil sobre o Estado, cabendo a esta a definição e o 

estabelecimento da organização e objetivos do Estado. Ao contrário, Gramsci 

18 Grarnsci, Antônio. Maquiável, a Política eo Estado Moderno. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 

1991. 

19 Marx, Karl. A Questão Judaica. 2. ed. São Paulo. Editora Moraes, 1991. 
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considera, inovando, que a sociedade civil é parte da superestrutura. Ela (a 

superestrutura) comporta dois elementos , a saber: 

a sociedade civil - entendida como o conjunto de organismos privados; -

sociedade política ou Estado. A superestrutura exerce um domínio direto e 

indireto, através do Estado. Ela constitui o conjunto de relações existentes na 

sociedade, devendo por isso tornar-se o centro de análise. 

Outrossim, a originalidade de Gramsci consiste no fato de ter identificado que a 

força do sistema não residia na sua capacidade de reprimir, isto é a repressão não 

constituía a arma fundamental para a hegemonia, mas que ela residia na 

capacidade das forças dominantes tornarem universais o seu entendimento e 

concepção de vida. 

Portanto, a força e a lógica da produção capitalista não explicavam o 

consentimento da classe operária, mas sua explicação encontrava-se no poder da 

consciência e da ideologia. Resumidamente o entendimento gramsciano de 

hegemonia consiste no seguinte: 

1. o exercício de liderança moral e intelectual da parte dominante (elite) sobre toda 

a sociedade civil; 

2. uma relação entre a elite e a massa, moldada nos valores e interesses do 

grupo dominador. 
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Relativamente ao Estado, Gramsci tem várias formas de entendê-lo. O primeiro, 

entendimento que ele tinha quando pensava no Estado, era sobre o seu papel de 

hegemonia, é que este era um elemento fundamental da superestrutura para a 

compreensão da sociedade capitalista. Assim, incorporou a hegemonia e a 

sociedade civil ao Estado o que resultou ao mesmo tempo num meio para 

expandir o poder, por um lado, e por outro, o meio para mantê-lo. Em outras 

palavras, o Estado exerce um complexo de atividades (teóricas, práticas, etc.) 

cujo fim é justificar, manter e obter o consentimento da grande massa para exercer 

a sua hegemonia. 

No segundo entendimento, Gramsci via o Estado como a súmula da sociedade 

civil com a sociedade política. Assim, o consentimento e a coerção formam um 

pólo único, - a hegemonia - é a síntese entre consentimento e coerção. 

Finalmente, existe uma similaridade entre o Estado e a sociedade civil. O 

consentimento e a coerção tornam-se co-extensivus ao Estado e dá-se um 

perfeito casamento entre a hegemonia e os aparelhos do Estado. Deixa de haver 

divisão entre sociedade civil e sociedade política. O Estado e a sociedade civil 

estão reunidos em uma unidade maior; o Estado equivale-se a formação social. 

No entanto, é de realçar que o segundo entendimento do Estado torna-se para 

Gramsci, o mais adequado para analisar a sociedade capitalista contemporânea. 

Nela, embora a hegemonia se manifeste tanto na sociedade civil, quanto no 

Estado, há porém uma nítida autonomia e em alguns casos até tensão entre os 

aparelhos hegemõnicos do Estado frente aos privados. É exatamente isto que 
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leva Gramsci, a defender a necessidade de criação de uma contra-hegemonia, 

capaz de ombrear com o Estado e conduzi-Ia a desmoralização e crise. 

Gramsci, atribui a consciência papel fundamental, considerando-a uma esfera de 

luta política, isto é, a extensão do poder depende em grande medida da 

capacidade de influir sobre a consciência das massas. Havendo este domínio, a 

força repressiva exerce papel secundário, como um sistema de reforço e ameaça. 

Assim, cabe ao Estado exercer um papel educador fundamental, criando uma 

nova civilização, para além das tarefas que já lhe são conhecidas. 

Finalmente, existe a visão pluralista do Estado, cujo domínio fundamental é a 

conduta política dos indivíduos e grupos e a influência que têm suas interações 

sobre a tomada de decisões por parte do governo. O foco empírico está nas 

interações entre cidadãos, representantes e funcionários, fundamentalmente 

quando elas geram questões conflituosas que são necessárias resolver. 

A interação de atores visíveis são os aspectos que se tem em atenção, sejam eles 

indivíduos ou grupos no cenário político. Os desenlaces imediatos se explicam 

pela interação das atitudes, preferências e recursos dos participantes. As 

situações ou acontecimentos políticos resultantes constituem o núcleo do domínio 

pluralista. 
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Schmupete,-2° criticou as teorias clássicas e liberal da democracia. Sua visão da 

democracia é fortemente influenciada por Max Weber, apesar de o ter levado mais 

adiante. Este sugere que não existe vontade autônoma dos cidadãos assentada 

numa independência, numa racionalidade e numa capacidade de juízos de todo 

inexistentes e irrealistas. Os indivíduos numa sociedade não têm o mesmo nível 

de racionalidade. 

Na realidade, o forte poder do mercado e as capacidades de fabricação de 

vontade constituem a base sobre a qual trabalha o autor. Assim, considera ilusório 

o postulado de Benthan,21 considerando que nem todos indivíduos estão em 

condições de participar da vida pública, alguns encontram-se em estágios de 

desenvolvimento inferior, por isso incapazes de avaliar o seu verdadeiro interesse; 

outros são completamente desinteressados e mal informados. Desta feita, os 

objetivos políticos da sociedade devem ser definidos por uma elite que seja 

politicamente ativa, devotar-se a causa dos problemas relevantes e compreendê

los. 

Quando confrontado com a participação política, o ponto de vista pode ser 

resumido da seguinte forma: 

a) inexistência de bem comum predeterminado, devido os mais variados 

entendimentos de pessoas diferentes; 

20 Schumpeter, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e democracia, ed. Fundo de Cultura, Rio de Janeiro. 

21 Benthan, Jeremy - The principies of Morales and Legislation - Capo I Sec.IY. 
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b) a impossibilidade de existência de uma vontade que reflita aquilo que na 

realidade seria chamado de vontade do povo; 

c) que os cidadãos em regra são mal informados, salvo em questões que os dizem 

respeito diretamente, economicamente e; 

d) que os cidadãos são facilmente influenciados pela propaganda política, que 

'manipula' as suas opiniões. 

Deste entendimento, o Estado ganha um poder próprio, sendo levado a tomar 

decisões quanto aos problemas, legislação e curso de desenvolvimento 

econômico e social. 

Ao povo, caberia o papel de escolher entre os grupos concorrentes aquele que 

deveria exercer o poder político, isto é decidir quem deve levar acabo o processo 

de tomada de decisão. Ressalta evidente que o povo tem o poder de escolher, 

mas a um grupo restrito e predeterminado, à aqueles que se apresentam como 

candidatos. 

Porém, o funcionamento deste Estado requer um certo número de condições, a 

saber: 

1) a elite deve possuir boa qualidade; 
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2) restringir o âmbito das decisões políticas, devendo muitas decisões ser 

tomadas por especialistas - burocracia; 

3) a burocracia deve constituir um poder em si mesmo, sendo dedicada e zelosa; 

4) os eleitores e legisladores devem ser imunes a corrupção e comedidos na 

crítica ao governo e; 

5) grande capacidade de tolerância na competição pelo poder. 

A teoria de Estado democrático de Schumpete~ tem uma analogia entre 

democracia e mercado. O seu principal problema é a eficácia do Estado 

democrático e que ele seja um governo eficiente, de acordo com os princípios 

democráticos. 

Na mesma linha de Schumpeter, Dahl23 entende que embora o sistema político 

possa ser entendido como mercado, no entanto, o poder de todas as formas 

encontra-se em última instância nas mãos do eleitor, porquanto é a este, que 

cabe comprar os produtos que lhe é dado a escolher. Isto não contradiz em nada 

o conceito de soberania do eleitor. 

Pelo contrário, as eleições, embora possam não refletir a vontade da maioria, mas 

ajudam os líderes políticos a corresponder de alguma forma as ansiedades do 

22 Schumpeter, Joseph A. Capitalismo, Socialismo e Democracia, ed. Fundo da Cultura, Rio de Janeiro. 

23 Dahl, Robert. Polyarchy - Participation and Opposition, New Haven and London, Vale University Press. 
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eleitor. Ao mesmo tempo, elas aumentam em grande medida o tamanho, a 

quantidade e a diversidade das minorias, cujas preferências os lideres têm em 

atenção ao definirem as suas políticas. 

No entendimento de Dahl,24 portanto o poder ainda reside no eleitor embora, ele 

não seja expresso como vontade da maioria versus vontade da minoria. Antes, 

cada questão reúne os eleitores mais interessados a votarem no político que os 

melhor representa. A diversidade das demandas, levam a que os partidos políticos 

produzam soluções mais consentâneas e/ou menos contrárias a toda gama de 

demandas individuais ou de grupo, o que provoca estabilidade na procura e oferta. 

Para os pluralistas, o Estado é neutro e o bem comum é definido na diversidade 

de decisões empíricas que nem sempre e necessariamente refletem a vontade da 

maioria, embora mantendo um certo grau de autonomia. 

Apesar da democracia depender em grande medida das elites como depositária 

dos valores democráticos, o que impede dela acabar em uma oligarquia rígida é a 

competição existente entre os seus variados grupos para o exercício do poder e, 

através desta, respondem em certo grau as demandas da massa. Em outras 

palavras, há um certo grau de controle sobre os líderes. 

24 Idem. 
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CAPíTULO 11 - A QUESTÃO DA MODERNIZAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO U ENFOQUE TEÓRICO UNIVERSAL 

o conceito de Desenvolvimento 

A ausência de uma clara definição para desenvolvimento ou modernização, faz 

com que este fenômeno seja compreendido na maior parte das vezes através de 

presunções. 

Tais presunções levaram a dicotomia do mundo em termos de sociedades 

desenvolvidas e sociedades em desenvolvimento. Atualmente a divisão das 

sociedades nestes moldes tem sido a base para se definir modernização. 

Considerando-se modernizado aquele sistema que se aproxima dos padrões 

vigentes nas sociedades ocidentais, mais especificamente Europa Ocidental e 

Estados Unidos da América. 

Do ponto de vista da história, modernização é um processo de mudança que 

abrange os sistemas sociais, econômicos e políticos, tendo surgido na Europa 

Ocidental e na América do Norte no período compreendido entre os séc. XVII e 

XIX, e que mais tarde se estenderam para outros países da Europa, bem como 

nos séculos XIX e XX, aos continente sul americanos, africano e asiático. 
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Segundo Matos25 a modernização não é um estado, mas um processo de 

aprendizagem permanente, (educacional) abrangendo todos os níveis, segmentos 

organizacionais e integrando as dimensões técnica, política e comportamental. 

Simplificando é a agilização de estruturas e procedimentos; racionalização de 

tempo e espaço; critérios e valores de comportamento, bem como a melhoria da 

qualidade e de relevância social dos serviços e bens da organização, como os 

objetivos a serem lançados à partir de esforço consistente e engajado dos atores 

organizacionais, ocupantes ou não de funções gerenciais. A necessidade de 

reciclar as práticas e relações de poder, substituir o autoritarismo-paternalismo 

burocrático por um regime administrativo pautado em valores e mecanismos que 

garantam o respeito mútuo nas relações dos agentes organizacionais com o 

ambiente externo, pressupõe desenvolvimento. 

Para Fleurj6 

"modernização é um processo interativo agente/sociedade que compreende 

informações fluídas, rapidez decisória com duas vias de cima para baixo e 

vice-versa, abolição de controles desnecessários, ou que são mais 

dispendiosos que a atividade controlada". 

25 Matos, Ruy Alencar, Porquê Modernizar a Organização Pública Rio de Janeiro, Revista de 

Administração Pública. Rio de Janeiro, vo1.22, n03, p. 22, Jul..l Set. 1988. 

26 Fleury, Sônia. Cidadãos, direitos Sociais e Estado. Rio de Janeiro, Revista de Administração Pública. Rio 

de Janeiro, vo1.20, n04, p. 1 - 15, Out . .! Dez. 1986. 
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Algumas teorias acerca do desenvolvimento 

As questões inerentes à modernização ou desenvolvimento, poderão todavia 

esclarecer pontos de análise do problema, daí o fato de se colocar em discussão 

as mesmas. 

Cabe referir que os pontos vislumbrados poderão ser implícitos ou explícitos. 

Neste trabalho usar-se-á como melhor se entender o termo desenvolvimento ou 

modernização como sinônimos. 

Guerreiro Ramos27 estabeleceu um segmento, cujas extremidades designou por 

teoria N e Teoria P. 

A teoria N parte do seguinte pressuposto no que concerne à modernização: 

A existência de uma lei da necessidade histórica, que leva toda a sociedade a 

alcançar o estágio em que se encontram as chamadas sociedades desenvolvidas 

ou modernizadas. Assim, as sociedades desenvolvidas representam para aquelas 

"em desenvolvimento" sua imagem no futuro. 

Desta feita os autores que perfilham a teoria N apontam dicotomias do seguinte 

tipo: 

27 Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em nova perspectiva: em busca do modelo da possibilidade. 

Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, vol4, n° 2, Ju!. / Dez. 1967. 
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"países desenvolvidos" e países "em desenvolvimento", o chamado terceiro 

mundo, ou ainda assim, "sociedades paradigmáticas" versus "sociedades 

seguidoras". Via de regra os autores que falam em pré-requisitos para o 

desenvolvimento, se atêm aos pressupostos determinísticos da teoria N, isto é, se 

agarram a modelos rígidos que se identificam com os atuais estágios das 

sociedades ocidentais. 

Conforme Guerreiro Ramos,28 os autores que partilham da teoria N por exemplo, 

colocam a obrigatoriedade dos país em desenvolvimento, se guiar pelo modelo de 

desenvolvimento traçado pelos países industrializados da Europa ocidental e 

América do Norte, de modo a sair do estágio em que se encontram atualmente e 

certamente alcançar um estágio mais elevado. 

Por outro lado existe a teoria P, possui duas características principais, quanto a 

modernização que são: 

1) A não aceitação de que a modernização se localize em concreto, num dado 

lugar do universo, sendo que, esta não se orienta em um função de um modelo 

ideal. 

28 Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em nova perspectiva: em busca do modelo da possibilidade. 

Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, vol4, n° 2, Jul. / Dez. 1967. 
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2) Fundamenta que toda a sociedade, independentemente da sua configuração 

atual, tem possibilidades próprias para se desenvolver, e que a forma de 

realização pode ser dificultada pela utilização elou sobreposição de um modelo 

estrutural e normativo rígido, avesso àquelas possibilidades. 

A teoria P ressalta o fato, de se ter em atenção a realidade, isto é, as 

especificidades de cada país e certamente Angola tem as suas, sem desprezar 

que a modernização se baseia em critérios universais. 

o que se concebe por desenvolvimento em Angola: senso comum 

Coloca-se aqui a questão do senso comum angolano quanto à modernização, por 

duas razões, que se considera pertinente para o trabalho: 

• a primeira se atém ao problema em análise que é a seguinte: poderá o 

servidor público desenvolver a instituição em que funciona? 

• a segunda se prende a não diferenciação do que seja sociedade moderna ou 

desenvolvida com outra que esteja em vias disto, ou tenha somente 

pretensões, confundindo simplesmente o uso de objetos de última geração 

com desenvolvimento. 
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É freqüente surgir acesas polêmicas, quando se discute questões relativas ao 

desenvolvimento de países africanos em geral, no caso específico Angola. 

As discussões tem muito a ver com as condições de vida da população do 

continente, que não garante o crescimento individual, em decorrência da situação 

de miséria absoluta. Portanto aparece assim, como um caso específico, de países 

não desenvolvidos. Muito embora, também se considere por ironia, ser 

desenvolvido aquele país cuja a maioria da população luta para ter o mínimo de 

sobrevivência, não possuindo os serviços básicos necessários, quando no 

entanto, algumas pessoas ou seja, um número reduzido, têm um padrão de 

consumo alto se comparado a algumas dos países europeus e da América do 

Norte. 

o fato de uma parcela considerável, ou seja, a maioria da população não ser 

alfabetizada e não conseguir exercer os seus direitos, que via de regra os 

desconhece, quer por ausência de mecanismos de esclarecimento, quer por 

receio de sofrer alguma represália, vem conferir de algum modo, que as 

populações africanas, de uma forma geral tenham imensa dificuldade em exercer 

a cidadania a começar pela falta de qualidade de vida pois convive com a fome, as 

doenças, as condições habitacionais impróprias e ausência de escolas daí as 

inúmeras dificuldades para reverter a situação. 

Também dificulta a ausência de engajamento no sentido de elaboração de 

estratégias de desenvolvimento, a falta de compromisso dos políticos, para com 

a sociedade civil. 
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Existe o discurso de que o país é rico, está em crescimento, pois, nos moldes 

apontados o mesmo tem se orientado para a manutenção da pobreza, porque na 

realidade as políticas não têm sido orientadas para a exeqüibilidade deste 

discurso, o que reflete um propósito oculto, que é criar a convicção às pessoas de 

que a realidade não pode ser diferente. 

Segundo as entrevistas realizadas para efeitos desta análise, na administração 

pública angolana, a idéia de modernização é entendida como o uso de 

equipamentos cada vez mais modernos, isto é de última geração e de 'grandes 

soluções' para os problemas, ( considera-se grandes soluções para este efeito 

aquelas, cuja realização implica em somas avultadas em dinheiro, bem como no 

apetrechamento de meios sofisticados e complexos ). Nesta perspectiva, as 

pequenas soluções mesmo que viáveis são desprezadas pois pouco se ganha 

com as mesmas em termos individuais . Existe a forte tendência de imitar os 

países altamente desenvolvidos. Quando o correto seria aproveitar a experiência 

dos outros países e adaptá-Ias a nossa realidade. 

Este comportamento tem dificultado a solução de problemas em áreas típicas de 

atuação do setor público nomeadamente, saúde, educação, saneamento básico. 

Pode-se mesmo dizer que pouco ou nada se tem feito, porque nem sempre se 

dispõe de condições concretas para tal. Considera-se aqui, condições concretas o 

seguinte: disponibilidade financeira para atender a programas cujo gigantismo 
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refletem as sociedades que têm sido imitadas, agilidade na tramitação dos 

processos e pessoal qualificado. 

Transcreve-se aqui um ensaio de Mills29 bastante pertinente para este estudo: 

... Não encontrareis resposta na Europa histórica nem na América do Norte 

ou Rússia ( ... ) Se pode ser encontrada entre vós, eu não sei. Talvez 

seja bom que topeis com obstáculos a essa espécie de desenvolvimento. 

Meu voto é para que libereis vossas imaginações culturais de todos outros 

modelos ... e que mediteis livremente sobre o que realmente desejais". 

Na busca de uma saída para o desenvolvimento qualquer sociedade tem que ter 

em conta as suas especificidades, de modo a traçar seu rumo de crescimento, 

não devendo cingir-se a paradigmas estabelecidos por outros países, pois se 

tratam de realidades diferentes. A sociedade angolana possui estruturas 

semelhantes as dos países desenvolvidos e também tem estruturas tradicionais (o 

sobado),30 que convivem em simultâneo. Entretanto, o comportamento dos 

servidores indica uma prevalência maior da cultura de sobado nas instituições 

públicas, quer dizer, se transportou hábitos e costumes rurais, para a cidade sob 

outra aparência. Isto todavia não significa, que não se deve considerar as 

experiências de outros países, nem tão pouco que abandonemos nossos hábitos e 

costumes, no entanto se a pretensão é o desenvolvimento este tem que ser 

29MIlls,C. Wrigtt. Ensaio num simpósio sobre "Obstáculos ao Desenvolvimento" apresentado no Brasil. 

Veja-se em Mills, C. Wrigth, Power, Politics, and People, New York, ballantine Books, 1963, pág 156. 

30 originária da palavra soba, significa chefe tribal. O sobismo simboliza uma cultura de mando que deve ser 

aceita sem contestações. 
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orientado de acordo com as teorias universais e adequá-lo às nossas 

especificidades. 

Peter Drucker citado por Chiavenat031 afirma que não existem países 

desenvolvidos e países subdesenvolvidos, todavia existem países que sabem 

administrar a tecnologia existente, os recursos disponíveis e potenciais e países 

que ainda não o sabem. O que em suma seria países que são administrados e 

países que não são administrados. 

Assim sendo, destaca-se que a existência de pré-requisitos para o 

desenvolvimento tomado como certo sistema de valores, que tenham sido 

utilizados por outras sociedades não é condição sine qua non para o 

desenvolvimento, uma vez que, existem países em cujo o desenvolvimento se 

deu, sem que tais requisitos estivessem presentes, diga-se, sem se apoiar nos 

mesmos. Existem sim critérios universais para a verificação do desenvolvimento, 

agora, chegar até ( ele ), cabe a cada sociedade pensar e agir de acordo. 

Da mesma forma que não existe taxativamente um conjunto de condições para 

definir o desenvolvimento econômico, também esta dificuldade atinge a definição 

de atraso, até porque todas as sociedades possuem com um certo número de 

características de atraso e de desenvolvimento, sendo que a predominância de 

uma ou de outra característica, vai caracterizar a sociedade. 

31 Chiavenato, Idalberto. Teoria geral de Administração. São Paulo: ed. Compacta, 3.ed. Atlas 1994. 
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Acontece porém, que o pode significar entrave para uma certa sociedade 

relativamente ao seu desenvolvimento, pode em condições diferentes, ser 

favorável ao mesmo ( desenvolvimento ) em uma outra sociedade. Na situação 

angolana o fim da guerra, obviamente com todos os seus efeitos malefícos, pode 

se transformar em fator de desenvolvimento econômico social, desde que à 

partida se estabeleçam convenientemente as estratégias de atuação, desde que 

as mesmas sejam pautadas pela continuidade. 

Quando se refere a países em desenvolvimento, vem logo em mente a 

generalização, segundo a qual a história dos países adiantados ou seja 

estabelecidos industrialmente é que traça o rumo do desenvolvimento para dos 

países mais atrasados. A projeção do imaginário em termos de desenvolvimento 

até se considera salutar, porque ajuda na criatividade, daí a querer-se as etapas 

pelas quais outros países tenham transposto, já é muito mais complicado e de 

realização impossível em termos reais. 

É preciso considerar que o desenvolvimento de um país atrasado, (o termo 

atrasado aqui pode ser considerado impróprio, porém entenda-se em vias de 

desenvolvimento) devido a sua realidade objetiva ser diferente do que se verificou, 

em um país adiantado. 

Apontando um exemplo de especificidade de países, em Angola cabe ao Estado 

como entidade política a edificação da Nação angolana, uma vez que o país 

possui uma componente étnica bastante diversificada , cujas maiores, em termos 

numéricos são os Bakongos ,os Kimbundos e os Ovimbundos. 
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Com este exemplo pretende-se mostrar um caso peculiar, o que não aconteceu 

certamente nas experiências com os países industrializados (Europa e América do 

Norte). Pois aí ao que se sabe as diferentes Nações é que edificaram o Estado. 

Daí que, ao traçar-se qualquer programa de desenvolvimento tem que se 

considerar, que o Estado angolano deveria propiciar as condições para o 

fortalecimento da nacionalidade ou seja, angolanidade ( termo em uso) conforme o 

exemplo acima demonstrado se, se transpor o sentido de angolanidade numa 

visão sociológica seria o Estado a auxiliar o povo a construir a sua cidadania, com 

políticas públicas básicas nas áreas de ensino, saúde, habitação e geração de 

emprego. Esta especificidade angolana não vai ser copiado de nenhum outro 

país. Ressalta particular importância aos ideais dos partidos políticos, uma vez 

que são estes que quando eleitos têm a possibilidade de conduzir o Estado. 

A teoria dos requisitos para o desenvolvimento tem constituído um fator inibidor no 

que concerne a tomadas de decisões com relação a determinadas melhorias nos 

países em vias desenvolvimento, nomeadamente Angola. Daí o paradoxo que é 

observado de países africanos apresentarem-se como sendo fortes e bem 

estruturados no âmbito interno, no externo, apresentarem-se como países pobres, 

que necessitam de ajuda para sair da situação que eles (Estados) mesmos 

criaram e cuja solução está em suas mãos. Apontando a condição histórica da 

colonização como a causa do seu infortúnio. 

Também é comum ouvir-se conjeturas do gênero de que a existência de 

dificuldades, poderia ser suprida, alcançando-se estágios mais elevados de 
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desenvolvimento, isso no plano de projeções do imaginário, porém quando se 

trata de enveredar para a perspectiva prática, ou se apontam soluções, a resposta 

com freqüência é que nossa realidade é diferente, não se pode ver as coisas 

como se fosse um país industrializado, que isto aqui é África e que África é 

mesmo assim. Dando a impressão que existe algum receio de ao menos tentar. 

Não obstante a ausência de tecnologia, em Angola a situação de precariedade 

social, seriam minoradas não fosse a crença de que se está a saltar etapas em 

dado processo, exemplo mais gritante tem-se a nível do ensino público, cometem

se erros em nome dos chamados pré-requisitos. Então pergunta-se, onde se deve 

colocar a especificidade de cada país? Em Angola existe uma forte tendência de 

formação à nível universitário, nomeadamente pessoas trabalhadoras porém não 

existe, um curso noturno para estas pessoas, dificultando deste modo a superação 

de pessoas que o desejariam fazer. Acredita-se que existe uma visão limitada do 

ensino para adultos, em como este seja o profissionalizante. 

Do ponto de vista sociológico a modernização tem influenciado o mundo inteiro,no 

que concerne a qualidade de vida em Angola não tem sido assim. Contudo fica

se somente no fascínio pela modernidade, existe a premente necessidade de sair 

de um certo estágio de 'sub-vida', melhorar as condições de existência da 

população. Teoricamente a modernização de certo modo dá o sentido da 

dominação do homem sobre as forças da natureza, aqui o homem exercita sua 

competência e pode orientar a natureza e a sociedade para os objetivos a que se 
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propuser. Aqui está um desafio - o que fazemos com nossas riquezas naturais tão 

propagadas? Como provar-se que elas existem, portanto não são virtuais. 

A 50a sessão da ONU, na base da resolução 49/136 reuniu-se em Assembléia 

Geral de 15 à 19 de Abril de 1996, para analisar a questão da administração 

pública e desenvolvimento. 

A resolução acima referida constituiu, a resposta da declaração de Tangier de 

Junho de 1994, adotada pela Conferência Panafricana dos Ministros do Serviço 

Civil que reconhecia que o desenvolvimento econômico social sustentável pode 

alcançar-se através de uma administração eficiente, competente e responsável. 

A declaração final do referido encontro, foi o principal documento da sessão. Mas 

o relatório analítico da administração pública e desenvolvimento produzido pelo 

secretário geral foi o documento básico. Daí seis encontros foram agendados e 

realizados para analisar a questão que foram: Estocolmo, 1995 - sobre o papel da 

administração pública no desenvolvimento social; Berlim, 1996 - sobre a reforma 

econômica; Rio de Janeiro, 1996 - sobre o desenvolvimento da infraestrutura e 

proteção ambiental; Roma, 1996 - sobre a restauração da máquina em situações 

de conflito; Manila, 1996 - sobre desenvolvimento econômico; Windhock, 1996 -

sobre ajustes estruturais para melhor eficiência governativa. 

Realizados os encontros foi organizado em Nova York na sede da Organização 

das Nações Unidas o forum técnico internacional da administração pública e 

desenvolvimento, procedendo ao reinício da Sessão da Assembléia Geral. O que 
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vale aqui destacar, é que Angola como membro da ONU, tem acesso a estes 

documentos e participa da Assembléia Geral no entanto, internamente no país, 

não se trabalha estas orientações, que certamente auxiliariam bastante o 

desenvolvimento da administração pública. O excesso de formalismo auxilia a 

manutenção da situação de sociedades como a angolana . 

As implicações do modelo da possibilidade32 nas teorias de desenvolvimento 

O desenvolvimento é um processo histórico e social ao qual estão sempre aliados 

o determinismo e a liberdade. 

Estas duas realidades ( determinismo e liberdade) não são excludentes, assim se 

salva o determinismo de qualquer conotação metafísica. Por outro lado, excluir-se 

do critério determinista toda e qualquer margem para a liberdade ou para o papel 

das decisões humanas cai-se no fatalismo. 

O modo pelo qual estes dois fatores se combinam no desenrolar dos 

acontecimentos é difícil de ser expressado sem incorrer em equívocos. 

Guerreiro Ramos33 opina que ambos são presunções teóricas, de que cada 

situação apresente uma combinação dos dois aspectos, ao escolher uma 

possibilidade em dado momento significa escolher dentro de certos limites. 

32 Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em Nova Perspectiva: Em Busca de Um, Modelo da 

Possibilidade. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, Vol. 4, N. 2, Jul.!Dez. de 1967. 
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Daí que o sujeito de uma opção, num processo de mudança só pode ter êxitos se 

em seu comportamento considerar as limitações concretas da sua escolha. 

A teoria P se encontra nas concepções de vários autores que tentam explicar o 

processo social como resultante de uma tensão dialética entre determinismo e 

liberdade. 

Para Guerreiro Ramos34
, no terreno da ciência social, nota-se a falta de 

percepção sistemática da possibilidade como conceito chave do pensamento 

científico. Cabe referir que, aqui não se pretende de modo algum discutir-se à 

volta deste conceito filosófico, mas tão somente salientar alguns de seus aspectos 

filosóficos, para melhor entendimento de suas implicações em ciências sociais. 

Na seara de pensamento de Guerreiro Ramos, os primeiros entre os filósofos a 

estabelecer as linhas de justificação da teoria N foram os estóicos, partiram do 

pressuposto segundo o qual os acontecimentos estão sujeitos ao curso da 

natureza e só se admite soluções possíveis devido a ignorância do homem, com 

relação as causas necessárias. 

Renouvier, citado por Guerreiro Ramos35
, criticou as teorias da evolução 

necessária, afirmando que os acontecimentos no mundo ocorriam como uma série 

33 Idem. 

34 Idem. 

35 Idem. 
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de começos, distintos no tempo e no espaço. Ainda na mesma base, este 

pretendia mostrar um rumo possível para a civilização ocidental. Daí para ele, ser 

a marcha dos acontecimentos uma possibilidade real objetiva. 

A palavra possibilidade apareceu por primeira vez como conceito sociológico, em 

trabalhos de Max Weber36
, quando este afirmou o seguinte: " .. . a história 

reconhece as possibilidades, uma vez que pretenda ser ciência ... " citação de 

Guerreiro Ramos. 

Porém Weber reconhece as possibilidades objetivas que são reais cuja existência 

pode ser demonstrada através de regras empíricas gerais. Aqui se deve 

considerar tanto a situação histórica, isto é, os fatos a ela relacionados, bem como 

a reação que as pessoas tiveram, (ou têm) em tais circunstâncias. Estas são na 

verdade conjecturas, mas conjecturas cujo poder de convicção, pode ser 

justificado por um conhecimento possível e controlável dos acontecimentos; 

36 Ensaios de Weber, Max entitulados "Objetivity in social scienc and social policy"e "Critical studies in the 

Logic of cultural Sciences" publicados respetivamente, em 1904 e 1905, na revista Archiv Fur 

Sozialwissenschalft und Sozialpolitik. citado por Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em nova 

perspectiva: em busca do modelo da possibilidade. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, vol 4, 

n° 2, Ju!. / Dez. 1967. 
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Weber dentro da linha de citações de Guerreiro Ramos,37 salienta ainda que a 

categoria acima descrita, torna possível julgar a adequação da relação entre a 

imaginação e a realidade, dando condições de compreender os eventos ocorridos 

passados e presentes e assim se libertar do princípio metafísico da necessidade 

histórica. 

Conforme Guerreiro Ramos38 a ciência social não pode ser científica, se não 

reconhecer, na existência de uma causa histórica ou social, um lugar para a opção 

humana, ainda conforme o autor o conceito de possibilidade constitui um requisito 

essencial na análise científica da realidade. 

Deste modo o cientista deve possuir uma capacidade bem treinada para enxergar 

os vários caminhos que os fatos consumados poderiam ter tido, bem como 

inovações e mudanças conscientemente controladas. 

A categoria possibilidade permite a construção de tipos ideais, como padrões de 

acontecimentos que podem emergir, desde que haja estímulo bastante para que o 

mesmo surja. Toma-se como exemplo a burocracia como tipo ideal de Weber que 

não acontece necessariamente mas é uma possibilidade objetiva. 

37 idem .. 

38 Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em Nova Perspectiva: Em Busca de Um, Modelo da 

Possibilidade. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, Vol. 4, N. 2, Jul./Dez. de 1967. 
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Todos estes tópicos, implicam na teoria P, o que significa uma concepção da 

realidade histórica e social que a vê como o resultado permanente de uma tensão 

entre possibilidades objetivas e escolhas humanas. 

Portanto, o estágio de qualquer sociedade depende das escolhas que os homens, 

( homens com poder para dirigir o curso dos acontecimentos) fizerem, a miséria, a 

fome em Angola não é fruto da vontade divina, ou seja predestinação. 

Weber de acordo com citação de Guerreiro Ramos,39 vê a possibilidade objetiva 

como instrumento analítico, para a análise sociológica em que se utiliza a mesma, 

para formular "tipos ideais", bem como para encontrar uma explicação mais 

satisfatória dos eventos ocorridos e cita o exemplo de um estudo realizado no qual 

tenta diagnosticar um caso de "colapso" sustentando, ao qual muitos estudiosos 

não perceberam o ponto crucial quando citaram como causa do mesmo, por 

exemplo o despotismo, o luxo, a decadência moral nos mais altos níveis do 

Império Romano, este aponta como raízes da decadência da civilização antiga a 

questão não resolvida, entre uma " economia natural" , baseada na escravidão e 

um " mercado urbano", ligado ao comércio internacional, a causa estava na falta 

de uma segura articulação da divisão não livre do trabalho, com a livre divisão do 

trabalho regulada pelas trocas comerciais. 

39 Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em Nova Perspectiva: Em Busca de Um, Modelo da 

Possibilidade. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, Vol. 4, N. 2, Jul./Dez. de 1967. 
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o Império Romano poderia ter evoluído de outro modo, porque tinha 

possibilidades objetivas, esta visão Weberiana é a que se denomina de post 

mortem do curso dos acontecimentos. 

Mannheinn citado por Guerreiro Ramos40 sugere um novo método de observação 

que se chama enfoque in status nascendi , este critério leva o observador a liberar 

sua mente da "ilusão do fato consumado" e considerar o que aconteceu como a 

única coisa que poderia ter acontecido. 

Este observa ainda que saber por antecipação, quais as estruturas que a 

sociedade adotará, diminui deste logo sua capacidade de observação empírica de 

mudanças emergentes, e trata uma estrutura em processo de evolução como se já 

tivesse tomado sua forma definitiva. 

De acordo com a concepção de Mannheim, o enfoque in status nascendí faz com 

que o observador interessado na realização de novas possibilidades, reafirme sua 

condição de participante no processo de mudança para tomar decisões 

estratégicas. 

Block41 na mesma linha de citações de Guerreiro Ramos concebe a possibilidade 

objetiva parcialmente condicionada, afirmando que a percepção das possibilidades 

40 Idem. 

41 Idem. 
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é de certo modo um problema de opção humana e salienta com explicações o 

papel do fator subjetivo no processo de mudança dizendo: 

o fator subjetivo é o poder não realizado de mudar as coisas; o fator 

objetivo é a potencialidade não realizada da variabilidade do mundo no 

quadro de suas leis, leis, que todavia, dadas novas condições, variam elas 

próprias segundo outras leis". 42 

Para Block a possibilidade objetiva é parcialmente condicionada, porque todas as 

condições para o evento se realizar não ocorreram. É assim que perceber as 

possibilidades é uma opção humana. Ele realça o fator subjetivo no processo de 

mudança o qual permite que os homens produzam conscientemente a sua história 

e não sejam agentes passíveis de um fato. 

Gurvitch citado por Guerreiro Ramos,43 assinala uma posição favorável a teoria P, 

para este o determimismo não significa perfeita previsibilidade dos fenômenos, 

quer dizer não é fatalismo nem necessidade metafísica, nem mesmo necessidade 

transcendental ou matemática. Ele vê determinismo e opção ou liberdade humana 

numa relação recíproca chegando a uma noção de possibilidade. 

Sua visão de possibilidade só se dá em estruturas, conjunturas e situações 

concretas. Todavia salienta que a liberdade em seu grau mais elevado é capaz de 

42 citado por Ramos, Alberto Guerreiro. A modernização em nova perspectiva: em busca do modelo da 

possibilidade. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, vol4, nO 2, JulDez. 1967. 

43 Idem. 
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criar possibilidades e destruir o impossível, de modificar ou inverter situações, de 

engendrar novas conjunturas e identificar novas estruturas parciais ou globais. 
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CAPíTULO 111 - PERSPECTIVA HISTÓRICA DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA EM ANGOLA 

Situacão Geográfica 

Angola fica situada na África Austral, possui uma extensão territorial de 1.246.700 

quilômetros quadrados. Tem como limites os seguintes: ao norte a república do 

Congo e a república do Zaire, sendo que este último também faz fronteira a leste, 

assim como a república da Zâmbia, ao sul tem como limite a república da Namíbia, 

na parte ocidental é banhada pelo oceano Atlântico. 

Divisão Político - Administrativo 

Angola está dividida em 18 províncias. Estas por sua vez se dividem em 

conselhos, comunas, círculos, bairros e povoações. 

População 

A população angolana é de aproximadamente 10.000.000 de habitantes, formada 

por várias etnias, que falam as línguas nacionais "dialetos" em função da região de 

origem, cujos maiores grupos étnicos são os Kimbundos, os Bakongos e os 

Ovimbundos. A língua portuguesa é o idioma oficial, constituindo o veículo de 

comunicação entre a população. 
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Principais Atividades 

Angola tem como atividades principais a produção petrolífera que constituindo 

aproximadamente 60% do PIS, exportação de diamantes, peixe e outros 

derivados do mar. 

É um país em vias de desenvolvimento, com uma economia que se orientaria 

para agrícola, não fosse a guerra, conforme dados estatísticos de 1974, possui 

atualmente uma agricultura de subsistência, sua indústria é incipiente, com pouca 

expressão vivendo quase que exclusivamente de importação o que mantém o 

abastecimento às populações. 

Moeda 

A unidade monetária angolana é o kwanza Reajustado, a denominação reajustado 

provém das tentativas de frear a inflação que ronda os 4.000% ano. 

o quadro de Angola é semelhante a de muitos países africanos, que com a 

ascensão da independência, as políticas públicas não possibilitaram o 

crescimento do país ou seja, se formulou de tal modo que as condições de vida 

da população angolana, até ao momento, somente tem conhecido um processo de 

regressão. 

Colonizacão 

A colonização em Angola teve uma duração de 500 anos. No final de 1920, 

começou a evidenciar-se o autoritarismo do colonialismo, isto é, quando 
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comparado a outras potências colonizadoras européias. A inspiração fascista de 

Portugal era indistinta, tanto para Portugal continental, (como era denominada) 

como para as colônias, que eram consideradas parte de Portugal, naquela altura, 

Angola era uma Província Ultramarina Portuguesa. 

Pode-se mesmo dizer, que Angola viveu sob um regime de dominação de um 

grupo social por outro, agravado pelo sistema ditatorial que reinava em Portugal, 

tendo transformado a administração do território, por parte dos colonialistas 

portugueses, de acérrimo controlo, por formas a que Portugal não permitia a 

existência de manifestações, relativas ao exercício dos direitos civis dos 

angolanos tão pouco a existência de partidos nacionalistas ou quaisquer formas 

de organização similar. 

Conforme Guerra44
... " A questão crucial para os africanos que subitamente 

perceberam que não se podia tolerar a continuação da dominação - diz hoje 

o professor Alfredo Margarido - foi a falta de treino político. Uma das 

consequências mais graves da ditadura portuguesa foi, precisamente, de 

eliminar os lugares de treino político que podiam ser associações, os clubes, 

os sindicatos, as associações acadêmicas. Tudo isso desapareceu e deixou 

um vazio pernicioso. Porque não permitiu, por um lado, que as pessoas 

pudessem discutir em conjunto os problemas candentes que dominam a 

sociedade e, por outro, não permitiu também a criação dum treino 

administrativo fundamental". 

44 Guerra, João Paulo. Descolonização Portuguesa: O regresso das Caravelas (caminhos da memória; 8). 

Publicações Dom Quixote, Lda. Lisboa - 1996. 
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É óbvio que em Angola colonial, vigoravam os diplomas legais coloniais, 

elaborados pela administração portuguesa, caracterizada pelo autoritarismo, 

particularismo. Deste modo a legislação era confusa, detalhista, numerosa e 

discriminatória, o que reflete um Estado de natureza centralizadora mais 

notadamente nas colônias e com uma administração pesadíssima, que Angola 

também herdou. 

Na administração colonial, a função pública era regulamentada pelo Estatuto do 

Funcionalismo Ultramarino (E.F.U.) que regulava sobre salários, carreira, e 

previdência. 

Independência 

Contra toda a tentativa de Portugal manter o seu domínio, Angola proclamou sua 

independência a 11 de Novembro de 1975, como resultado da luta armada de 

libertação nacional, que durou 14 anos. 

o advento da independência, fez de Angola país soberano e livre. Uma vez 

Angola independente a lei constitucional, estabelecia os direitos e deveres dos 

cidadãos como sendo iguais, princípios fundamentais e uma base econômica de 

orientação socialista. 
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De acordo com Correia et alli 45 ... "a lei constitucional tinha como objetivo 

principal a total libertação do colonialismo, da dominação e opressão do 

imperialismo e, em segundo lugar, a construção de um país próspero e 

democrático, em que as massas populares pudessem materializar as suas 

aspirações ( art.1.0 da Lei constitucional de 1975) 

Angola apostava no rumo de desenvolvimento socialista, possuía uma economia 

estatizada e tinha no partido, o único definidor das estratégias de 

desenvolvimento. 

No âmbito da lei constitucional de 1975, no seu art. 2. 0 o M.P.L.A., afirmava-se 

como a força dirigente da Nação, na construção de Estado Democrático Popular, 

tendo como núcleo do poder, "uma larga frente em que se integravam todas as forças 

patrióticas empenhadas na luta anti - imperialista". O art. 3. 0 da lei acima referida 

garantia às massas populares a "efectiva participação no exercício do poder político 

atravês da consolidação, alargamento e desenvolvimento de formas organizativas do 

poder popular". 

Naquela altura o artigo 84. 0 da lei constitucional de 1975, viria revogar toda 

legislação que contrariasse o processo revolucionário que decorria, o que se faz, a 

seguinte leitura, toda legislação que fosse discriminatória estava revogada. 

45 Correia, Adérito et alli. Angola História Constitucional. Livraria Almedina. Coimbra. 1996. 
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Assim se inicia um árduo e sistemático processo de reforma, no âmbito da 

Administração Pública respeitante a produção legislativa e sua implementação 

aqui já evidencia a propensão formalista que caracteriza a administração pública 

angolana, que se manifesta através do equívoco bastante acentuado, de que a 

gestão governativa se resume apenas na mudança da lei. 

Atualmente o processo de reformas segue seu curso, (com projetos não 

claramente definidos de modo que, não podem assegurar a introdução de 

mudanças no aparelho administrativo) na tentativa de se efetuar uma reforma no 

aparelho administrativo estatal. 

Panorama da administração pública no período pós independência 

De 1975 à 1980 estima-se que o mercado de trabalho angolano se caracterizou 

pela disponibilidade de empregos, devido a gritante falta de quadros depois da 

independência, resultante por um lado, pelo abandono do país por parte dos 

portugueses, então funcionários públicos, por outro lado pela escassa formação 

de quadros angolanos, na época colonial. 

Sango 46 apresenta os seguintes dados sendo que na década de 50 Angola 

possuia uma população estimada em 4.145.266 habitantes sendo que, 4.036.689 

46 Sango, André de Oliveira 1. - O Processo da Construção da Cidadania em Angola: Mitos e 

Realidades.Dissertação de Mestrado. IUPERJ - Rio de Janeiro. 1995. 
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eram negros, 29.648 eram mestiços e 78.826 eram brancos. Da população negra 

somente 0,7% freqüentavam as escolas . 

... lia partir de 1959 a situação alterou-se nas escolas primárias aumentou de 

0,4 % entre a população da mesma idade em 1950 - 51, para 6,3% em 1960 -

61 e para 32% em 1970 - 71. A nível do ensino secundário as matriculas, 

igualmente, subiram de 0,2% em 1950 - 51 para 0,6% em 1960 - 61 e para 

4,3% em 1970 -71". 

A política de educação portuguesa não possibilitou a absorção da população não 

branca nas escolas. 

Portanto um fator importante de ineficiência do funcionalismo público, foi o fato de 

a administração colonial portuguesa não ter proporcionado condições para a 

formação de uma elite que pudesse assumir a gestão pública por ocasião da 

independência nacional. 

Outro fator, foi o fato das pessoas que em princípio estariam em condições de 

gerenciar o Estado, não terem tido a oportunidade de acompanhar as últimas 

transformações econômico-sociais registradas em Angola nos anos 60, porque os 

mesmos engrossavam as fileiras dos movimentos patrióticos de libertação 

nacional para a independência (encontravam-se na guerrilha). 

Portanto, com a paralisação da indústria, alguns operários, ingressaram no serviço 

público (o que aconteceu estava politicamente programado no quadro da chamada 

política de ascensão e maior protagonismo da classe operária, portanto o erro 
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estava na concepção de gestão que o partido no poder detinha). O grave 

problema angolano é resultado destes pontos acima referidos. 

A massa restante de servidores qualificados era insuficiente para a manutenção 

da qualidade do trabalho, mesmo associada, a alguns servidores que haviam 

ingressado no serviço público, contudo pouco qualificados e sem experiência 

profissional. 

Assim, teve origem a vacatura de cargos na função pública, sendo que o 

preenchimento dos mesmos não obedeceu a critérios baseados na qualificação, 

pois naquela época, não era possível o recurso a tais critérios. 

No âmbito das entrevistas realizadas bem como das leituras efetuadas, estas 

situações resultaram nas seguintes conseqüências para o serviço público: 

• número de candidatos insuficientes, situando-se abaixo do padrão de 

qualidade necessária para o preenchimento do cargo (a todos os níveis quer 

de assessoria e intermediário); 

• abandono do sistema de mérito que originou a substituição de critérios de 

seleção baseados em concurso público e adoção de outros mais flexíveis, para 

compensar a escassez de candidatos; 

• flutuação de pessoal devido a falta de critérios de seleção a procura de 

melhores ocupações. 
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• o Estado como maior empregador. 

o concurso público é aqui referido, porque era o meio que existia para permitir a 

entrada de servidores nas instituições públicas, se, se tiver por base a legislação 

vigente na época colonial. No entanto, deveria existir uma forma para se proceder 

a seleção de pessoal, baseados na competência, o que não se verificou naquela 

altura. 

Para clarificar, os critérios que se propõe denominar mais flexíveis na verdade 

aplicados ao mais alto nível eram a militância partidária o critério mais importante. 

Naquele período o país era conduzido, pelo M.P.L.A. - Movimento Popular de 

Libertação de Angola, então partido único no poder, este era o órgão dirigente de 

toda nação, este partido único era uma instituição totalizante. Cabia ao MPLA a 

elaboração do projeto nacional de desenvolvimento, desta feita (ele) efetuava todo 

o tipo de controle quer nos níveis governamentais, quer partidários. 

o partido surgiu como o órgão que concebe, decide e controla, (naquela época a 

palavra de ordem era que o partido era o órgão dirigente de toda nação) o governo 

era apenas um órgão de execução. 

o critério fundamental para indicação de pessoas para os cargos do primeiro e 

segundo escalão era a participação no processo de luta contra o colonialismo, 

nem sempre, tendo-se em devida conta, a competência técnica. Presume-se, que 

tais nomeações tinham como propósito gratificar as pessoas pela sua participação 
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na luta de libertação já que parte considerável destes, ou tinha saído da guerrilha 

,ou tinham sido presos políticos, por outro lado estes eram os conhecedores do 

projeto político do partido no poder. 

Porém, os combatentes vindos da luta encontraram um país diferente do que 

deixaram, devido as transformações que tinham sido operadas por Portugal 

resultante da pressão que a luta provocava. 

Nos níveis mais abaixo os critérios eram subjetivos quase sempre fazendo jus ao 

nepotismo admitia-se quem se queria, ainda, que, sem qualificação. Aliado a este 

fato a ausência de uma política de capacitação por meio de treinamento, naquela 

altura, que teria como objetivo auxiliar na superação da debilidade dos 

funcionários 

Ao falar-se em treinamento refere-se a uma política de treinamento já que este 

surgiu em alguns ministérios, como ação isolada e esporádica e sem resultados 

perceptíveis, pois se resumia a atos inconseqüentes. 

A ausência de recrutamento interno, de modo a fixar o pessoal no seu órgão foi 

crucial, para se proceder a ascensão deste mesmo pessoal por intermédio de 

planos de carreira, que a partir daí deixou de existir. Tendo a sua retomada, com 

o decreto nO 24/91 de 2 de Junho, o que não deixa de ser, mais uma formalidade. 
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CAPíTULO IV- ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO DO SERViÇO 

PÚBLICO ANGOLANO NA PERSPECTIVA pOlíTICA, 

ESTRUTURAL E NORMATIVA-CULTURAL 

Variável Política 

Esta variável é de extrema importância nesta análise, porque atualmente os 

governos estão sendo pressionados com a questão relativa a legitimação da sua 

atuação pelo 'vulgo' povo, ou seja , as populações sob sua jurisdição, assim 

sendo, existe a necessidade premente de revisão dos sistemas de administração 

contemporâneos, através de critérios definidos, baseando-se os mesmos 

(critérios) numa clara compreensão dos limites do poder, assumindo deste modo 

importância para a estabilidade política, sendo esta imprescindível à vida humana 

em sociedade. 

A agenda da assembléia geral das Nações Unidas de 1990, abordou as questões 

concernentes a reforma da administração pública e governabilidade, no decorrer 

dos debates os países membros, mostraram que estes estão reagindo ao número 

de forças, dentre as quais a democracia, a globalização da economia, pressões do 

meio ambiente, corrupção, política fiscal e déficits externos, pressões para justiça 

social, a revolução da informação e a emergência do setor privado e sociedade 

civil como alternativas adicionais e financeiras ao alcance dos serviços públicos. 

Estas novas tendências aumentaram a complexidade de governação, daí a 

susceptibilidade de abalar a confiança, no que se refere a habilidade de governar. 
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A estabilidade política, constitui o marco daquilo que poderia ser considerado 

uma virada histórica para os angolanos em especial. Esta por sua vez 

possibilitaria, maior participação de todos os membros da sociedade nas questões 

de seu interesse aqui se refere ao período em que teve início o processo de 

democratização em Angola, com as negociações respeitante ao acordo de paz 

pelos beligerantes MPLA e UNITA em Bicesse - Portugal, impelidos pelo fim da 

guerra fria, mais precisamente a queda do murro de Berlim e o desmoronamento 

do império soviético, a independência da Namíbia e a retirada do efetivo militar 

cubano de Angola. 

As decisões que se propõe levar um país à mudança são sempre de natureza 

política, acredita-se todavia que assim ocorre em todas as sociedades, sendo 

deste modo uma característica universal. 

A indagação subjacente ao tema em análise ou melhor ao problema questionado, 

não se dissocia da questão política, porquanto a relação servidor público e seu 

cliente é sobretudo o reconhecimento da necessidade de uma administração 

eficiente quiçá participativa, em que o governo neste caso, mais precisamente a 

nível dos serviços públicos, precisa saber qual a demanda e que recursos possui 

para responder a mesma, supõe-se que seja, uma questão de saber lidar 

adequadamente com as demandas da sociedade e tal só acontece quando há 

demonstração da capacidade de exercer as suas funções governativas, permitindo 

no âmbito da democracia discussões com respeito a capacidade de governar de 

maneira efetiva, bem assim como a forma de governar. 
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Ressalta-se porém que não existe nenhuma relação causal entre democracia e 

governação, tanto é assim, que existem países em cujo o crescimento se deu no 

auge de regimes autoritários como é o caso do Chile. Todavia Angola enveredou, 

para a democratização da sociedade ou pelo menos este tem sido o discurso, daí 

a sua referência. 

Não se pretende de modo algum retirar toda a autonomia do governo, porque tal 

resultaria em certa dificuldade de o mesmo realizar as pretensas mudanças (diz-se 

pretensas mudanças, porque elas são só mesmo pretensões por enquanto, 

quase nada tem sido feito que não seja falar-se nelas), mas que assim imprimir um 

toque de participação da sociedade civil. 

Saliente-se que a eficiência Governativa não é somente resultado de medidas 

técnicas próprias da administração, mas que assim encontrar o ponto de equilíbrio 

ou seja articulação entre o Estado e a Sociedade de modo que esta possa 

participar contribuindo para a eficiência do mesmo e para com a democracia. 

A variável política, sugere o pensamento de política como ato de governar, tal qual 

governar sugere ações resultante de decisões para com toda a sociedade, - as 

chamadas políticas públicas. 

Atualmente existe uma forte identificação entre o termo políticas públicas e as 

medidas ou decisões e formulações exaradas pelo elenco governamental, tal se 

deve a visão de Estado como a mola propulsora do desenvolvimento econômico 

social. 
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Conforme Riggs 47 o conceito de poder político, 

( ... ) vincula-se ao processo decisório. O pressuposto é que em qualquer 

sociedade há necessidade de tomar certas decisões que afetarão a todos, ou 

pelo menos a grandes setores da população. Tais decisões podem ser 

tomadas por uma pessoa só, por um pequeno grupo, ou, ainda, com a 

participação efetiva de grande parte da população. Quanto menor o grau de 

participação, mais "autocrático" o sistema; quanto maior, mais 

"democrático". 

Do ponto de vista dos elementos que entram na formulação de uma decisão pode

se dizer que estas em Angola são tomadas com a participação de um pequeno 

grupo que são os governantes. 

No que respeita aos resultados do processo decisório, existe a indagação 

concernente as decisões que de fato são tomadas, isto é, se estas são 

susceptíveis de cumprimento, ou não. 

Sabe-se que as decisões na maior parte das vezes não são executadas, a 

ineficiência do serviço público, leva a crer que as políticas públicas traçadas não 

têm sido elaboradas de modo claro e preciso. 

Se a sociedade civil contribuísse com informações, se acredita que o elenco 

governativo estivesse em melhores condições de proferir decisões que se 

47 Riggs, Fred W. - Administração Para o desenvolvimento; A Ecologia da Administração Pública. 

Fundação Getúlio Vargas. Serviço de Publicações. Rio de Janeiro - GB - Brasil- 1964. 
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ajustasse a real situação e se tal fosse aliado a capacidade de administrar, melhor 

seria ainda. Mas não é assim que acontece, pois um número considerável de 

decisões, são freqüentemente desprovidas de alcance prático. 

Para Abreu48 
, 

"os reformuladores positivistas do final do século XIX foram os primeiros a 

pensar as funções do Estado. Estas eram os meios de garantir o progresso 

com harmonia e alguma forma de coesão da ordem estabelecida." 

o discurso mais recente fala da necessidade de se promover uma reforma social 

A sociedade civil, vulgo povo, espera por tais reformas. O jornal O Expresso de 

Lisboa, de 8 de Jun. de 1996, citado pelas Notícias africanas, refere que as 

últimas medidas do executivo angolano foram recebidas pela população 

Luandense entre a indiferença e a expectativa. A população reage de tal modo 

porque as medidas do executivo angolano não têm de momento, resultado em 

algo materializável, a população já verificou que tais medidas estão longe da 

capacidade e ou vontade do governo para fazê-Ias executar, não se deve, em 

primeira mão a ausência de componente tecnológica, mas que assim, ao mau 

funcionamento das estruturas administrativas. 

48 Abreu, Haroldo - A trajetória e o Significado das Políticas Públicas: Um desafio democrático. Rio de 

Janeiro: Fase, Dezembro de 1994, pág. 5. 
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o fortalecimento e a pactuação entre os diversos atores sociais conduz a uma 

perspectiva mais ampla do entendimento do que seja uma política pública e bem 

assim do que seja espaço público. 

Segundo Abreu49 

U ••• o espaço público transcende o Estado, incorporando a sociedade a civil , 

publicizando os espaços ditos privados e politizando as relações sociais em 

suas diversas dimensões. Neste sentido, a ampliação da esfera pública 

confunde-se com a democratização da sociedade". 

Porém a democracia pressupõe também a discussão sobre os fins da ação do 

Estado, reconhecendo-se para o efeito que tais fins são diversos e muitas das 

vezes não coincidentes com a expectativa da sociedade, aí surge a necessidade 

de compatibilizar estes, quer definindo-se as prioridades, quer negociando-se, 

utilizando-se para o efeito mecanismos de participação que sejam legítimos. 

Este é um problema que tem razão na história do jovem país Angola, 

precisamente depois em que se viveu a época unipartidarista, cuja condução do 

país era orientada pelo partido único, ( todavia não se caia na ilusão de pensar 

que a existência de aproximadamente uma centena de partidos políticos tenha 

trazido alterações substanciais ), estes não jogam papel, no sentido de aglutinar 

opiniões favoráveis a mudança. 

49 Abreu, Haroldo - A trajetória e o Significado das Políticas Públicas: Um desafio democrático. Rio de 

Janeiro: Fase, Dezembro de 1994, pág. 5. 
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Desde as primeiras eleições em 1992, Angola mergulhou numa profunda crise 

que abarcou todas as áreas de atividade (os três poderes da atividade do Estado 

se infestaram da epidemia não - funcionamento) destaca-se que tal não é um 

acometimento recente, mas ultimamente extrapolou os limites permissíveis. 

Ainda do ponto de vista de Veloso et alli. a sociedade é mais ou menos 

governável enquanto o Estado for mais ou menos capaz de o fazer - entendendo

se mais ou menos eficiente no exercício das funções governamentais. 

o trabalho não redunda a volta do conceito de políticas públicas, porém é 

bastante pertinente uma definição do que seja 'política', conforme várias 

sensibilidades. 

No entendimento de Monteiro, 50 política é uma atividade de controle, está 

condicionada "... à observação e ao monitoramento de eventos, à recepção e à 

emissão, ao processamento e à análise de informações e à tomada de decisões"., ela 

(política) engloba os princípios básicos do controle, nomeadamente a detecção, a 

avaliação e a tomada de decisão. 

As políticas também encerram sempre algo de deliberado, quer dizer, ela não 

ocorre aleatoriamente. Mas que assim, é a expressão de uma vontade. King 

50 Monteiro, 1. Vianna - Fundamentos de Política Pública. Rio de Janeiro: IPEAlIPMes, 1982. 
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citado por Monteir051 
, afirma que uma política" é um curso de ação ( ou inação) 

conscientemente escolhido e orientado para um determinado fim". Algo interessante 

nessa definição sugerida por King, citado por Monteiro, é que essa ação ou não -

ação não deve ser negligenciada na análise da política pública. Que também é 

denominada de "quase- política" ela reflete o não estabelecimento claro de um 

curso de ação, ou seja, essas "não - políticas" resultam de outros cursos de ações 

intencionais, das quais não poderiam ser desligadas, já que aquelas estão 

inclusas nestas. Uma política pública, pode muito bem ser uma política de non 

facere. Quid juris? 

Esta pergunta angustia muitos angolanos, dos quais perderam esperança 

relativamente a reversão da situação, tal se deve ao decréscimo das obrigações 

básicas do Estado para com a sociedade, nomeadamente a ineficácia de suas 

políticas, o que ocasiona propostas irrealizáveis gerando sempre desilusões a 

sociedade em geral. 

Não obstante as desculpas e equívocos que estimulam a desordem com posturas 

complacentes (como é comum ouvir-se dizer que a situação é resultante da 

guerra, como se o fato não fosse sobejamente conhecido, apontando-se sempre 

razões alheias), a culpa é sempre atribuída a um conjunto de causas externas aos 

atores. A reversão da situação é possível, porém há que admitir a necessidade de 

reverter, pois a mesma será dolorosa sobretudo por se terem criado determinados 

hábitos. Aponta-se como saída para a situação angolana a institucionalização 

51 Idem. 
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política da sociedade (considerada como um processo através do qual as 

organizações e os procedimentos políticos adquirem estabilidade por se revestir 

de valores socialmente reconhecidos), que concomitantemente resolveria o 

problema de instabilidade político militar, atreve-se mesmo aqui referir, que a 

construção da ordem seria um atributo específico do desenvolvimento, já que a 

participação dos vários setores da sociedade seria o resultado de políticas de 

modernização. 

Segundo Veloso et al.52 
... " o bom Estado - instrumento ou Estado - sujeito, ( ... ) do 

qual cabe cobrar eficiência, supõe a implantação do Estado - arena, a menos que 

admita a opção autoritária". 

52 Veloso, João Paulo dos Reis ( coordenador) ... [ et aI ]. - Governabilidade, Sistema Político e Violência 

Urbana. Rio de janeiro: José Olympio, 1994. Forum Nacional A Construção da Modernidade Econômico

social, realizado no Rio de Janeiro, de 25 a 28 de Abril de 1994. 
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Variável Estrutural 

Características Gerais do Aparelho Administrativo 

Na administração pública angolana a centralização das decisões é muito 

acentuada originando muitas dificuldades no processo de trabalho, de maneira 

que o funcionário recorre constantemente ao superior hierárquico para atender o 

público que solicita o serviço. 

Conforme Michel Crozier53 

" ... o poder de decisão, para interpretar e completar as regras, bem como o 

de substituí-Ias para outras novas terá tendência a afastar-se cada vez mais 

das células de execução, ou de maneira geral, do nível hierárquico no qual 

serão aplicadas". 

Como existe uma grande concentração do poder de decisão, por parte dos órgãos 

centrais, a participação dos funcionários na solução dos problemas que lhes são 

encaminhados, é exígua, fundamentalmente porque não há distribuição do mesmo 

e tão pouco, alguém assume responsabilidade. O que acontece é que cada 

funcionário faz o trabalho como bem entende, ou até mesmo, pode não fazer nada 

e atribuir sempre, que espera orientações superiores. O cidadão ou cliente como 

53 Crozier, Michel. O Fenômeno Burocrático: ensaio sobre as tendências burocráticas dos sistemas de 

organização modernos e suas relações, na França, com o sistema social e cultural Trad de Juan A. Gil 

Sobrinho. Brasília, Ed. universidade de Brasília, 1963. 
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fica a espera, não tem onde reclamar, porque nem todas as pessoas conseguem 

chegar ao chefe. 

Isto gera uma certa cumplicidade com relação aos demais funcionários do órgão 

pois quase todos estes, dependendo da ocasião agem de modo semelhante. 

Então uma das conseqüências é a dificuldade de articulação, entre os funcionários 

e a sociedade civil que precisa do serviço. 

Também existe a dificuldade de articulação entre as diversas categorias 

hierárquicas, que constitui o órgão porque a separação é bastante notória entre a 

chefia e a execução o que dificulta inclusive, propostas de melhoramento do 

serviço. 

Por outro lado, há um certo esforço embora diminuto, no sentido de se proceder a 

reformas que visam modernizar o aparelho administrativo no seu conjunto, com a 

inserção dentro do sistema de novas idéias de gestão, modernização dos 

processos, fluxos e procedimentos organizacionais, cujo fim último é a melhoria do 

atendimento público e conseqüente modernização do setor público. 

Porconseguinte a centralização excessiva que marca a administração pública 

angolana tem como resultado a existência de um isolamento bem visível dos 

estratos ou categorias hierárquicas. 

Um aspecto de suma importância resultante do distanciamento da chefia com o 

restante dos funcionários é o fato da situação acirrar a luta de poder nos órgãos 

81 



de execução. Pois ocorre, que cada grupo, ou seja, extratos de funcionários 

públicos pretende ficar próximo da entidade decisora, quer dizer, proximidade com 

os ministros e congêneres. Constituindo-se assim, num modo de se obter ganhos 

pessoais, por falta do sistema de mérito. O que acontece é que se recorre a uma 

série de meios, entenda-se estratagemas, para se prejudicar outros colegas, que 

vão desde a intriga, até ardis para demonstrar irregularidades e outras. 

Tudo isto criou aos funcionários a convicção da necessidade de ser-se protegido 

de alguém que seja muito importante para não estar sujeito a incriminações e subir 

na vida, por outro lado as pessoas importantes criaram o hábito de serem 

'bajulados' quando porém encontram funcionários que não se comportam desta 

maneira estes sofrem revezes, não importando se os mesmos são competentes 

ou não. 

Esta estrutura organizacional, na qual as categorias hierárquicas estratificadas, 

são quase incomunicáveis no sentido de que as relações, ou melhor as 

comunicações são unicamente estabelecidas de cima para baixo e quando se dá o 

inverso é sempre tendo em atenção de quem seja o funcionário isto é, a sua 

individualidade e não a qualidade deste. 

Os sistemas organizacionais, tal qual os procedimentos administrativos ainda 

funcionam tendo por base o modelo cartorial utilizados na época colonial. 
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A relação de cima para baixo, originou-se numa prática bastante arraigada dando 

lugar ao 'culto' de superioridade, o surgimento de "castas" dentro da 

administração pública angolana, tais indivíduos são os denominados "trutas,,54 . 

A categorização em trutas depende muito do nível de aceitação e influência na 

vida pública e desempenho dos ministros. Não constitui aspecto relevante a 

competência, pode-se mesmo dizer, que aqui, joga papel, fatores de ordem 

subjetiva, como o caso de simpatizar ou não com alguém. Cabe dizer, que tal 

categorização tem sido transitória, mas enquanto dure produz seus efeitos no que 

concerne a benefícios. 

A tomada de decisões muito distante daqueles que as executam, aliado ao fato 

destes, não serem chamados a se pronunciar por ocasião da tomada das 

mesmas, originou-se na depreciação das relações humanas por um lado, e por 

outro na depreciação do serviço realizado por aqueles excluídos do processo, 

sendo que, estes, como executantes das tarefas, se encontram em contato 

permanente e direto com a clientela e por este fato conhecem melhor a realidade. 

Este estado de coisas, origina com que o funcionário público, que pretenda 

realmente realizar seu trabalho frustre suas expectativas ao verificar que o 

primado não é a competência, mas que assim a proximidade que se tem com o 

54 gíria angolana que significa pessoa bastante competente profissionalmente. 
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dirigente, para poder ser ouvido, então decide deixar de dar sua contribuição. Vale 

aqui uma observação pertinente de Michel Crozier55 

... "Os que decidem não conhecem os problemas que devem destrinçar e os 

que estão sobre o terreno e conhecem esses problemas, não têm poderes 

necessários para efetuar as adaptações requeridas, nem para experimentar 

as inovações tornadas indispensáveis". 

Vale aqui uma passagem da entrevista deste funcionário que pediu para não ser 

identificado, para auxiliar o entendimento... "não adianta nada, você tentar dar 

palpites com relação ao trabalho, acabas ficando mal visto, vêm-te como uma pessoa 

confusionista, ou, queres tirar o lugar de alguém, ninguém vai te ouvir, nem estão 

interessados" . 

Deste modo, ficam prejudicados os objetivos da instituição, já que aqueles cuja 

função dentro do órgão, permite visualizar atempadamente os erros no seu 

processo de trabalho, na maior parte das vezes, não podem transmitir aos seus 

superiores tais constatações, porque o sistema de informações não o permite. 

Assim sendo, fica difícil o sistema se corrigir a partir de seus próprios erros, caí-se 

naquilo que é chamado de círculo inexfricabilis. 

Conforme as entrevistas realizadas para efeito desta análise, o círculo vicioso que 

se criou na administração pública angolana não permite, que mudanças se 

efetivem, dificultando-as a partida e tal leva a que se tenha dúvidas quanto a 

55 Idem. 
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percepção dos erros. Será que se dá conta do quanto não se tem feito? Será 

preciso muito esforço para melhorar, porque, também existe a convicção da falta 

de controle, daí que, o sentimento de segurança e a sensação de impunidade 

tende a aumentar. 

Tanto funcionários quanto a sociedade civil sabe da ineficiência do sistema 

administrativo, porém continua do mesmo modo. Então pergunta-se começar por 

quem? O comportamento está subjacente ao pensamento segundo o qual para se 

mexer em alguém, por exemplo, teria que se mexer no conjunto, o que se torna 

difícil nas nossas condições. Todavia poder-se-ia pensar na qualificação e 

requalificação dos funcionários, através de uma política de remanejamento de 

funcionários. 

O sistema de organização altamente burocrático, possuindo para o efeito uma, 

tecnoburocracia forte. Os pequenos grupos formados pelas várias categorias 

hierárquicas existentes nas diversas instituições do executivo, utilizam o 

afastamento que existe entre decisão e execução para seu benefício. Devido ao 

afastamento existente entre as pessoas, algumas delas assumem uma posição 

privilegiada. Aqui se refere ao grupo dos técnicos superiores, que por parte dos 

órgãos decisores são vistos como imprescindíveis poiS são estes que formam o 

conjunto de técnicos que via de regra assessoram os decisores, ou então são 

equiparados a tal (governantes). 

Por parte dos executantes, quer dizer, do pessoal de categoria inferior, estes são 

vistos, com um misto de inveja porque estão perto dos órgãos decisores e como 
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conseqüência, considerados parte destes e; ainda por outro lado são tidos como 

os que podiam facilitar a situação isto é, servir de intermediário na circulação das 

informações, como tal no melhoramento das condições de trabalho e outras; 

Esta última é a visão daqueles servidores públicos que ainda consideram que a 

situação poderia e deveria ser revertida. 

Existe porconseguinte um duplo sentimento com relação aos quadros 

intermédios, porque estes detêm um poder que os garante uma posição especial, 

pois mesmo aquando da exoneração do ministro se mantêm no cargo ou são 

levados por estes para outros cargos importantes. 

Ainda no quadro das entrevistas se verificou que, existe uma relutância muito 

forte na manutenção do posicionamento especial que resulta do seguinte: a 

ausência de um sistema de mérito explícito, levou a que se convencionasse, para 

determinadas categorias um sistema de mérito implícito ou seja oculto ao resto da 

sociedade. Como os salários são muito baixos, acrescido de uma inflação na 

ordem dos 4000% ano sem correção monetária, que impossibilita viver 

decentemente, isto no que concerne a população em geral, já aos que detêm 

posição especial, tal salário não consegue fazer fazer jus ao padrão de vida por 

estes habituados, contudo a compensação é feita com viagens ao exterior, ou 

outras formas, que não abrange a todos os funcionários da instituição; 

Para se poder dar benefícios de técnico a quem não seja, na administração 

pública angolana se permitiu a criação de uma categoria profissional denominada 
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técnicos equiparados que inclui funcionários de baixa classificação mas que 

assumem grande poder dentro da organização ou grupo. 

Os grupos dentro dos Ministérios e demais instituições são detentores do poder de 

controlar e manobrar a situação como lhes aprouver ignorando na maior parte das 

vezes os fins da instituição. Como dentro do serviço público angolano, não existe 

de modo estabelecido mecanismos de recompensas, a constituição destes grupos, 

é uma maneira dos funcionários públicos que se enquadram neles usufruir de 

regalias. 

Ressalta-se que a estratificação é manifestada nos símbolos e acessórios dentro 

do sistema hierárquico, em que as "recompensas" materiais obtidas, dão grande 

prestígio a categoria, independentemente do trabalho realizado. 

É assim que surge a necessidade destes se destacarem dentro dos órgãos e não 

só da sociedade em geral pela ostentação de objetos de última geração. O 

fascínio pelo uso da tecnologia, em equipamentos de ponta para ostentação e não 

para efeitos de eficiência do serviço prestado, originou-se do mito de riqueza do 

país e como tal a conseqüência alucinadora de que a vastidão do país (dimensão 

territorial) relativamente a diminuta população tem que ser compatível com a 

sumptuosidade do servidor público. Não importando para tal o custo que possa 

acarretar para a sociedade. 

O não pertencer a estes grupos implica atualmente, em o indivíduo sentir relativas 

privações, de bens de consumo. 
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Com vistas a fortalecer o papel da administração pública e desenvolvimento, as 

Nações Unidas traçou as seguintes linhas mestras aos países membros, na 

referida área, baseada na resolução 50/225 de 199656 
. 

Tais linhas estabelecem o seguinte: 

Maior transparência e responsabilidade na tomada de decisões, bem como no uso 

dos recursos; 

Maior ênfase nos resultados e eficiência no uso dos recursos públicos; 

Maior responsabilidade e eficiência no atendimento das necessidades do público; 

Descentralização na tomada de decisões e responsabilidade aos níveis inferiores 

do governo; 

Maior uso da informação tecnológica; 

Ampliação do uso da cooperação com organizações não governamentais e firmas 

privadas na distribuição dos serviços. 

Estas linhas mestras foram aprovadas pelos estados membros, estabelecendo-se 

para o efeito os limites do público e privado assim como as modalidades a operar 

no serviço público, sem no entanto, esquecer a contingência histórica, cultural e 

os arranjos institucionais de cada país membro. 

56 Nações Unidas - Resumo da 50" Sessão das nações Unidas sobre administração pública e desenvolvimento. 

Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro. Vol. 30, n. 4, p. 194-200, Jul./ Agost., 1996. 
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Funcionários Públicos 

Pizza Júnior57 define servidores públicos - como sendo indivíduos de diferentes 

profissões e categorias que por força de competência ou alianças não formais 

exercem os mais variados cargos e funções dentro da administração pública. 

o Dec. lei nO 25 de 29 de Junho de 1991, da República de Angola, que regula a 

relação jurídica do emprego público, define funcionário público - como sendo todo 

aquele que, na base do provimento de uma vaga do quadro de pessoal, exerça 

sua atividade nos órgãos centrais e locais do aparelho do Estado e institutos 

públicos. 

Ainda na base do referido decreto lei, existe o conceito de agente administrativo -

que é todo aquele que, na base de um contrato administrativo de provimento, 

desempenhe funções na administração pública a título transitório, com caráter de 

subordinação. O mesmo decreto-lei, estabelece também condicionantes para 

qualificar os servidores públicos. 

A administração pública angolana é ineficiente, porque não atua em que deveria 

aparentando ser inflada, possui servidores públicos acima do necessário. Existe 

também um certo desequilíbrio entre, a nomenclatura técnica e o pessoal de 

57 Pizza Júnior, Wilson. Burocracia e Desburocratização, Revista de Administração Pública. Rio de 

Janeiro. Vol. 18, n. 3, Jul./Set., 1984. 
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apoio, sendo que este último tem qualificação precária, resultante da preocupação 

em formar técnicos superiores, não havendo preocupação com a formação do 

pessoal apoio. 

A característica inflada do serviço público angolano, bem como a tendência e 

aumento do pessoal de assistência técnica nos Ministérios, é muito comum na 

África subsahariana a exemplo do Botswana e da Zâmbia. 

A absorção de um número elevado de funcionários no serviço público, se deve a 

exigüidade das fontes de suprimento da força de trabalho. 

Uma política de demissão de momento agravaria as condições de vida já difíceis 

de muitos dos funcionários públicos comuns, trata-se portanto de uma questão 

bastante delicada e muito difícil de resolver, pois se torna também numa tarefa 

altamente dispendiosa e morosa. O certo porém, é que não se conseguiu 

vislumbrar o que de fato, é melhor fazer para os funcionários públicos, uma vez, 

que as possibilidades de enveredar para o setor privado, é pequena pela pouca 

elasticidade do setor privado e também exigiria uma preparação dos mesmos sob 

pena de não conseguirem arranjar emprego. 

Muito embora dolorosa, os administradores públicos se quiserem de fato mudar o 

rumo das coisas terão que diminuir o fardo do Estado, custos com despesas 

desnecessárias, investir na requalificação. Estabelecer políticas de investimento 

exeqüíveis, nas suas áreas de atuação, através de oferecimento de incentivos 
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quer monetários, quer de formação. Quem sabe, esta não será um dos grandes 

desafios para a administração pública angolana em tempos breve. 

Conforme recente pesquisa realizada pela ASDI, nos cinco países africanos de 

expressão portuguesa como resultado do projeto F AP - formação em 

administração pública, Fundap 58 

OI verificou-se que a qualificação dos agentes e dos quadros em geral do 

funcionalismo ( ... ) constitui um problema ( ... ), a começar do baixo grau de 

escolaridade de grande parte dos funcionários e mesmo de dirigentes, com o 

agravamento da questão da capacitação profissional". 

Atualmente não se pode refugiar no argumento de formação reduzida de 

funcionários com títulos universitários, mas sim a inexperiência de muitos que 

possuem o referido título. Conforme Zassala59 Angola possui atualmente cerca de 

7.000 bolsistas do governo em 29 países. Convém referir, que, a medida que se 

vão formando, os quadros no exterior a ausência destes já não se faz sentir tanto, 

quer dizer (não constitui motivo de estrangulamento) relativamente a nomenclatura 

técnica, para dar resposta a uma demanda de aproximadamente 10.000.000 de 

58 PAÍSES africanos de língua oficial portuguesa: reflexões sobre história, desenvolvimento e administração. 

São Paulo: Fundap, 1992. Textos apresentados no "Seminário sobre Países Africanos de Língua Portuguesa", 

São Paulo, FUNDAP, ASDI, OI - 12jul. 1991. 

59 Zassala, Carlinhos. Estudos sobre os determinantes da escolha profissional dos alunos da 8" classe no 

ensino público em Angola. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro, UFRJ, 1995. 
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habitantes, em Angola atualmente existem pessoas formadas e capacitadas para 

preencher o quadro de pessoal administrativo, porém, a função pública com uma 

folha de salários altamente ressecada, não constitui estímulo para pessoa alguma, 

o trabalho transforma-se numa suposição, porque enquando alguns realizam 

trabalho o restante não o faz. 

No âmbito dessa suposição de que se trabalha, os servidores públicos com 

possibilidades de exercer trabalho autônomo o faz, entretanto continua mantendo 

o vínculo, com o serviço público, ficando este como sendo a atividade secundária. 

Assim sendo a atividade autônoma se torna na mais importante. No entanto, 

dentro da sua categoria profissional figura como estando em regime de trabalho 

permanente estatal. Assim o funcionário público tem a garantia de que se as 

coisas correrem mal pelo lado autônomo, sempre tem o emprego garantido no 

serviço público mesmo sendo este mal renumerado e também sempre se 

consegue uma viagem ao exterior e outros benefícios. 

Pode-se concluir que não existe preocupação para com o trabalho, simula-se que 

se trabalha, que tudo vai bem, enquanto se espera inventar uma viagem quando 

os negócios próprios não correm bem e com as ajudas de custo vai se levando a 

vida. 

Neste momento a ausência de profissionais no serviço público angolano, não tem 

por base só a ineficiência que se observa, mas que assim a insuficiência de 

medidas de abrangência geral que visem mudar o quadro atual do funcionalismo. 

92 



o desenvolvimento dos recursos humanos e treinamento na área de 

administração pública são atividades que viriam reforçar a capacidade governativa 

para a política de desenvolvimento, reestruturação administrativa e reforma do 

serviço público. 

Aceitar novos modus operandi se torna difícil, se juntar-se a isto, também o fato de 

não haver aproveitamento das estruturas de formação, já que estas, poderiam 

contribuir com novos conhecimentos para agilizar a prestação a pretação de 

serviços. 

Existe também na cabeça das pessoas, a crença segundo a qual, o Governo faz 

as coisa sabendo o que faz, e se estou nesta categoria não é em vão, mesmo 

quando a referida pessoa não está compatível com o cargo, isso faz com que, 

muitos funcionários despreparados, se vejam com a possibilidade de exercer 

funções sem possuir o preparo necessário, este tem sido também um dos grandes 

problemas. Lamentavelmente a justificação ou argumento,é fácil de se desfazer. 

Para que se aceite este tipo de comportamento, diz-se, que em África é assim 

mesmo, onde a cultura africana do sobismo6o é relevante, não obstante, esteja 

certo ou errado desde que investido de poder. Esta tem sido válida para justificar 

a incompetência e a arbitrariedade, porém inválida para coibir o uso de meios 

para benefício próprio, porém sob expensas do público, isto é, uma cultura de 

60 originária da palavra soba, significa chefe tribal. O sobismo simboliza uma cultura de mando 

que deve ser aceita sem contestações. 
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mando inadequada, é válida enquanto atende aos hábitos e costumes africanos, a 

mesma é inválida enquanto pretenda impedir excessos. Este tem sido um 

instrumento para justificar pretensões. Com freqüência se fica com a impressão de 

viver numa fantasia em que todo mundo pensa que sabe, quando todo mundo 

sabe que não sabe. 

A ênfase que se dá em relação aos meios, não acontece em igual medida quando 

se refere a resultados. A excessiva centralização impede o conhecimento do que 

acontece lá na outra extremidade onde a população é atendida. Ao que o estudo 

demonstra a preocupação primária não é que o sistema administrativo funcione. 

As vezes, questões inerentes ao desenvolvimento sócio econômico, depende da 

execução de um funcionário que muitas vezes é despreparado e sobretudo não se 

envergonha de dizer que, quer apenas" faturar", 61 com a atividade. 

Reflexões sobre a organização administrativa 

A realidade angolana necessita de novas formas de organização, reduzindo para o 

efeito, as grandes estruturas de decisão, melhor aproveitamento dos quadros 

existentes na sociedade e o preparo dos demais. 

Na análise da situação angolana, se diagnosticou através das entrevistas 

realizadas que, alguns dos comportamentos que ocasiona a inoperância do 

61 faturar gíria angolana que significa a solicitação de propinas. 
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serviço público angolano em linhas gerais. Sugere-se algumas reflexões sobre as 

mesmas: 

• A centralização das decisões; 

• A ausência de clara definição de funções, bem como a ausência de estrutura 

de acompanhamento; 

• O igualitarismo nas ações políticas; 

• Mudança entre os atores envolvidos no serviço público, que originou a 

deterioração do sistema de relações humanas; 

• A ausência de capacidade gerencial e executiva do conjunto tecnoburocrático; 

• O formalismo excessivo;e 

• A burocracia. 

A centralização excessiva das decisões, fez com que a administração pública 

angolana não consiga materializar o que se anuncia nos discursos de seus 

dirigentes, devido a ausência de embasamento teórico (treinamento e experiência) 

e também a capacidade operacional ( diretrizes e regras gerais ). Estes dois 

fatores, faz com que as instituições públicas, não sejam capazes de desenvolver 

arranjos organizacionais, tendentes a modernização, adequados ao projeto 
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histórico, ao qual o país se propôs levar adiante com a proclamação da 

independência. 

Eduardo dos Santos ( presidente da República de Angola) no quadro das novas 

medidas do Governo, anunciadas recentemente exonerou os membros do 

governo, abordou o quadro dramático em que o país se encontra, principalmente, 

com relação a miséria absoluta da população. Prometeu medidas concernentes a 

dar uma" nova vida" a população angolana. 

Existe pois a percepção de que a administração pública angolana, não consegue 

fazer face às mudanças, uma vez que prevalece sempre a tônica da centralização. 

Conforme observado nas novas medidas 'recentemente adotadas' na busca da 

melhoria dos padrões técnicos dos órgãos da administração pública, assim como 

das condições sócio econômico. 

o fato de não existir uma clara definição de funções nas instituições públicas 

ocasiona freqüentemente, que um assunto que seria de resolução local seja 

tratado a nível central. De tão arraigada a atitude do executivo em querer 

solucionar todas as questões, vezes há que revela uma sobreposição de funções, 

inclusive questões de natureza judicial, são resolvidas pelo executivo, por exemplo 

querelas por ocupação indevida de habitação. 

Neste tópico compete realçar a necessidade de independência do judiciário, que 

age quase como um apêndice do executivo. O judiciário independente, aliado a 
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uma imprensa não estatizada, iria certamente imprimir uma dinâmica de 

transparência e coerência nas decisões do executivo, pois diminuiria a garantia de 

impunidade por um lado, e por outro lado os desmandos a que a sociedade civil 

muitas vezes é alvo seriam de domínio público. 

A existência de mais escolas e universidades de natureza privada ou não, seria de 

importância crucial, devido as limitações que existe nas áreas de formação e 

pesquisas, sendo que o ensino é muito deficiente, o mesmo não tem um 

funcionamento regular, apontam-se questões de natureza financeira. Uma 

melhoria nesta área poderia estimular o gosto pela pesquisa, como forma de 

elaboração de estudos prévios para a realização de alguma mudança. A falta de 

estudo prévio sobre possíveis transformações ou mudanças é também umas das 

raison d'être do 'colapso', porque se faz as coisas a olho e não dá certo, existindo 

deste modo, uma possibilidade mais freqüente de erro. 

A uniformidade das ações, ou seja, a " mania " do igualitarismo resulta da crença 

segundo a qual a eficiência é tanto maior quando mais uniformes forem as ações,e 

isso ocasionou em que não se levasse em atenção a natureza das atividades por 

um lado, por outro lado, tão pouco a especificidade do órgão nem mesmo da 

região. Até porque uma lei ou regulamento para uma determinada área da 

administração pública pode não ser benéfica para outras. Tem-se como exemplo 

gritante as questões relacionadas a comercialização campo, onde o governo 

mandava produtos e alimentos para a população de modo a incentivar a produção 

agrícola, o importador de bens de consumo é o governo Ministério do Comércio, 

entretanto os produtos que seriam para a região norte eram precisamente os 

97 



mesmos, para a região sul e central do país, populações essas que tinham 

hábitos alimentares diferentes e mesmos diferentes condições para o uso de bens 

de consumo duradouros. Houve regiões cuja energia elétrica não existe e foram 

comercializadas geladeiras elétricas, quando o isto só para figurar, como um de 

tantos exemplos que poderiam ser apresentados. 

Quando a ação governativa deveria ser diferenciada, de acordo com a região, 

hábitos e costumes da população. 

A centralização excessiva, a falta de responsabilidades claramente definidas, a 

conseqüente ausência de controle, o nepotismo, aliado a ausência de estímulo 

regulamentado e a uma folha de pagamento ressecadíssima, elevou a 

deterioração das relações dentro do serviço público, até porque todo o indivíduo 

tem um sentido de realização pessoal, que se consegue com o trabalho. 

Quando no conjunto organizacional em que a pessoa se insere, as condições não 

favorecem no mínimo este sentido de realização, a repercussão é certamente a 

intolerância aos que conseguem se situar no conjunto dos 'bem sucedidos', ( na 

maior parte das vezes, não pelo trabalho, mas pelo apadrinhamento) por outro 

lado o trabalho não é realizado com o sentido de profissionalismo. Vem ao de cima 

o espírito de deixa andar, resultante do ressentimento dos indivíduos de escalões 

não beneficiados, estes de modo a defender seu orgulho pessoal agem 

defendendo-se das "injustiças" incorrendo no desrespeito das orientações 

superiores. 
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A ausência de capacidade gerencial e executiva do conjunto tecnoburocrático, é 

testemunhado pela deterioração das condições sócio econômico do país em geral, 

pela incapacidade de manter os serviços primordiais em funcionamento 

nomeadamente educação pública nos níveis primário e secundário, saúde pública, 

distribuição de água potável, energia elétrica e saneamento básico. 

Estes serviços imprescindíveis a comunidade, os chamados serviços públicos 

tradicionais encontram-se sempre em ausência, isto é, não tem como indicar-se os 

níveis de eficiência, encontra-se em constante baixa, por tal razão nunca terem 

atingido o nível de satisfatório. 

A falta de capacidade gerencial é o calcanhar de aquiles da administração pública 

angolana é uma das grandes dificuldades ocasionadas pela excessiva 

centralização que caracteriza o serviço público em angola. Esta afirmação advém 

do fato de que, a centralização sufocar o controlo, então, é difícil saber-se o que 

está sendo feito. Diga-se que a mesma, limita o sentido empreendedor das 

pessoas, na realização das tarefas. 

A porta de saída que este estudo apresenta, é mesmo, ter que se ter como 

prioridade, a implementação de novas formas de gerenciamento das instituições 

públicas, para poder ultrapassar, o quadro desolador que Angola apresenta para si 

mesma. 

A adoção de medidas concernentes a desenvolver uma nova capacidade 

gerencial, só poderá se frutífera em um novo modelo de administração pública, 
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que passaria pela revisão e atualização dos conceitos de ação governamental e 

participação da sociedade no conjunto. 

A sociedade angolana possui leis e regulamentos que não perdem em nada se 

forem comparadas aos dos países altamente industrializados, chega a ser até 

interessante conhecer-se as mesmas no prisma da administração pública, porque 

dá a impressão que a realidade é tal e qual, os documentos apresentam. Porém a 

realidade é uma frustração, quase não se dá um passo no sentido de realizar o 

que está escrito. 

A síndrome da paralisia formal em angola é forte, até porque atualmente está-se 

na onda de governo tecnocrata, a proeminência dos governantes e peritos é de 

formação em direito e economia. A escalada da tecnocracia angolana com fixação 

em certas profissões e ou profissionais leva a que o restante não seja considerado 

de importância substancial para o desenvolvimento havendo assim um vazio 

cognitivo. Por exemplo não se coloca nunca, uma visão gerencial com respeito a 

administração pública esta é sempre vista na ótica do direito 

administrativo. Interessante é que a lei seja de observação secundária, quando o 

correto seria ter-se a lei como primado. 

Serviço público tido como sinônimo de burocracia governamental, qualquer serviço 

ao público reclama criação de setores e cargos, na maior parte das vezes 

dispensáveis. 

IIIl1GT11A 
FUNDACAO GETOLlO VARGAI 

100 



A burocracia cria um constrangimento social fortíssimo, se um indivíduo se 

recusar a pagar uma propina por um serviço é tido como má pessoa, correndo o 

risco de não se efetuar o serviço público que é gratuito ou quando não, as taxas 

são reduzidas. Regra geral as pessoas não falam da sua insatisfação, também 

não têm onde se queixar, porque é uma prática legitimada pela sociedade em 

geral. Inclusive no seu círculo de relações, isto é, entre amigos ou familiares se 

alguém for dizer que se recusou a pagar uma propina, as pessoas riem-se e 

advertem que jamais o assunto será resolvido e que se tem que colocar na cabeça 

que em Angola isto é uma prática normal. Deste modo os burocratas enaltecem 

muito a sua atividade querendo justificar processos desnecessários, que eles 

mesmos, com uma boa conversa reconhecem, que não é correta sua atitude, que 

se não for assim ele fica sem trabalho para fazer e por outro lado a tramitação 

burocrática imprimiu o sentido da propina para agilizar até o assunto mais simples 

e rápido, sendo esta a única forma que tem para sobreviver já que o salário é 

exíguo. 

Aqui uma passagem da entrevista concedida por um entrevistado ..... Para se obter o 

histórico escolar de uma criança tem-se duas alternativas. Primeiro o pagamento de 

propina e; segundo demonstrar facilidade de contatos com pessoas bem colocadas no 

poder ... " Então o que acontece é que a sociedade não consegue exercitar seus 

direitos, tem que se sujeitar aos caprichos do funcionário público. 

A burocracia se constituiu em fator de entrave, muito forte na resolução dos 

problemas e também vem facilitar a manutenção do que se convencionou chamar 

vulgarmente de .. esquema" equivalente ao jeitinho brasileiro. 
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Segundo o modelo estabelecido por Max Weber62 no seu trabalho intitulado "Os 

Três Aspectos da Autoridade Legítima", o termo burocracia é sinônimo de 

autoridade racional legal, representada por um corpo de funcionários organizados 

dentro de uma forma específica e submetidos a normas de conduta específicas e 

determinadas ao exercício da autoridade legal. 

Na perspectiva de Weber a organização burocrática é aquela que se 

consubstancia em alto grau de especialização e qualificação das tarefas 

realizadas. 

Acontece porém, que as regras tal qual seu funcionamento, quando obsoletas, 

carecem de alterações e quando inexistentes, precisam de formulações. A não 

acontecer nem alterações das obsoletas, nem novas formulações o funcionamento 

destas se torna inadequado e a burocracia aparece numa perspectiva negativa, 

isso se dá pela dificuldade que muitos órgãos têm de controlar suas 

insuficiências, eliminar seus próprios erros, criando-se a ilusão de que as coisas 

funcionam e; 

Também quando os responsáveis de determinadas instituições públicas possuem 

alto grau de conhecimento substantivo, influência política, porém com uma visão 

exígua das diretrizes gerais e necessidades operacionais, como já foi adiante 

62 Weber, Max. Os três aspectos da autoridade legítima, ed. Berkley, Journal of Sociology. 

1953. 
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referido, originando discrepância entre o conhecimento substantivo e o 

conhecimento adjetivo. 

Muitas das vezes tais discrepâncias, não têm por base, só o nível de escolaridade 

dos indivíduos que ocupam tais posições hierárquicas, como é tão propagado, 

nem tão pouco o tempo de serviço, mas que assim a ausência de organização, no 

sentido de que não existe um acompanhamento do trabalho realizado reforçado 

pelo pouco contato com o público cliente. Existindo no caso pouca preocupação 

em conhecer quem é o seu cliente isto é, para quem estão servindo. Teoricamente 

os líderes políticos ou comunitários se interessariam pelo conhecimento de seus 

públicos alvos, também não é uma situação que se possa aplicar neste caso. 

Poderá considerar-se muito ousado a divisão que se procede nesta análise com 

relação ao que se chamou de limitações da burocracia, apresentando-se para o 

efeito, três tipos diferentes de limitações que pontuam negativamente para o 

funcionamento das instituições, sendo elas as seguintes: 

As limitações de natureza intrínseca tem muito a ver com o modo de fazer as 

coisas no dia a dia, tem uma conotação cultural muito forte, diria mesmo se 

devem a internalização de certas práticas nomeadamente: processos demorados, 

quer pela solicitação de documentos desnecessários, propinas, quer pela falta 

racionalização do tempo. 

As limitações de natureza normativa surgem pela existência de inúmeros diplomas 

legais, regulamentos e estatutos aos quais se amarra a função pública. Supõe-se 
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que esta normatividade não se desfaz da sua rigidez, pelo fato de o cliente destas 

instituições ser cativo com poucas alternativas para reivindicar. Todavia com esta 

legislação toda, não se realiza nem o mínimo do que esta estabelece é aí onde se 

instaura o formalismo. 

Tacitamente considera-se existência de um contrato de adesão entre os órgãos do 

executivo e a sociedade, o qual o primeiro dita as regras, e o segundo tem tão só 

a condição de aceitar sobre pena de não sobreviver. Em Angola o monopólio dos 

serviços é estatal, diria-se mesmo que é difícil o cidadão não recorrer a serviços, 

cujo Estado não esteja presente. Por exemplo a obtenção do bilhete de 

identidade, de certidões narrativas completas de nascimento e casamento são 

atividades que deveriam ser mais rápidas. 

As limitações de natureza política estão altamente ligadas ao jogo da influência 

política, ao paternalismo e ao assistencialismo que ocorre com freqüência nos 

países em vias de desenvolvimento, que significa a concepção de serviços e 

benefícios a alguns grupos de funcionários ou da população que estejam sobre a 

proteção de determinados grupos políticos. 

É assim que os recursos públicos que poderiam ser encaminhados para o 

desenvolvimento das instituições e consequentemente a satisfação das 

necessidades da sociedade como um todo são dispostos para que certos grupos 

possam exercer sua "bondade". 
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Por isso é que " ... tornar o estado eficaz é uma tarefa árdua senão impossível, 

torná-lo eficiente, por si só, mesmo que possível seria contraproducente, pois 

equivaleria a fornecer aos clãs políticos beneficiados esquemas administrativos 

mais modernos e ágeis". 63 

Algumas sugestões para o melhoramento do serviço público angolano 

I. Descentralização, no tocante as estruturas decisoras, executivas e de controle, 

permitindo maior controle societário das atividades do executivo. O que só é 

possível se houver clareza nas decisões e transparência na execução das 

mesmas; 

11. Delegação de competência, com vistas a redefinição de papéis, até mesmo 

para efeito de assunção de responsabilidade pela má gestão da coisa pública. A 

nível central tratar-se-ia somente questões de política geral (formulação) visando 

o desenvolvimento econômico e social do país; 

A delegação de competência, deveria estender-se às repartições e demais áreas 

de execução, dando-as total autonomia. Tem-se como exemplo, ensino públiCO 

nos níveis primário e secundário, saúde pública, que a bem dizer não funciona, 

devido ao controle do mesmo ser efetuado muito distante da execução. Deixar de 

63 Motta, Paulo Roberto,Refonna administrativa: propostas alternativas para os estados latino-americanos. 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Rio de Janeiro, v.21, n.4, Out./Dez. 1987. 
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ignorar uma figura que deveria acompanhar a delegação de competência, isto é, 

descentralização financeira, quando se trate de repasse de verbas. A agilização 

do processo de alocação e transferência de recursos, iria certamente, garantir 

uma não dependência do órgão que a receba, quanto a aplicação dos recursos 

em tempo hábil. 

A questão da transferência de recursos, levaria a que se criasse mecanismos 

públicos de acompanhamento e controle dos recursos (em situações como estas é 

importante a participação da sociedade civil, como público que se beneficia, dos 

mesmos, já que procedimento do gênero, faz com que haja o correto uso das 

verbas públicas), sendo que as estruturas formais de controlo, se distanciam do 

local de repasse dos referidos recursos, bem como do local onde se executam as 

atividades. 

111. Criação de um sistema de mérito que não se preocupe somente em empregar 

pessoas, mas que assim, recrutar candidatos aptos e capazes de realizar as suas 

atividades, bem como criar estímulos, através de oportunidade de promoção e 

crescimento profissional àqueles que provaram afinco nas suas atividades. Rever 

as questões salariais, sendo que a alta na inflação reduz o poder aquisitivo dos 

funcionários do setor público, cujo o salário é em moeda nacional, sem reajuste já 

que comparativamente, existe salário em moeda estrangeira (dólar) que atividade 

privada paga. 

Na medida do possível comparar o salário do setor público com o do setor privado 

e tentar ajustá-lo, uma vez que, o setor público angolano tem tido sérias 
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dificuldades em manter profissionais competentes, estes têm sido atraídos pelos 

salários que o setor privado paga, concretamente empresas estrangeiras do setor 

petrolífero, organizações não governamentais e nações unidas. 

Variável Normativa - Cultural 

Atualmente se usa muito o termo impunidade pelo fato as garantias jurídicas não 

se fazerem sentir,O que torna freqüente a prática de abuso de poder. Aponta-se a 

elite política angolana como a responsável pela existência de práticas que não 

cultivaram ética no exercício público. 

Se considera isto como sendo resultante da não observância de um código de 

responsabilidade funcional, que deveria estar sob controle de tribunal, opinião 

pública bem como de controles administrativos internos (repartições e outras) para 

coibir o abuso do poder. Tal afirmação se deve também ao fato de a mesma elite 

ter conseguido encontrar o ponto para o salto, que seria o exercício do poder 

independentemente da competência técnica. Algumas pessoas se deram conta 

que se cumprissem com afinco as atividades de militância dentro do partido 

poderiam com facilidade atingir cargos governamentais, sendo tais cargos 

propensos a mudar a sorte de muita gente, no sentido de melhorar as condições 

de vida. É assim que houve quem tivesse exercido e ou ainda exerça cargos 

públicos, mais notadamente de primeiro escalão, e não o faça com a competência 

necessária porém, o fator militância justificava tudo. Usou-se a autocrítica diante 

do partido ou da instituição, como o mecanismo para ilusoriamente diminuir a 
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carga de não exercício. Desta forma continuava-se no seu 'exercício' favorecendo 

sempre o processo de entropia negativa a que as instituições angolanas se 

encontram. 

Comportamentos como estes, criaram a convicção de que não existe necessidade 

de estar capacitado para exercer qualquer que seja a função. A dado momento 

observa-se, que isto está de tal modo enraizado que existe o risco das gerações 

mais novas, seguirem adiante com tais comportamentos sem que algo impeça, 

pois, tem-se o exemplo perverso de pessoas que não necessitaram se preparar 

para se dar bem na vida. 

o quadro político e administrativo não encoraja a capacitação. O estudo e 

pesquisa não são valorizados, como era de esperar. Os eminentes intelectuais só 

podem despontar mediante atividades partidária e ou simpatia de alguém muito 

bem colocado, juntou-se também ao critério vigente, o de ' preparo formal' isto 

é, o fato de possuir diploma universitário significa acesso ao poder, ao prestígio 

burocrático e político. 

A sociedade angolana tem como característica a heterogeneidade típica das 

sociedades prismáticas, onde convivem características de modelos de 

sociedades industrializadas com os modelos de uma civilização rural. 

Se tratando de uma análise no âmbito de ciências sociais em que atendem os 

fenômenos políticos, econômicos, sociais e administrativos desta, na sua 

perspectiva prismática, deve-se analisar as partes em relação ao conjunto, uma 
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vez que o lado urbano não poderia existir de forma autônoma sem o mundo rural e 

vice-versa , sendo que cada um destes lados, só pode ser entendido tendo em 

atenção a interinfluência que existe entre ambos. 

Sendo a heterogeneidade característica da sociedade angolana no seu conjunto, 

obviamente atinge a administração pública, é assim, que encontramos uma série 

de instituições, regras e procedimentos que acabam não sendo compatíveis com a 

realidade. 

Deste modo a administração pública angolana apresenta-se como sendo bastante 

'formalista', porque suas formas se encontram bastante defasadas da realidade. 

Existindo uma ruptura entre o que a lei estabelece e o que se faz na prática. 

Conforme Riggs64 
... " uma lei 'formalista' estabelecerá uma diretriz ou objetivo que 

não será posto em prática, administrativamente ... ". O comportamento social é 

diferente do que a lei prescreve. Ainda na perspectiva de Riggs a administração 

formalística faz parte de um tipo especial de sistema formalístico. O sistema é 

realístico quando funciona, tal é possível devido a conjugação de esforços: no 

qual os funcionários realizam os objetivos preconizados e os formuladores de 

diretrizes, estabelecem apenas aquelas susceptíveis de realização. Em Angola o 

que acontece é que se politiza tudo o que deva ser feito, quer dizer a burocracia é 

política, sendo esta prática enraizada desde a independência - período 

64 Riggs, Fred W., Administração Nos Países Em Desenvolvimento: A Teoria da Sociedade Prismática. 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - Serviço de públicações. Rio de Janeiro - GB - BRASIL - 1968. 
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monopartidarista. Se é que o raciocínio não induz a erro, neste sentido, houve 

várias tentativas de reformas processuais e técnicas ou seja, reestruturação do 

executivo todavia, sem êxito. Acredita-se que a razão do fracasso se deve a 

ausência de um forte controle à burocracia por parte da sociedade civil 

organizada, imprensa livre e um judiciário independente. 

A falta de zelo que se apossou no serviço público em Angola deu lugar 

atualmente a corrupção, esta é a prática que mais afeta as relações entre 

servidores e sociedade, originando na perda de credibilidade dos membros do 

governo perante a sociedade. A inexistência de pressão constante, quer por meio 

de tribunais, imprensa e a sociedade civil leva as pessoas a agir sem 

responsabilidade, então não há como mudar a atuação destes por enquanto, caiu

se na desordem social. 

Se por um lado existe uma falta de zelo geral, para com a coisa pública, não se 

respeitando diretrizes, por outro lado, quando os funcionários pretendem alcançar 

algum logro, estes ( funcionários) insistem numa obediência rígida a formalidades 

legais. Impressionante é que se eles (funcionários) se assim o entenderem, 

passam por cima do regulamento, como se nunca tivesse existido. Esta é a 

revelação do poder que os burocratas possuem, por ausência de controle eficaz. 

O formalismo tem estimulado a corrupção. O público cliente tem que estar sempre 

disponível ao agir momentâneo do funcionário, ficando sempre numa expectativa, 
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com relação ao comportamento daquele. Relativamente a esta questão Riggs65 

diz o seguinte: 

... " Quando um sistema jurídico ou administrativo se torna formalístico, as 

pessoas sujeitas aos regulamentos tornam-se indiferentes a que não haja 

observância das diretrizes fixadas. Os responsáveis por estas, exasperados 

com a situação, procuram corrigí-Ia elaborando mais regras baixando mais 

leis, as quais continuam formalísticas quanto as anteriores". 

A falta de ordem é de tamanha dimensão, que a lei se transformou em um 

mecanismo móvel que é freqüentemente ignorada de modo genérico, mas também 

com muita freqüência esta é alterada em função das pessoas. O que significa 

passar por cima da lei para benefício próprio. Veja-se aqui um extrato de uma 

entrevista concedida. 

65 Idem. 

" Nós sabemos que a corrupção dentro do serviço público existe, ela é 

uma das nossas preocupações atuais com relação ao servidor-público, como 

sabe a corrupção tem duas vertentes, ela é passiva de um lado e ativa de 

outro, porque há quem oferece, nesta ordem de idéias nós precisamos 

diferenciar aquele servidor susceptível a isto, que funciona numa área de 

atendimento direto com o cidadão". Pitra Neto66 

66 Pitra Neto, António Ministro da Administração Pública de Angola em entrevista exclusiva. Fev. de 1995 
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A banalização da lei como primado originou com que, atualmente, atos ou 

práticas que se poderiam enquadrar no conceito de corrupção, devido a sua 

amplitude sejam vistas como uma forma de sobrevivência, é a demonstração da 

freqüência de tais práticas, que diga-se vulgarizou-se (são os chamados 

esquemas) 67 apresentando varias facetas ou modalidades. 

Vale aqui um pequeno extrato do jornal O Público de jun. de 1996 no qual 

demonstra a reação da sociedade civil com relação ao assunto: 

"Se alguns angolanos pensam que as medidas avançadas por Eduardo dos 

Santos encerram muitas contradições, outros achavam que o Presidente não 

podia continuar a ser cúmplice de uma eminente revolta popular. A falta de 

autoridade do governo, onde a corrupção é uma prática generalizada, entre 

outros indicadores ... " . 

Já que o tema discute aspectos inerentes a corrupção seria uma desatenção fatal 

não se abordar o conceito de corrupção, refere- se que tal conceito não encontrou 

unanimidade por parte de diversos autores, por nele caberem uma série de 

práticas, o que se denomina aqui de bolsa sem fundo. A palavra corrupção de 

acordo com Brei abrange atos como: trapaça, velhacaria, logro, ganho ilícito, 

desfalque, concussão, falsificação, espólio, fraude, suborno, peculato, extorsão, 

nepotismo e outros. 

67 igual ao jeitinho brasileiro. 
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Esta é uma questão suis generis, bastante focalizada por estudiosos que se 

interessam pelos problemas de organizações públicas e no contexto em que se 

apresenta, sobremaneira vivido e sentido pela sociedade civil angolana. 

Este fenômeno é visto numa escala gradativa variável, que inclui pequenos 

desvios de comportamento à total impunidade do crime organizado por parte das 

diversas áreas e níveis governamentais. Sua natureza é de tal modo difusa bem 

como as penas previstas, que em dado momento acaba confundindo, sendo que 

um ato pode constituir corrupção numa perspectiva e não na outra, por exemplo 

ocorre com alguma freqüência a compra de um benefício previsto na lei, assim 

compra-se a rapidez que tal benefício pode trazer, ou ainda a possibilidade de se 

afastar outro concorrente. Assim sendo não seria correto legitimar a corrupção. A 

indignação maior é da banalização do mesmo ato. 

o governo Central foi confeccionado para operar num modelo centralizado. O 

pensamento da elite política, as regras e procedimentos que estão estabelecidos, 

bem como os esquemas de controle, foram montados visualizando a centralização 

das decisões, tudo isto aliado ao formalismo, fortalece o comportamento de 

banalização das instituições que se tem presenciado, cujo o testemunho não 

existe melhor do que a situação vigente em Angola, o que não constitui só, 

conseqüência da guerra como tem sido propagado. 

Tendo como uma das razões de peso a inexeqüibilidade do modelo. A decisão 

está muito longe da execução, dificultando seu acompanhamento. A sensação de 

relaxamento resultante da não observância da lei e ou diretriz, o descaso com a 
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qualificação por razões de apadrinhamento ou outras, não estimulam o bom 

desempenho, mesmo para o caso daqueles que se considerem competentes. 

Mudança cultural e ou, no modelo de gestão é importante para se alcançar a 

qualidade dos serviços. 

Conforme Corrêa68
, as instituições que se querem chamar modernas, devem ter 

como prioridade a eficiência e desempenhos administrativos. 

Ainda na perspectiva de Corrêa69
, o comportamento e o modo de lidar com as 

pessoas é uma questão cultural dentro da organização (simbolizando os valores 

que os membros desta têm interiorizado, com vistas a firmar a filosofia da 

organização, fornecendo um senso de direção comum para todos que nela se 

inserem e um guia para o comportamento diário). 

Segundo Schein 70 o conceito de cultura organizacional é o conjunto de 

pressupostos básicos que um determinado grupo tem inventado, descoberto ou 

desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de 

adaptação externa e integração interna, uma vez que os pressupostos tenham 

funcionado bem o suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos 

68 Correia, Rossi Augusta. O contato com o público-cliente numa numa instituição. Rio de Janeiro. Revista 

de Administração Pública, VoL 22, n. 4, Out./Dez. 1988. 

69 Idem. 

70 Schein, Edgard H., Organizational eulture and Leadership, Jossey- Bass Publishers, 1985. 
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demais membros como maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se 

em relação aqueles problemas. Estabelecendo uma ponte com Schein a cultura 

pública na administração não tem funcionado o suficiente. 

Com base no conhecimento Corrêa, 71 refere-se a este como uma realidade 

circundante, que faz com que o indivíduo crie uma imagem a respeito desta 

mesma realidade, todavia esta é susceptível de mudar. O que significa dizer que a 

imagem não é algo estanque, ela se altera por alteração de comportamentos e 

atitudes. 

. .. "A imagem é o campo de conhecimento subjetivo formado à partir de 

todas as nossas experiências e de todo o emaranhado da cultura social. Ela 

está sempre impregnada de valores, normas, percepções, concepções de 

papeis, confrontações internalizadas ao longo da formação, da educação e 

do desenvolvimento do homem. A imagem é a força motriz impulsora ou 

restritiva, que regula os processos de diferenciação nas transações 

sociais".72 

Desta feita a imagem de valores consiste nas expetativas, aspirações, nas 

crenças do bem e do mal. É assim que as imagens de valores possuem uma 

importância tal, que podem ocasionar os maiores conflitos e controvérsias entre os 

indivíduos, as instituições e a sociedade. 

71 Corrêa, Rossi Augusta. A imagem do cliente e do servidor público; perspectivas para melhorá-la. 

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Rio de Janeiro, FGV, voI.. , n.3, Jul./Set. 1994. 

72 Idem. 
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CONCLUSÕES 

o ter-se debruçado às questões inerentes a administração pública angolana, fez 

com que se tivesse em mente a priori, modelos ou concepções do funcionamento 

de um sistema administrativo. 

A concepção básica solicita a existência de um governo tomado como poder 

estruturalmente distinto, sendo que o mesmo se sujeita a controle por parte de 

organizações como sendo, política - partido, parlamento, opinião pública. Devendo 

observar os princípios, os objetivos emanados por lei. 

o governo tem sob seu controle um aparelho administrativo, ou burocracia, 

incumbido da tarefa de executar as leis. A burocracia se presume politicamente 

"neutra": não participa da formulação de diretrizes, não tem interesses específicos 

próprios, não exerce parcela importante de poder. Ela é em outras palavras, 

obediente servo do governo e, portanto, do público a quem o sistema serve. 

Um dos grandes problemas da administração pública angolana constatados no 

presente trabalho é relativamente a execução das leis, resultante do formalismo, 

o outro se refere as limitações que são dadas a conhecer por razões da 

ineficiência, a existência de limitações dificulta a racionalização de meios 

existentes e disponíveis. 

Existe o desejo geral dos cidadãos angolanos de ter uma vida decente, arroga-se 

mesmo aqui dizer que a sociedade angolana pretende modernizar-se, entretanto 
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coexistem dois modelos estruturais bastante diferenciados que são as estruturas 

tradicionais e o modelo formal de administração pública, que se adaptam quando 

não usados por razões de conveniência pessoal. 

As estruturas tradicionais não abrange o cenário público na totalidade, para o 

efeito deve-se primar pela a administração substantiva de modo que possa 

garantir a provisão da ordem social, baseando-se na realidade angolana, no que 

é preciso ser feito, ou seja, quais as práticas administrativas que de fato resolvem 

nossos problemas. 

Das entrevistas efetuadas conclui-se que um dos grandes focos que levou a 

administração do Estado a atual situação se deveu ao fato da necessidade 

imperiosa de se fazer funcionar o aparelho do Estado, dir-se-ia mesmo um certo 

imediatismo no assentamento das instituições públicas logo após a independência. 

Uma vez constituído o Estado, colocou-se a funcionar à todo custo a máquina que 

lhe é inerente. 

A falta de qualificação técnica a que atualmente se alega poderia ter sido menos 

catastrófica se naquela época se tivesse considerado o grau de entrega das 

pessoas ao trabalho. Não é pretensão falar-se aqui de motivação porém há que 

considerar que nos primeiros anos da independência havia um engajamento muito 

grande por parte dos angolanos, e este aspecto foi menosprezado. Era sabido do 

despreparo do servidor público. Deveria se ter capacitado os servidores por meio 

de programas de treinamento ou aperfeiçoamento a exemplo do programa 

nacional de alfabetização. Caso se tivesse propiciado o conhecimento das 
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atividades nos mais diversos setores em que as pessoas trabalhavam assim como 

os limites das suas responsabilidade talvez o fardo não fosse tão pesado 

atualmente. 

Deve-se referir que aqueles anos tiveram uma significação muito especial para a 

maior parte dos angolanos que residiam em Angola, havia o ideal e vontade de 

construir, crescer e desenvolver o país. Todavia se reconhece o despreparo da 

classe dirigente. A ausência de institucionalização, quer dizer, a definição das 

regras de atividades nos mais diversos órgãos, marca profundamente a entropia 

que Angola vive. 

o outro lado da questão diz respeito ao nepotismo que se tornou característico em 

Angola, não precisando sequer efetuar qualquer esforço para conhecer do seu 

trabalho. 

Também tem sido excessiva a ênfase processual no serviço público angolano não 

havendo preocupação quase alguma com os resultados e conseqüente ausência 

de controle. A despreocupação com os custos do serviço criou uma cultura de 

desperdício devido ao fascínio pela grandiosidade juntando a isto a síndrome da 

chefia, toda gente querendo ser chefe. A dado momento querendo complicar ou 

seja, impedir que o trabalho seja realizado. 

Os fatores de ordem política, autorização ou regulamentação governamental para 

determinados setores e desvios de fim do orçamento limitam do ponto de vista 

organizacional os investimentos quer à nível de melhoria das condições de 
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trabalho, quer em capacitação de pessoal ou ainda operacionalização e agilização 

dos serviços. 

A experiência democrática é bastante recente em Angola questões inerentes a 

cidadania são tratadas ainda de forma latente então a participação do público 

cliente ou sociedade civil beneficiada do serviço público é ainda bastante exígua. 

A sociedade civil não se refez do longo e exaustivo período de guerra, que 

devastou o país e criou o maior êxodo das populações dentro do seu próprio 

território, a sociedade tem como prioridade a luta pela sobrevivência, isto é o 

desejo de habitar uma moradia, comer, vestir e trabalhar. A necessidade de 

acomodação é tão grande que o público cliente ou sociedade civil, esquece ou 

talvez desconhece de certo modo que, deve cobrar do governo o restabelecimento 

de condições apropriadas de vida, já que houve diga-se um desmantelamento das 

mesmas. 

Os órgãos públiCOS deveriam em determinadas circunstâncias, negociar com a 

sociedade civil através de fóruns criados para o efeito ou já existentes, para a 

tomada de decisões de interesse da sociedade civil. Neste caso a população é 

quem tem, mais interesse em solucionar seus problemas, deveria exigir do 

Governo medidas, no entanto as coisa não acontecem assim e simplesmente não 

acontecem. 

Existe um certo receio da população em fazê-lo mas, tem que ser ela mesma a 

fazer, com que a conjuntura política atual permita que a sociedade discorde de 
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determinadas posições governamentais sendo isto o fundamento da liberdade 

política e respeito à dignidade do cidadão. 

A democracia sempre estimulou e reconheceu a solução de conflitos que surjam 

na relação Estado e sociedade e isto não significa que ambos tenham perdido sua 

autonomia. 

Pode parecer muito teórico, porém a história sempre respondeu positivamente que 

a opção democrática passa sempre por reformas, e para o caso tais reformas 

seriam com relação a eficácia dos interesses da sociedade. Uma vez que a 

melhoria das condições de vida só é possível se houver negociação do que se 

pretende e quais os passos necessários para o fazer, isso implica na ampliação 

dos direitos sociais. 

Não obstante a amostra avaliada ter sido diminuta as conclusões são 

generalizadas e de caráter definitivo, pois evidência, que a administração pública 

angolana não funciona muito bem, apontando como solução a necessidade de 

mudanças no modelo de gestão pública tendências expressas nas entrevistas 

realizadas e também o debate político no país impõem propostas de reforma 

global. 

Realça-se aqui que medidas de caráter legal formal que têm sido praticadas em 

Angola, não serão capazes de, por si só, concretizar as mudanças pretendidas, já 

que as mesmas passam fundamentalmente pela mudança do comportamento dos 

indivíduos. Poderá o receio de perder o emprego por demissão ser susceptível de 
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levar o funcionário público a desempenhar as suas funções de maneira efetiva? 

Este constitui um desfio lançado. Os aspectos inerentes ao controle das atividades 

realizadas demonstram que os mesmos são deficientes e inoperantes daí a 

necessidade de revisão e adoção de novas modalidades de controle de atividade. 

A relação entre o servidor públiCO e o público cliente se encontra ainda bastante 

enfraquecida. 
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ANEXOS: 

DESENVOLVIMENTO DA ANÁLISE 

Para a realização desta pesquisa foi empregue o método de entrevista não 

estruturada, conforme consta da metodologia. Entrevistou-se funcionários públicos 

angolanos, pertencentes aos mais diferentes escalões nomeadamente, ministros 

assessores, diretores, responsáveis pela área de recursos humanos, pessoal 

técnico e de apoio. As entrevistas aos funcionários públicos teve por base uma 

questão, principal que foi a seguinte: Falar de sua experiência como servidor 

público. Há-de notar-se, que se trata de uma questão muito aberta. Porém, no 

decurso da entrevista, foi-se efetuando outras perguntas de modo a completar a 

resposta pretendida. 

Com relação ao público cliente também se utilizou a mesma metodologia usada 

para com os funcionários públicos. No entanto a diferenciação estava na pergunta 

que foi a seguinte: Como considera o serviço prestado nas repartições públicas? 

acrescida da pergunta - o que está mal e o que deveria melhorar? 

A amostra foi de 4 dirigentes do primeiro e segundo escalão, 8 funcionários, e 10 

público-cliente bem como diversa conversas informais não contabilizadas portanto, 

foram as pessoas que se predispuseram a efetuar a entrevista principalmente 

quando souberam que seria objeto de análise de uma dissertação, considerando 

por tal motivo, que pouco ou nada iriam ajudar. Isto aconteceu em relação a 
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pretensos entrevistados que não possuíam o segundo grau, ou seja, quando nível 

cultural não permitia antever o objetivo das entrevistas. 

Notou-se que quanto mais elevado o nível de escolaridade e cultural da pessoa 

entrevistada mais interesse tinha em participar da entrevista, isto também se deu 

em relação ao cargo que desempenhava, quanto mais elevado fosse mais 

condições de participar. 

Se observou também, que tanto os funcionários públicos quanto o público cliente 

solicitou anonimato, esta foi a condição de participação destes, para não confundir 

aquilo que seria suas posições pessoais com posicionamentos institucionais e 

certamente evitar retaliações. Por esta razão a maior parte das fontes não são 

aqui identificadas. 

Nos funcionários públicos do 10 escalão notou-se mais participação, foram os 

que não solicitaram anonimato, porém o que mais fizeram foi apresentar 

freqüentemente dificuldades decorrentes da guerra, a causa da ineficiência da 

administração pública entretanto teciam elogios ao esforço do governo bem como 

a José Eduardo dos Santos presidente da repúlica de Angola na condução dos 

destinos do país e do partido vencedor das eleições de 1992 - o MPLA. O 

testemunho destes indivíduos tinha uma vertente política muito forte. 

Os servidores públicos que constituem o grupo de apoio quer dizer de execução, 

cingiram-se mais seriamente as questões da sua atividade. 
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Todos os funcionários públicos foram unânimes, em relação ao baixo salário e a 

carestia de vida resultante deste. Apenas um servidor público de 10 escalão 

apontou a existência da corrupção na administração pública, o restante tentou 

evitar esta questão mas foi impossível se tornar imperceptível, já que estava 

presente em todas as entrevistas. Os restantes, nas entrelinhas apontaram que o 

problema da corrupção, relativamente ao logro pessoal era de se esperar numa 

sociedade como a angolana. Uma vez que as alternativas para viver no mínimo 

decentemente são poucas. O público cliente entrevistado também não quis ser 

identificado, poiS receava revezes. Apontaram as insuficiências do serviço 

prestado e muitos não acreditam na melhoria, pois segundo estes a situação piora 

a cada dia. 

Do material resultante das entrevistas extraiu-se a fundamentação da análise 

efetuada através da qualificação das respostas. Esperava-se algumas 

informações, como número de servidores públicos civis em Angola e algumas 

diplomas legais, que não foi possível obter. 
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